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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 با صدای گوشيم چشم از تلویزیون گرفتم.طبق معمول سارا بود. 

 سالم سارا...-

 سارا:سالم ریحانه خوبی؟

 مرسی خوبم تو خوبی؟جونم عزیزم!-

 به عادت هميشگيش، اول به سينما دعوتم کرد و بعد، شروع کرد به تعریف از دوست پسر مزخرفش!

اما تو جواب پيشنهادش، نه قاطعی گفتم و گوشی رو قطع کردم.این دختر هيچ وقت نميفهمه، هميشه وقتی کار از 

 به سمت اشپزخونه رفتم.کار ميگذره تازه متوجه می شه چه اشتباهی کرده. گوشی رو روی مبل پرت کردم و 

 االن یه چایی ميچسبه و بعدم خواب...

 زیر کتری رو روشن کردم و به اپن تكيه دادم. 

به اشپز خونه نگاهی انداختم،اشپزخونه ایی که فقط با مامان پری قشنگ و مرتب بود، آشپزخونه ایی که با مامان 

 شك تو چشمام جمع شد و یاد حرفا و کاراش  افتادم...پری تميز بود و برق ميزد، زندگی که با مامانم شاد بود. ا

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 مامان...مامان. -

 با شنيدن صداش از آشپزخونه، به همون سمت رفتم و کيفم رو کنار ميز رها کردم.  

 سالم مامان گلم خوبی؟-

 با لبخند جوابم رو داد. به شوخی دستی به پهلوش زدم و قلقلكش دادم. چشم غره ای رفت که پرسيدم:

 اهار چی داریم ریيس؟ن-

 قرمه سبزی!-

 خوبه...-

 مامان:االن خوب نباشه چيكار ميكنی!؟

 با دیدن ژستی که گرفته بود و دست به کمر واستاده بود خندم گرفت ورفتم جلو. 

 بو*ست ميكنم پری خانم!-

 و سریع و محكم گونش رو بو*سيدم. 

 مامان: بسه بيا برو سر کارت. 

عالقه بلد نبود ولی دل رحميش کار دستش می داد،کال هم سالی ماهی می ذاشت آدم با لذت نگاش کردم،ابراز 

 بوسش کنه اونم با زور....

 

باصدای کتری از فكر بيرون اومدم. اشكام رو پاك کردم و ليوانی برداشتم و یه چایی خوشرنگ  ریختم، رفتم رومبل 

 نشستم و مشغول دیدن برنامه های جذاب تلویزیون شدم.
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 با صدای آالرم گوشی از خواب بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم.صبح 

 وقتی از دستشویی بيرون اومدم، متوجه صدای اس ام اس گوشيم شدم.کله صبح هم ایرانسل ول نمی کنه. 

 گوشی به دست سمت تخت رفتم و مشغول خوندن شدم. 

خانم رفيعی سالم،احمدی هستم.ميخواستم بگم دیگه از امروز نيازی نيست مغازه تشریف بيارین، از این به بعد -

 دختر خواهر خانم یاری جای شما کار ميكنن، فقط عصر برای تسویه حساب تشریف بيارین.ممنون. 

يكنن؟ مگه من اینجا عروسكم با بغض و تعجب روی تخت نشستم. یعنی چی دختر خواهر خانم یاری جای شما کار م

 از این طرف بذارنم اون طرف؟

 با عصبانيت شماره احمدی رو گرفتم. 

 احمدی: سالم خانم رفيعی

 سالم اقای احمدی، ببخشيد که مزاحم شدم، بابت پيامتون زنگ زدم. -

ر نكه گفتن دختاحمدی:بله من می خواستم باهاتون تماس بگيرم ولی گفتم شاید خواب باشين، خانم یاری مثل ای

 خواهرشون جای شما ميان...

 پارتی بازیه نه؟واقعا که...من مسخره ایشون نيستم که هر وقت دوست داشتن منو بيرون کنن.-

 احمدی:ميدونم حق دارین ولی چاره ای نيست، ایشون صاحب مغازن، ماهم زیر دست ایشون. 

 نخير من قبول نميكنم.-

 از لحنم خندش گرفت. 

 فيعی،حاال چه فرقی ميكنه، چه االن چه سه ماه دیگه. احمدی:خانم ر

از نظر شما فرق نداره برای من فرقش زمين تا اسمونه، من هنوز سه ماه از قراردادم مونده. اینطوری که نميشه من -

 االن ميام اونجا. خدافظ. 

 باشه پس خدافظ-
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 گوشيم از خونه بيرون رفتم.واقعا دیگه نوبرش بود.بدون صبحانه حاضر شدم و با برداشتن کيف و 

 

 بعد از یك ربع جلوی بوتيك رسيدم. از دور یاری رو دیدم که لبخند به لب داشت حرف ميزد. 

 پياده شدم و به سمت مغازه رفتم 

 سالم...-

 یاری با تعجب و احمدی به سرعت سمتم برگشت. 

دوق بودم و اون اوتا کارای دیگه رو انجام می من و  پندار احمدی و بيتا توی بوتيك خانم یاری کار می کردیم. من صن

 دادن؛ لباس می چيندن، با مشتری سر کله می زدن و ...

 احمدی سمتم اومد:

 سالم خانم رفيعی. پيام من رو مگه ندیدین؟-

 و چشم و ابرو اومد و اروم لب زد که هيچی از مكالمه صبح نگم. 

 کنمچرا اتفاقا برای همون اومدم با خانم یاری صحبت -

 یاری کامال سمتم برگشت و گفت:

 یاری:اقای احمدی مگه بهت نگفتن؟

 چرا اما من قبول نكردم چون هنوز قراردادم تموم نشده. -

یاری:عزیزم...اما من دختر خواهرم رو جای تو گذاشتم، قراردادتم تا سه ماه دیگه تمومه، من حتی خسارت لغوشم 

 ميدم. 

 اما این اصال منصفانه نيست! من...-

 پوزخندی زد و گفت:
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 منصفانه؟اینم منصفانه نيست که دختر خواهرم با این استعداد بيكار توی خونه بشينه و خالشم نگاش کنه. -

 اما من...-

نجا ییاری:ببين ریحانه جون، تو فكر کن به خاطر اشتباه هفته پيشت اخراج شدی! چون من از حرفم بر نمی گردم ا

 مال منه و دلم خواسته دختر خواهرم رو بيارم جای تو

 اشتباه هفته پيشم عمدی نبود،حساب مشكل داشت که اون اتفاق افتاد. -

 یاری:حاال هر چی...اخراجی! احمدی باهاش تسویه کن. 

 و رفت داخل اتاقش.همين!اخراج شدم.واقعا که چقدر بی شعوره!

 . روی مبل نشستم و به احمدی خيره شدم

 الل شدم جلوش. -

 احمدی:گفتم که بهتون نمی تونيم کاری کنيم،چند وقتی دیگه هم عذر من و خانم محمدی رو می خواد مثل شما..

 احمدی درست می گفت،یاری کال با همه مشكل داشت. تو این نه ماه پوست مارو کنده بود. 

 تومن ميشه حسابتون...٢٨٣-

 بود و چقدر کم پول داشتم. پوزخندی زدم، هنوز دو سوم ماه مونده

 باشه ممنون، به بيتا سالمم رو برسونين،خدافظ. -

 

 از بوتيك خارج شدم و به سمت ماشين رفتم. اما نمی دونستم مشكالت در راهن...

 

ناراحت سوار ماشين شدم و سرمو روی فرمون گذاشتم. فكرشم نمی کردم روزم این طوری شروع بشه. کاش اونروز 

 کردم یا به یاری خبر می دادم.  حساب رو چك می
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ماشين رو روشن کردم و راه افتادم. خودم هنوز باورم نشده بود، ميگه بابت کار هفته گذشته...به من چه که حساب 

 بانكی بسته بود و پول جنس ها به حساب واریز نمی شد. 

  

. تا اومدم برم داخل صدای خانم بعد گذشت  ده دقيقه جلوی در خونه رسيدم، ماشين رو پارك کردم و پياده شدم

 صابری، همسایه طبقه پایين به گوشم رسيد:

 ریحانه جون عزیزم درو نبند...-

 عه سالم، خوبين؟ -

 صابری:سالم عزیزم مرسی تو خوبی؟

 ممنون...خسته نباشين بدین خریدارو من تا خونه بيارم براتون. -

 صابری:زحمتت ميشه!

   نه بابا چه زحمتی...بفرمایيد. -

 خریدارو ازش گرفتم و اول گذاشتم اون بره تو. 

 زن مهربون و خوبی بود. چند باری با مامان پری رفته بودیم خونشون، خانواده خوب و خون گرمی داشتن.

 خب...بفرمایيد.-

 صابری:الهی خير ببينی. خدا مادرتو بيامرزه خيلی لطف کردی. 

 خواهش ميكنم خدا رفتگان شمارو هم بيامرزه. من ميرم باال کاری داشتين بهم بگين.-

 صابری:نميای تو؟

 نه دیگه ممنون خدافظ.-

 صابری:باشه عزیزم خدافظ.
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از پله ها باال رفتم و وارد خونه شدم. کولر رو روشن کردم و روی مبل دراز کشيدم. باید دنبال کار می گشتم. دوباره  

روع شد. همين طور که داشتم تو ذهنم دودوتا چار تا می کردم که خودم رو تا اخر ماه برسونم روی مبل بدبختی ش

 خوابم برد...

با صدای این که یكی توی خونه داره صحبت می کنه از خواب پریدم. صدای بوق گوشی بلند شده بود و این صدا خبر 

 گوشی تو اتاق بوده نشنيدم. از این بود که یكی زنگ زده و پيغام گذاشته اما چون 

 دستی به صورتم کشيدم و از جام بلند شدم. دکمه پلی رو زدم و به صدا گوش دادم:

ریحانه سالم. خوبی خاله جان؟ميخواستم بهت بگم من شب ميرسم تهران. خونه ای که؟پيغاممو دیدی بهم یه زنگ -

 بزن خاله. منتظرم. 

 يبه. واقعا شوك بزرگی بود. خاله ؟تهران؟ عج 

خالم خيلی با تهران ميونه خوبی نداشت . بعد مرگ مامان هم دیگه دليلی برای اومدنش نبود. منم که باهاش تلفنی 

 رفع دلتنگی می کردم. 

خاله پروین خواهر بزرگ مامانم بود. بعد از ازدواج زوریش با عباس اقا به یزد رفته بود. عباس اقام چون پنج سال بود 

 خاله می تونست راحت به مامان سر بزنه. چون شوهرش اجازه دیدن خانواده رو به خاله نمی داد. که مرده بود دیگه 

خاله پروین یه خانم پنجاه ساله تپل بود که خيلی قيافه دوست داشتنی داشت. درست شبيه مادرم...و من بی نهایت 

 خالم رو دوست داشتم.

که تو راهه و تقریبا نزدیك تهران. این یعنی وقت کمی برای به سمت گوشيم رفتم و باهاش تماس گرفتم. اونم گفت 

جمع کردن این بازار شام داشتم. گوشی رو روی اپن گذاشتم و بعد از پوشيدن لباس راحتی شروع به تميز کاری 

 کردم. 

نيم ساعت گذشت. خونه تميز شده بود و تصميم داشتم برای شام برای خاله کوکوی سبزی درست کنم. به حموم 

 فتم و بعد از یه دوش حسابی از حموم دل کندم. جلوی اینه ایستادم. ر

موهای تقریبا بلندی داشتم. تا ارنجم ميرسيد. موهایی موج دار و خرمایی. صورتم گرد بود و ترکيب قشنگی داشت. 

ت درش از قيافم راضی بودم. همين که زشت نبودم بس بود. توی صورتم چشمام زیبا ترین عضو بود. چشمای عسلی

با موژه های بلند و پر. بينيم خوب بود و لبامم به صورتم ميومد. کال از بچگيم زیر نقش بودم. از نگاه کردن به صورتم 
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دست کشيدم و شروع به پوشيدن لباس کردم موهامم یه بافت ساده زدم و پشت سرم انداختم. یاد مامان پری 

ای زنگ به خودم اومدم و درو باز کردم. بعد از دوماه خالم رو می افتادم که هميشه موهامو تيغ ماهی می بافت. با صد

 دیدم. در راه رو رو باز کردم و منتظرش شدم. با دیدنش تو چارچوب  غصه هام یادم رفت و تو اغوشش فرو رفتم. 

 خاله:الهی خاله فدات شه...چقد الغر شدی قربونت برم.

 سالم خاله جون.-

 خاله:سالم به روی ماهت. 

 د زدم و گونشو بوسيدم. تا اومدم درو ببندم یهو گفت:لبخن

 نبند دختر تا چمدونام رو بيارم. -

 چمدون؟؟-

 خاله خنده ای کرد و گفت : دیگه اومدم بمونم پيشت. 

 چشمام از تعجب گشاد شد.

 خاله!تهران می خوای بمونی؟پيش من؟ -

خاله:اره خاله جون می دونم مزاحمتم می شم ولی دیدم بهتره هم من تنها نباشم هم تو. می دونمم باید می گفتم 

 بهت ولی...

 نه خاله جون این چه حرفيه. قدمت سر چشم. فقط از تصميم یهویيت شوکه شدم. -

 لبخندی زد  و به سمت در رفت چمدونا رو داخل اورد

 ا بعدا بچينيمشون. خاله بزارشون تو اتاق من ت-

 خاله:خيلی وسيله نيست یعنی اصال اثاث نياوردم با خودم فقط لباس اوردم. 

دلم براش سوخت. می دونستم از تنهایی بدش مياد ولی سرنوشت اینطور خواسته بود که پنج سال تنها باشه. 

 پسرشم که رفته ترکيه مثال پيشرفت کنه.
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 بود خاله خيلی...بيخيال حاال..دلم خيلی برات تنك شده -

 خاله:عزیزم...چرا انقد الغر شدی؟

 باالخره غصه هام باید یه جوری خودنمایی کنن دیگه!-

 

 با هم وارد اشپز خونه شدیم. زیر کتری رو خاموش کردم، براش یه چایی ریختم و روی ميزگذاشتم. 

 کمی باهم حرف زدیم و بعد مشغول خوردن شام شدیم.

 

 

يدم و دستامو خشك کردم که یادم افتاد از شانس قشنگم ماه دیگه قرداد خونه هم اخرین ظرف رو هم اب کش

 هست!

 سری از تاسف تكون دادم و رو به خاله پرسيدم:

 

 خاله چایی ميخوری؟-

 نه خاله بيا ميخوام ببينمت. -

 پوزخندی زدم و زمزمه کردم:اره واقعا االن خيلی دیدنيه وضعم. 

 خيلی خوش اومدی. -

 مبل کنارش.  نشستم روی

 خاله:خب...از سر کارت چه خبر؟

 ای بابا خاله جان، نگو که امروز خيلی روز بدی بود البته به غير از اخرش!-
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 خاله:چرا ؟چيشده ؟

 اخراج شدم-

 با تعجب کمی به جلو خم شد.

 خاله:چی؟اخراج برای چی؟ 

چون خانم یاری عزیز دختر خواهرشون رو جای من اوردن. خيلی هم راحت ميگه حيفه این استعداده.انگار چه کار -

 شاقی ميخواد انجام بده.  

بهتر، قراردادم داشت تموم می شد می خواستم برم دنبال کار. البته اولش خيلی عصبانی شدما، بيچاره احمدی رو 

جا دیدم ماشاهلل واسه خودش بریده و دوخته. منم که دو هفته پيش یه گندی زده پشت تلفن خفه کردم ولی رفتم اون

 بودم دیگه خيلی التماس درخواست نكردم. 

 خاله:چيكار کردی مگه؟

از شانس خوب من مثل اینكه اونروز حساب مشكل داشت منم نفهميدم. اون روز بيتا مریض بود من جاش کاراش و -

 ود، هر کی خرید می کرد کارت می کشيد، ميزد حساب مشكل داره ميكردم. حواسم همش به مردم ب

منم از احمدی پرسيدم گفت نه من صبح حسابو چك کردم مشكلی نبود منم دیگه به یاری هيچی نگفتم. نگو اونروز 

حساب بسته بوده من هر چی کارت می کشيدم این بدبخت ارور ميداد بهش توجه نمی کردم. بعد هرچی ملت پول 

ن پوال وارد حساب نمی شده. این شد که یه یك تومن ضرر زدم. اینم برای از سر وا کردن من، از این موضوع ميداد

 استفاده کرد. 

 خاله:ای بابا. تو شانس نداری مادر. سال خونتونم نزدیكه که. 

 اره ميدونم. فك نكنم بلندم کنه. -

 خاله:ایشاهلل. حاال ميری دنبال کار؟

 م چی ميشه. یكم پس انداز دارم ولی نمی خوام بهش دست بزنم. اره فردا ميرم ببين-

 منم پول دارم یكمی...-
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 اونا باشه برای مبادات. -

 لبخندی زد و با مهری که هميشه نسبت به من داشت، دستی به صورتم کشيد. 

ر خوشحال اون شب کلی با خاله حرف زدم. از هر دری صحبت کردیم. فقط جای خالی مادرم اذیتم ميكرد. چقد

 ميشد وقتی خاله ميومد. 

 حيف...حيف که نيست االن.

 

صبح از خواب بلند شدم و رفتم نون خریدم. صبحانه مختصری درست کردم. منتظر بودم تا چایی دم بكشه که خاله 

 وارد اشپزخونه شد. 

 سالم خاله جون،صبح بخير.-

 اشت. با مهربونی و جوابم رو داد و سمتم اومد. دستشو روی گونم گذ

 خاله:دیشب خواب مادرتو دیدم...

 اشك تو چشمای خوشگل سبزش حلقه زد. 

 سر خاکش... میريم ميكنيامروز حلوا درست م شاالیخاله:حالش خوب بود،ميخندید،بهم گفت مواظبت باشم.  ا

 گفتم:و پاك کردم و بوسيدمش. اگه یكم دیگه ادامه ميداد اشك منم در ميومد. بغضم رو قورت دادم و  اشكاش

 حتما خاله جون...-

 زد و روی صندلی نشست.  لبخند

 سمت گاز رفتم و زیر کتری رو خاموش کردم. با دو تا چایی بر گشتم و صبحانه رو شروع کردیم.  به

 

 خاله...من دارم ميرم بيرون. کاری نداری؟-
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 اتاق داشت لباساش رو تو طبقه های کمد مادرم می چيند. وارد اتاق شدم تو

 خاله...-

 جانم...-

چشماش اشكی بود. ميدونستم باز یاد خاطرات کرده. دوماه پيش تمام لباس های مادرم رو به خانه سالمندان  دوباره

 دادیم. خاله خودش همرو تا کرد و جمع کرد. نذاشت من اینكارو بكنم بعدم رفت و تحویل خانه سالمندان داد. 

 دارم. یه پيراهن توری سفيد خوشگل که عطر مادرم رو به خودش گرفته.  تنها یك لباس ازش مادرم به یادگار فقط

خاله اینطوری کنی از صبح تا شب باید همش گریه کنيما ببين منم بغض ميكنم،گاهی گریمم ميگيره ولی ميدونم با -

 این چيزا نه من سبك ميشم نه مشكالت حل ميشه. فقط خودم عذاب ميكشم. 

 ونم...جایی ميخوای بری؟:ميدونم خاله جون ميدخاله

 اره ميخوام برم تره بار خرید. نهار ميخوام باقالی پلو درست کنم. -

 :نه نه اصال...باقالی پلو چيه؟الزم نيس بری خرید یه چيز دیگه درست می کنيم. خاله

 یادم افتاد خاله باقالی پلو دوست نداره.  تازه

 ست می کنم. اخ اخ یادم نبود دوست نداری..خب چيز دیگه ای در-

 پس نمی خواد بری خرید دیگه. -

 تصميمم عوض شده بود الزم نبود برم خرید. لباسامو دراورم رو شروع کردم به خاله کمك کردن... چون

 . یكيشو به خانم صابری دادم یكيشم با خودمون به بهشت زهرا بردیم. میاز ظهر دوتا ظرف حلوا درست کرد بعد

 

ك از چشمام جاری شد. نشستم و براش فاتحه ای خوندم. چند قبر انطرف تر جوانی دیدن سنگ قبر مادرم اش با

 تازه به خاك سپرده بودن. خانواده اش بد جور بی تابی ميكردن. 

 :الهی بميرم...مادرش چی ميكشه. خاله
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 رو قورت دادم. نمی تونستم چيزی بگم! بغضم

رف حلوا رو برداشتم و شروع به تعارف کردن کردم. چند با صدای ضعيف شروع به خوندن سوره الرحمن کرد. ظ خاله

تا قعطه  اون طرف تر مردی ميانسال با پسرش نشسته بود. پسرك با بغض به قبر خيره بود و مرد هم بی حال پای 

 قبر نشسته بود. 

 بفرمایيد...خدا رحمتشون کنه-

 و تكه ای حلوا برای خودش و پسرش بر داشت.  باال اورد. یه مرد چهل و خورده ای ساله بود. اشكاشو پاك کرد سرشو

 صدای گرفته اش گفت: با

 ممنون...خدا رفتگان شمارم بيامرزه. -

 سرش را پایين انداخت.  دوباره

 روی قبر را خواندم. بارها و بار ها.  نوشته

 اسدی مادرو همسری مهربان سی و دو ساله.  مریال

 وون بود. خيلی زیاد. چهره دلنشين و زیبایی داشت. اتيش گرفت از این غم. خيلی برای مرگ ج دلم

 :خيلی بی معرفت بود. منو پسرشو گذاشت و رفت. نگفت من بعد از اون چيكار  کنم. مرد

 غم اخرتون باشه...-

 :متاسفانه هوای پنجشنبه هميشه الوده جای خالی خيلی هاست. مرد

 اش به دلم نشست. ازش خدافظی کردم و دور شدم.  جمله

 

روزی از اومدن خاله می گذشت. منم روز به روز استرسم بيشتر می شد. نمی دونستم صاحب خونه چيكار می  چند

 خواد بكنه. واقعا دیگه حوصله اثاث کشی نداشتم. از اونورم باید خودم رو تا اخر ماه ميرسوندم و پول کمی داشتم. 

 تر ميشد چون پول پيش خونه خيلی کم بود.می خواستم خونه رو عوض کنم وضعم از اینی که هست بد اگرم
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 به به سارا خانم. چه عجب یاد ما کردی؟-

 :من که هميشه به فكرتم این تویی که یاد من نمی کنی!سارا

بله ببخشيد سرم یكم شلوغ بود. خاله پروین اومده. سارا:وای جان من راست ميگی؟ چرا زودتر بهم نگفتی؟حالش -

 ه بياد تهران. نكنه تو چيزیت شده ؟اره؟خوبه؟کی اومده؟ازش بعيده ک

 اگه مجال حرف زدن بهم بدی ميگم چيشده!-

 و منم همه اتفاقات هفته رو براش توضيح دادم.  خندید

 :اخ اخ چه هفته پرباری بوده پس...االن دنبال کاری؟سارا

 بلندم کنه.  چند جا رفتم خيلی بيخود بود. بيخيال شدم فعال.  االن استرس خونه رو دارم. ممكنه-

 :وای نگو توروخدا. من غصم می گيره از اثاث کشی...ایشاهلل می مونی همينسارا

 جا.  

 اميدوارم. -

 ربع تمام با سارا حرف زدم. دیگه گوشم درد گرفته بود.  یه

تم. اشساعت نگاه کردم. ساعت پنچ بود. خاله هم تو اتاق خوابيده بود. باید بيدارش ميكردم خودمم بيرون کار د به

 خاله رو بيدار کردم و بهش گفتم ميرم خرید و بر ميگردم. 

از خریدن مواد مورد نياز خونه برگشتم. داشتم ماشينو پارك می کردم که چشمم به پژوی اقای روشنی افتاد.  بعد

 دلم هری ریخت. این مرد بی منظور به ساختمون سر نمی زد. 

 شدم و وارد ساختمون شدم. داشتم می رفتم باال که از خونه اقای صابری خارج شد.  پياده

 سالم اقای روشنی. -

 روشنی:سالم دخترجون.  اقای
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لفظ دختر جون متنفر بودم.  تو این پنج شيش سالی که اینجا بودم به جای اینكه فاميليم رو بگه بهم می گفت  از

 . داشتم کارت…ه به این کلمه!اقای روشنی:نبودیدختر جون. نميدونم چه عالقه ای دار

 بله خرید بودم. -

 گرفت و گفت: نفسی

 می خواستم بهت بگم لطفا خونه رو خالی کن.  پسرم داره دوماد ميشه اون می خواد بياد اینجا. -

 این حرفش وا رفتم.  با

 خيلی دیر گفتين. نميتونم خونه پيدا کنم. -

 روشنی:االن نمی خوام خونه رو. تا اخر شهریور وقت داری. پولتم حاضره.  اقای

 نميشه حاال پول کرایه یا پول پيش رو بيشتر کنين؟-

 جلو اومد و گفت: کمی

 نمی خواد دختر تنها تو ساختمان باشه بعدم بچم رو بندازم تو کوچه؟ دلم

 زاری گفتم: با

 اما من تنها نيستم خالمم هست باهام. -

 روشنی:نه...خونه رو ميخوام. خدافظ.  ایاق

 راهش رو کشيد و رفت.  و

 چيكار داری ميكنی؟االن وقت امتحانه اخه؟ خدایا

 پله ها باال رفتم و داخل خونه شدم. اشكام سرازیر شد. دیگه این مورد زیادی بود. من بدون مامانم چيكار کنم؟ از

 با  دیدنم با عجله سمتم دوید: زمين نشستم. خاله از دستشویی  بيرون اومد و روی

 خدا مرگم بده چت شد تو؟-
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خاله خسته شدم. به خدا دیگه خسته شدم. نمی کشم دیگه، چرا من یه روز خوش تو زندگيم ندارم؟از اول که -

پدری نبوده،مامانم جورش رو کشيد. با هر سختی بود زندگی رو گذروند. منو فرستاد دانشگاه. خدا ازم گرفتش. هنوز 

چيز مسخره و بيخود از کار اخراج شدم حاالم که  هشوکم. مامانم هيچيش نبود پس چرا سكته کرد؟ بعدم که سر ی تو

 باید از اینجا بلند شيم. من تنها چيكار کنم؟

 تو صورتش زد و گفت: خاله

 خاك عالم...ینی چی که بلند شيم؟-

 پاك کردم و گفتم: اشكامو

 اخر شهریورم وقت داریم. هيچی خونه رو باید تحویل بدیم تا -

 کجا بریم با این پول؟-

 نميدونم خاله واقعا نميدونم. -

 …مصنوعی زد و زمزمه کرد:توکل به خدا لبخند

 

روز گذشت. تو این مدت حس می کردم چند کيلو الغر شدم و قشنگ زیر چشمام هم گود شده بود. خاله  چند

ن می دادم. درسته موضوع خيلی مهمی نبود که باعث این تغيير و نگرانم  بود. جواب تلفنای سارا رو هم یكی در ميو

 …این چند ماه ایحال بدم بشه ولی یه بهونه بود واسه بيرون ریختن غص ها و فشار ه

 

زندگی تموم ادما یه سری مشكالت هست که اونارو بد جور از پا درمياره. یكی فقيره،یكی مریضه،یكی  تو

 نم تنها شدنم بود. بدهكاره،اون یكی بيكاره،درد م

 اینكه خاله بود،حضورش  قوت قلبی بود برام اما مامانم... با

 مرگش رو به هيچ عنوان فراموش نمی کنم.  لحظه

                                        *** 
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یی که به عجله وارد خونه شدم. کيف و سویيچ ماشين رو روی مبل پرت کردم و مامان رو صدا زدم، اما تنها صدا با

 گوشم رسيد سكوت بود. کمی فكر کردم که یاد همسایمون خانم صابری افتادم. حتما پيش اون رفته بود. 

 خونه خارج شدم و زنگ خونه خانم صابری رو فشردم.  از

 بله؟!-

 علی اقا منم ریحانه. -

 چند لحظه مكث در باز شد. با دیدن قيافش دلم لرزید. چشماش قرمز بود و معلوم بود ناراحته.  با

 سالم. چيزی شده علی اقا؟مامانم نيست نگران شدم. -

 کمی من و من گفت: با

 مادرت...مادرت با سميه بيمارستانه. -

 لرزونم گفتم:پلكم از شوك حرفش پرید. دلشوره بدی تو دلم افتاد. با صدای  ناخداگاه

 اتفاقی افتاده؟-

 رو پایين انداخت و با صدای ارومی گفت: سرش

 مادرت حالش خوب نيست. برو بيمارستان....-

 یه جمله کافی بود تا قلبمو از کار بندازه. مادرم...! همين

 لرزید و با کمك دیوار خودم رو سر پا نگه داشتم. تمام زندگی من بيمارستان بود؟ چرا؟ پاهام

جاری شدن. با عجله باال رفتم و سویيچ ماشينو برداشتم. حالم به قدری خراب شده بود که پله ها رو تار می  ماشكا

دیدم. مغزم به کلی قفل شده بود. مادرم سالم بود! صبح با من صبحانه خورد، با من خندید،. با من حرف زد. چيزیش 

 …نبود که

 وری خودم رو به پذیرش رسوندم. سرعت سمت بيمارستان رفتم. اصال نفهميدم چط با

 خانم....مامانم، پریا یعقوبی. اینجاست!؟-
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 رو باال اورد و نگاهی به قيافه داغونم انداخت. سيستمش رو چك کرد و گفت: سرش

 اوردنشون حالشون خوب نبود. شما نسبتتون... یبله فرستادنشون تو بخش قلب... وقت -

ه قلبش سالم بود. شاید تپش قلب گرفته. وحشت کرده بودم. حتی یه صدایی نمی شنيدم. بخش قلب؟ اون ک دیگه

قدمم نمی تونستم بردارم. چشمام تار می دید. به زور خودم رو به انتهای راهرو رسوندم. فلش هارو دنبال کردم. قطعا 

ه تاد، صدای گریلحظه ای ایستادم. نگاهش که به من اف یاگر دیوار نبود، من نقش زمين می شدم. با دیدن خانم صابر

 اش کل بيمارستان رو بر داشت. با اخرین توان سمتش رفتم. 

 ما..مانم کوش؟-

 روی دستش کوبيد و گت: محكم

 الهی بميرم برات. -

می کردم نفسم تنگ شده. حتما موضوع جدی تر از این حرفا بود. منو بگو دلم رو به تپش قلب خوش کرده  حس

 بودم. 

 روی صندلی نشوندم. خانم دستم رو کشيد و  سميه

 از اتاق رو به رو بيرون اومد. خانم صابری به سمتش رفت: دکتری

 اقای دکتر چی شد؟-

 :متاسفانه اوضاعش خيلی بده. سكته کرده. فقط براش دعا کنين. دکتر

تو سرم گروم گروم می کرد. سكته؟سكته چی بود؟دکتر رفته بود و سميه خانم همينطور اشك می ریخت.  از  صداش

شيشه داخل رو نگاه کردم،. سه پرستار باال سر مادرم ایستاده بودن. باورم نميشد. اون زن مامان منه؟مامان پری 

روی شيشه گذاشتم و گریه کردم. با های های  وخودمه؟ چرا انقدر سيم بهش وصل کردن؟چرا اینطوری شده؟سرم ر

مانيتور خط صاف نشون می داد. دکتر وارد اتاق شد و لحظه بلند... با صدای در اتاق و داد پرستار به داخل نگاه کردم. 

ای ایستاد. بعد با کمك چند تا پرستار و دستگاه سعی بر برگردوندن زندگی من کرده بودن. پس چرا خطا چيزی 

دادن؟جيغ زدم. خودم رو به در کوبيدم. دکتر رو قسم دادم تا دوباره تالش خودش رو بكنه. به شيشه می  ینشون نم

يدم و صداش می کردم. سميه خانم گریه می کرد و دستامو می رفت. هر چقدر جيغ زدم بی فایده بود. مادرم کوب
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گلوم داره پاره ميشه. دکتر از اتاق خارج  دمرفته بود...این بار نوبت مامان من بود که  اسير مرگ بشه . حس ميكر

 شد. 

 اقای دکتر،خواهش ميكنم نزاربميره، خواهش ميكنم. اون همه زندگی منه خواهش ميكنم. -

 با مالیمت دستم رو از دور بازوش باز کرد و با صدای ارومی گفت: دکتر

 من متاسفم. ایشون فوت شدن. -

 …تو گوشم تكرار می شد: متاسفم،متاسفم،متاسفم حرفش

تاسف تو مادرم رو خوب می کرد؟مادرم رو برمی گردوند؟جيغ زدم، دوباره و دوباره. خواهش کردم. اما اونا  تاسف؟

 توجه نم یكردن. مالفه رو روی مادرم کشيدن. 

 توروخدا نكنين. خواهش ميكنم نزارین بميره خواهش...-

تی به سينم کوبيدم. سميه خانم رنگش جمله ام تو گلوم خفه شد. نفسم قطع شده بود. چنگی به در زدم و مش ادامه

 پرید و جيغی کشيد. هيچی دیده نمی شد. صدا ها گنگ بود و صورتا تار....بعدم سياهی مطلق.

 

 "چند هفته بعد"

 

 

 خونه شدم و درو بستم.  وارد

 بيا خاله کلی کارتون برات اوردم. -

 اشپز خونه بيرون اومد و گفت: از

 ر تا من بيام. خدا خيرت بده بزارشون اون کنا-



 دلم یآسمان آب

 
22 

 

گذاشتم اونجایی که گفته بود و رفتم که لباسم رو عوض کنم. یه لباس راحتی پوشيدم و شروع کردم به  کارتونارو

 جمع کردن وسایل. 

 

 

 :چيشد ریحانه خونه پيدا کردی؟سارا

 اسم خونه نيار سارا که گریم ميگيره. خونه ها قيمتاشون خيلی گرونن. یا ارزون و اشغال. -

 :پيدا ميشه. نا اميد نباش. سارا

 خسته شدم دیگه. -

 :یكم بگذره همه چی حل ميشه. همه چی درست ميشه. سارا

 این جمله تكراری ترین جمله ای بوده که شنيدم. اما هيچ وقتم نه درست شده نه حل شده. -

 از صحبت با سارا رفتم سراغ خاله. بعد

 چيشد خاله؟-

 ن رو بزار اونطرف. :هيچی خاله جون بيا این کارتوخاله

بلند کردم و کنار دیوار گذاشتم. اشپز خونه کامل جمع شده بود. صدای زنگ در راه رو در اومد. متعجب به  کارتون

 سمت در رفتم. ساعت هشت شب کی باما کار داره؟

 کيه؟-

 سميه ام ریحانه جون. -

 باز کردم. با کمی تعجب گفتم: درو

 سالم خانم صابری خوبين؟بفرمایيد تو.  -
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 خان:سالم عزیزم ممنون تو خوبی؟ببخشيد مزاحمت شدم. کارت داشتم.  سميه

 داخل تعارفش کردم. با خاله سالم احوال پرسی گرمی کرد و روی مبل نشست.  به

 چایی ميخورین یا شربت؟-

 هيچكدوم گلم بيا بشين کارت دارم. -

 م رو مبل کنار خاله نشستم. دستی به روسریش کشيد و گفت:اهلل!کارم داشت!  رفت بسم

راستش پروین خانم من از علی اقا شنيدم که اقای روشنی داره ریحانه جون رو بلند کنه. اینه که مزاحم شدم یه -

 چيزی بگم...

 که به قيافه منتظر ما خورد لبخندی زد و ادامه داد: چشمش

خيابون)...( بعد تو حياط خونشون یه سویيت پنجاه متری داره که قبال حقيقتش من یه دوست دارم که خونش تو -

مال پسرش بوده و اونم اونجا درس ميخونده. دوستمم تو اون خونه تنها با دخترو پسرش زندگی ميكنه. وضعيت 

 شمارو که گفتم گف ميتونين شما بياین اونجا. 

 به حرف اومد و گفت: خاله

 ا از پسش بر نيایمخب بعد کرایه خونه چی؟شاید م-

نيست و کوچيك تر از اینجاست قيمتشم کمتره. ولی  یخانم:نه بابا با خودش صحبت کردم. چون خونه بزرگ سميه

 .  صاحبشم ادم خوبی هستشهیزيخونه تم

 به خاله کردم. پيشنهاد بدی نبود.  نگاهی

 ميشه خونه رو ببينيم؟-

 بينيم. خانم:اره فردا باهاش هماهنگ می کنم بریم ب سميه

 بعد از کمی صحبت رفت خونشون.  و

 خاله نظرت چيه؟-
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 :نميدونم واال. باید خونه رو ببينيم. خاله

 خب اگه خونه خوبی باشه فكر نميكنم بد بشه. یه چند وقتی اونجا ميمونيم بعدا پولم که بيشتر شد از اونجا ميریم. -

 م. موافقت خاله به سمت اشپز خونه رفتم تا غذا رو گرم کن با

شب موقع خواب به سارا اس ام اس دادم که یه همچين خونه ای پيدا شده اونم کلی خوشحال شد. رو تخت  اخر

 غلتی زدم و به عكس خودمو مامان خيره شدم

 بنظرت چی ميشه پری خانم؟خونه پيدا ميكنم؟کار چی؟اونم پيدا ميكنم؟...دعا کن برام مامان. دعا کن.-

 

 از خواب بيدار شدم. دست و صورتمو شستم و رفتم پيش خاله. با صدای االرم گوشيم  صبح

 صبح بخير پروین خانم. -

 :عليك سالم. ميخوابيدی یكم دیگه.!خاله

 خاله هنو ساعت هشته ها. -

 :برو برو صبحانتو بخور انقدر حرف نزن که کلی کار داریم. خاله

 پرنگ شد.چقدر حس خوبيه که وقتی بيدار ميشی یكی تو خونه باشه.  لبخندم

رو خوردم و ظرفارو هم شستم. رفتم کارتونایی که خاله چسب زده بود رو گذاشتم کنار دیوار که صدای زنگ  صبحانه

 درومد. 

 کيه؟-

 خانم:سميه ام عزیزم.  سميه

 کردم و بهش سالم کردم.  دروباز

 بفرمایين تو...-
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 نم:نه گلم مزاحمت نميشم. فقط ميخواستم بگم که ساعت یازده بریم خونه رو ببينيم. خا سميه

 باشه ميام دم خونتون باهم بریم. -

 خانم:پس منتظرتم فعال.  سميه

 کردم و درو بستم.  خدافظی

 خالهه!ساعت یازده اماده باش که بریم خونه رو ببينيم. -

 

مانتوی صورتی کمرنگ با شلوار جين. شال صورتيمم سرم کردم. ارایش  حموم خارج شدم و لباسامو تنم کردم. یه از

 نمی کردم ولی خب هميشه رژ و ریملو ميزدم.  یادیز

 از اتاق خارج شدم.  اماده

 دختر مگه داری ميری عروسی؟-

 تعجب سمتش چرخيدم.  با

 خاله مگه چی کار کردم. من که هميشه همينطوریم. - 

 خودت رو؟ هميشه انقدر خوشگل ميكنی -

 خنده سمتش رفتم و محكم ماچش کردم که صدای اعتراض بلند شد.  با

 : نگا توروخدا برو اونور لپم رژی شد!خاله

 گوشه چادرش لپشو محكم پاك کرد. منم لبخند زنان از خونه خارج شدم و قفل کردن درو به خاله سپردم.  با

 از کلی عالفی تو ماشين سميه خانم اومد.  بعد

 

  من
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 اینا چطور دوستين که سميه خانم خونه رو بلد نيست!! نميدونم

 اخر کجا برم من؟کوچه بيست و یك یا نوزده؟؟-

 اومممممم نميدونم واال حاال همينو برو تو. -

عصانيت دنده رو عوض کردم و وارد کوچه شدم. همين طور که داشتم اروم خونه هارو رد ميكردم با دادش سه متر  با

 پریدم هوا:

 واستا واستا.  شهمينه

 هم که توقع نداشت یهو داد بزنه گفت: خاله

 باشه سميه خانم اروم باش. -

 پياده شدن. منم ماشينو پارك کردم و رفتم کنارشون. همينطور هم دیگه رو نگاه ميكردیم که گفتم: و

 نيستن؟چرا باز نميكنن؟-

 گفت: خاله

 خب زنگ نزدیم هنوز. -

 تم و گفتم :متعجب بهشون انداخ نگاهی

 خب بزنين دیگه. -

 حرف سميه خانم دلم ميخواست خودمو بكشم. از کی انقدر حواس پرت شده بود بنده خدا؟! با

 اره راست ميگی االن ميزنم. -

 خاله نگاهی کردم که متاسف سر تكون ميداد و زیر لب چيزی ميگفت.  به

اط کوچيكی بود ولی انقدر زیبا بود که فكر ميكردی که باز شد وارد حياط شدیم مات اون همه زیبایی شدم. حي در

 باغه. دور حياط پر از گالی رنگی بود و از همه قشنگ تر اون تاپ سفيد کنار دیوار بود. 
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 سميه خانم دادی زد و به دوستش سالم کرد: دوباره

 سالم شكوه.  -

قران و اینجور چيزا دیدمش. همراه سميه زنی که روی تراس واستاده بود نگاه کردم. فكر کنم قبال تو جلسه های  به

 خانم به سمت شكوه خانم رفتيم. 

سالم کردیم که تعارف کرد روی صندلی های تو حياط بشينيم. نگاهی به خاله کردم و اونم سری تكون داد که  بهش

 چاره ای نيست. 

 صندلی ها نشستيم که شكوه خانم گفت: روی

. سميه بهم گفت که مشكلتون چيه. فكر ميكنم که خونه گوشه خيلی خوش اومدین. من شكوهم دوست سميه-

 حياط براتون کافی باشه. البته اگه دونفر باشين و اینجارو بپسندین!

 سری تكون داد و اظهار خوشبختی کرد.  خاله

 خانم از خونه خارج شد و برامون چایی اورد. مشخص بود که خدمتكار خونه باید باشه.  یه

 متون که خونه روببينين.  بعد از چایی ميبر-

 تكون دادم و به حياط خيره شدم. تو همين فاصله هم خاله و شكوه خانم کمی باهم حرف زدن. سری

 

خاله و شكوه خانم و سميه خانم به سمت خونه رفتيم. ساختمون اصلی چون وسط حياط بود، خونه تقریبا  همراه

 پشتش قرار ميگرفت

خونه شدیم. یه هال کوچيك بود که دقيقا روبه روی در قرار داشت. کنار در اشپز خونه بود که واقعا قشنگ  وارد

درست شده بود و نورگير عالی داشت. از اون طرف در هم یه اتاق بود که تقریبا بزرگ و جا دار بود و یه کمد دیواری. 

نگی بود. به نظرم برای دو نفر کافی بود. نگاهی به خاله قش ودر دیگه تو خونه هم دستشویی و حموم بود. خونه خوب 

 انداختم. معلوم بود که بدش نيومده



 دلم یآسمان آب

 
28 

 

خب خانم یزدانی. من که از اینجا خوشم اومده. برای ماهم کافيه و اندازس. فكرم نميكنم خاله جان مخالف باشن. -

 درسته خاله؟

 :اره من مشكلی ندارم. خيلی خوبه. خاله

 راضی هستين بریم بنگاه تا قرارداد ببندیم. خب پس اگه شما هم -

 خانم گفت: شكوه

دخترم بنگاه نيازی نيست که. من به شما اطمينان دارم. بعد هم چون من اینجارو به بنگاه نسپردم شاید قرارداد -

 دننویسه. بعدم که باید کميسيون اضافه بدیم بهشون. اگه تو و خالت مشكلی ندارین من ميگم پسرم یه قراردا

 رسمی بنویسه اونو امضا کنيم!بده؟

دل شده بودم. خاله هم منتظر منو نگاه ميكرد. ميدونستم زن خوبيه. ولی خب...یكم ميترسيدم. باالخره دلو به  دو

دریا زدم و قبول کردم. شكوه خانمم شمارمو گرفت و گفت فردا بهم زنگ ميزنه که بيام اینجا و قراردادو امضا کنم. 

 ده بود که اخر هفته اثاثو بياریم. تصميم بر این ش

 خيالم راحت شده بود. فقط نگران بودم یكم. تا حاال اینجور جایی زندگی نكرده بودم.  واقعا

شكوه خانم تشكر و خدافظی کردیم. سميه خانمم موند پيش دوستش. ماهم برگشتيم خونه تا بقيه وسایلو جمع  از

 کنيم چون چهار روز دیگه اثاث کشی بود.

 با خاله تقریبا هال و اتاقا رو جمع کرده بودیم. یه سری وسایل خورده زیر مونده بود.  حصب

 شنيدن صدای موبایلم از اتاق خارج شدم و به سمت اپن رفتم با

 بله بفرمایيد-

 سالم عزیزم خوبی؟من شكوهم. -

 اها بله مرسی شما خوبين؟-

يتونی بيای اینجا،پسرم قراردادو نوشته بعدازظهر :مرسی عزیزم. ميخواستم بگم که امروز ساعت پنج مشكوه

 ميارتش. 
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 باشه مشكلی نيست. ميام. -

 :باشه پس منتظرتم. راستی...شكوه

 جان؟-

 :اسمت چی بود؟شكوه

 ریحانه..اسمم ریحانه رفيعيه. -

 :باشه. ببخشيد دیروز یادم رفت ازت بپرسم. مزاحمت نميشم. خدافظ. شكوه

 خدافظ. -

 که کارارو تموم کنه.  خواديبه خاله هم خبر دادم که بعد ازظهر اونم باهام بياد که گفت نه و مقطع کردم.  گوشيو

تا ساعت پنج خيلی وقت داشتم. تصميم گرفتم به سارا زنگ بزنم و بگم ناهار بياد پيشم. دلش ميخواست بياد  هنوز

 خاله رو ببينه. 

 سالام چطوری؟-

 طوری؟خاله خوبه؟:به به ریحانه خانم گل مرسی تو چسارا

 مرسی همه خوبيم. ميخواستم بگم بيا اینجا ناهار...-

 اوه خانم خجالت دادین مارو. چون زیاد اصرار ميكنی قبول ميكنم فقط به خاطر اصرارت. -

 و گفتم: خندیدم

 پس منتظرتم. -

 باشه فعال. -

 کردم و به خاله خبر دادم. خودمم رفتم تا ناهار ماکارانی درست کنم. قطع
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 زنگ ایفون  از اشپزخونه بيرون اومدم . باصدای

 بله؟-

 سارام. _

 باز کردم و در راه رو رو هم باز گذاشتم تا بياد تو. خودمم رفتم دوباره سر کارم تا ساالد رو برای ناهار اماده کنم.  درو

 :سالم بر همگی. سارا

 سالم خوش اومدی. -

 ن ور اپن دوالشد و بوسم کرد. جلو و شيرینی رو روی اپن گذاشت و از همو اومد

 :چطوری خوشگلم؟سارا

 زدم و گفتم: لبخندی

 مرسی خوبم. خوشگلو خوب اومدی با این تيپم. -

 :تيپت مگه چشه؟شلوار کردی همسایتونو پوشيدی با لباس گل گلی اهدایی خانم صابری محترم. عاليه عالی. سارا

 یه چشمك هم تنگ عالی گفتنش زد.  و

 ی کوتاهی کردم و گفتم: خنده

 جریان شيرینی چيه؟شوهر کردی به سالمتی؟-

 :نخيرم. گفتم ميام دیدن خاله دست خالی نباشم. حاال کوش خالت؟سارا

 تو اتاق داره نماز ميخونه االن مياد. -

 تكون داد و روی مبل نشست.  سری

 :راستی بگو ببينم خونتون چه شكليه؟از اینجا بهتره؟سارا

 نميشه گفت بهتره. اینجا خيلی بزرگتر از اونجاس ولی خب اونجا تميز تره و مناسب تر چون...بهتری که -
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 :چون پسر دارن؟سارا

 نخير. به اون چيكار دارم. مناسبه چون صاحب خونش تقریبا اشناس. -

 :اره اره تو راست ميگی. اخرم با پسر همون زنه ازدواج می کنی. سارا

 گفتم: رو تو هوا تكون دادم و چاقو

 ببين...رمان که ميخونی ميری تو رویا همين ميشه. -

 :وای گفتی رمان. یه رمان خوندم...سارا

 شروع کرد به تعریف رمانی که جدید خونده بود.  و

 صدای خاله هر دو به سمتش چرخيدیم.  با

 :دختر جان نفس بگير. خاله

 ذوق زده سمت خاله پرواز کرد و محكم بغلش کرد.  سارام

 :وای سالم خاله جون دلم براتون تنگ شده بود. سارا

 خنده ای کرد و اروم پشت کمرش کوبيد و گفت: خاله

 سالم به روی ماهت. منم همينطور عزیزم. -

سارا چقدر خاله رو دوست داره. خاله هم عالقه خاصی به سارا داشت. خدایی سارا دختر بدی نبود.  ميدونستم

ا مشكلش که هميشه سرش بحث بود دوست پسرش سامی بود. یه پسر خانواده خوبی هم داشت. ولی تنه

 خوشگذرون و بی  غيرت. حالم ازش بهم ميخورد. 

 : هی دختره چرا تو فكری؟!سارا

 هيچی فقط بيا ميزو بچينيم.-

کمكم و سفره رو چنيدیم . بعد از خوردن ناهار هر چی اصرارش کردم که باهم ظرف بشوریم نذاشت و خودش  اومد

 ا رو شست. ظرف
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 دستت درد نكنه. -

 :خواهش ميكنم دوستم. کاری نبود. سارا

 ساعت پنج باید برم خونه جدیده. پسر شكوه خانم مياد تا باهم قرارداد امضا کنيم. -

 :چی ؟سارا

 چشمای گشاد شدش نگاه کردم.  به

 خوبی تو؟ميگم ميخوام...-

 :فهميدم بابا. جدی پسرشم هست؟سارا

 . دلم نميخواد همين اول کاری مشكلی به وجود بياد. اصال مگه تو دیدی پسرشو؟شاید پير باشهوای سارا توروخدا-

 :اگه جوون بود چی؟سارا

 اصال مهم نيست. بعدم هنوز ندیده تو به چيا فكر ميكنی. -

 رو روی مبل رها کرد و سریع گفت: خودش

 من از االن برنامه ریزی کردم خونتون تلپ شم. کجای کاری تو. -

 فقط دلم ميخواد پسره زن داشته باشه. اخ بهت بخندم. -

 :باشه ميبينيم. مطمئن باش جوونه. سارا

 جدی حرف ميزد شك کردم بهش. نكنه ميشناختن همو؟ولی نه بابا. از کجا بشناسن.  انقدر

 از استراحت دوباره رفتيم سر کارا. اینبار با کمك سارا اتاق من کامال جمع شده بود.  بعد

 من ميرم حاضر شم. -

 :واستا منم ميام کمك. سارا

 اومدم بگم الزم نكرده پرتم کرد تو اتاق و درو بست.  تا
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 :حرف نميزنيا. من حسم دروغ نميگه.  سارا

 تو دیونه ای به خدا. -

 :حرف نزن گفتم. بشين رو تخت تا بهت بگم. سارا

 اب ميكرد که واقعا خجالت ميكشم بپوشم. رو تخت نشستم که رفت سر کمدم. یه مانتو هایی انتخ ناچار

 وای سارا دیونم کردی. اخه این چيه؟قرمز بپوشم برم بگم چی؟تازه اونم انقدر کوتاه. -

 :کجاش کوتاهه؟ایراد نگير. بعدم تو اینارو هميشه تنت ميكنی، دیگه ناز کردنت چيه؟سارا

 باره رو تخت نشستم و گفتم اونو نمی پوشم.  دو

 و ليه چطوره؟با شلوار سفيد تنگت و شال سفيد...:این مانتسارا

 بد نيست. شلوارمو جمع کردم فقط. -

 :پيدا ميكنم برات. تو پاشو ماهاتو ببند و ارایش کن تا من بيام. سارا

غره ای بهش رفتم و بلند شدم. یه جوری می گفت ارایش کن انگار عروسی دعوت بودم. جلوی اینه واستادم و  چشم

ردم. باید یكم از پایينشو بگم سارا کوتاه کنه برام. سارام خداروشكر ازصدقه سری مامانش که موهامو شونه ک

به مژه هام زدم و یه رژ قهوه ای خوشرنگم به لبام  وارایشگر بود یه چيزایی سرش ميشد. موهامو باال سرم بستم. ریمل

 کشيدم. 

 اومد و شلوارو دستم داد.  سارا

 :االن ارایش کردی؟سارا

 سارا گير نده دیگه. خوشم نمياد بيشتر ارایش کنم. اه-

 

 تكون داد و نشست رو تخت.  سری

 خب برو بيرون دیگه تا بپوشم لباسمو. -
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 تنگ کرد و گفت: چشماشو

 ریحانه چقدر چندش شدی تو. بپوش ببينم. -

 د. . به ناچار پشتمو کردم و سریع لباسامو پوشيدم. حاال بماند که چقد حرف اضافه زخندیدم

 :خب حاال شد. شالتم بپوش. اون کيف سفيدتم بردار و برو. سارا

 االن کفش سفيد از کجا بيارم؟-

 :اون کفش پاشنه سه سانتياتسارا

 گمشو بابا. انگار دارم ميرم ...-

 :اه صد بار دیگم بگو دارم ميرم عروسی. همين که گفتم. سارا

 

سر کفش بحث کردیم که با داد خاله صدای جفتمون قطع شد و من یواشكی کتونی ال استارای سفيدمو  انقدر

 پوشيدم و رفتم.  

 اونجایی که حوصله ماشين نداشتم با اژانس رفتم. از

 

از ده دقيقه رسيدم. زنگو فشار دادم که بالفاصله در باز شد. فكر کنم چسبيده بودن به ایفون. وارد شدم و درو  بعد

 بستم. 

که قدم زنان به ساختمون نزدیك می شدم و در حال لذت بردن از حياط بودم، صدای جيغ یه زن از خونه  همينطور

صدای جيغ دیگه ای به خودم اومدم و به سمت در خونه  بلند شد. شوکه وسط حياط ایستاده بودم که با شنيدن

دویدن که محكم به من خوردن و منم که توقع  ندویدم. تا اومدم در بزنم یهو در باز شد و دوتا بچه با سرعت بيرو

نداشتم محكم به ستون جلوی در خودم و افتادم روی زمين.  اون دوتا گيج منو نگاه ميكردن و منم با تعجب به اونا 

که باصدای داد دوباره، اونا به سمت حياط دویدن و زنم بيرون اومد و روی تراس ایستاد. تا چشمم بهش خورد خندم 

 خيس اب  بود. نگاهی به من کرد. تا دید روی زمين افتادم به سمتم دوید و گفت: رتاپاشگرفت. س
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 ای وای خدا مرگم بده. خوبين شما؟-

 خدانكنه بله خوبم. شما خوبين؟-

 بغض نگاهی بهم کرد و گفت: با

 به این وضع اگه ميگين خوب بله من خوبم. راستی سالم. -

 و گفتم: خندیدم

 سالم. نه معلومه خوب نيستين. من ریحانم.  -

 گرفت و کمك کرد بلند شم.  دستمو

 :خوشبختم عزیزم. منم النازم. ندیدمت تا حاال!دوست عليرضایی؟الناز

 عليرضا؟!نه نه من ...-

 مهمون من هستن الناز جان.  ایشون_

 صدای شكوه خانم به سمتش برگشتم. الناز اهانی گفت و رفت تا لباساشو عوض کنه.  با

 سالم. خوبين؟-

 خانوم:سالم عزیزم. مرسی.  توروخدا ببخش اینطوری شد.  شكوه

 به پشت لباسم کشيدم و گفتم: دستی

 نه اشكالی نداره بچن دیگه. دیر که نكردم؟-

 م:نه هنوز عليرضا نيومده. خانو شكوه

شنيدن اسم عليرضا فهميدم که اون پسری هم که الناز ميگفت پسر شكوه خانمه. بيا سارا خانم تحویل بگير.   با

 پسره دوست دختراشو مياره خونه. 

 شكوه خانم وارد خونه شدیم و تعارف کرد روی مبل بشينم.  با
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 خانوم:چایی ميخوری یا شربت؟ شكوه

 . چيزی نميخورم. زحمت نكشين-

 خانوم:نميشه که. یه چيزی بخور حاال تا عليرضا بياد. اخه تو ترافيك مونده.  شكوه

 خب پس یه ليوان اب اگه ميشه لطف کنين. -

ای گفت و به سمت اشپز خونه رفت. به خونه نگاهی کردم. اول که وارد ميشدی یه راهروی تقریبا پهن بود. کنار  باشه

راه رو اشپز خونه بود و روبه روشم هال و پذیرایی. کوشه هالم دوتا در بود که فكر کنم دستشویی و حموم باشن. 

له زیاد نداشت باال رو ميدیم   از جایی که من نشسته بودم پ وناونورم یه راه پله کوتاه بود که ميرفت طبقه باال. چ

 چهار تا در دیده ميشد. که خب مسلما اتاق بودن. 

 

 موقع در یكی از اتاقا باز شد و الناز بيرون اومد. لبخندی زد بهم و اومد پایين. شكوه خانمم برام اب اورد.  همون

 گفت: الناز

 ی همسایه ما ميشی. باالخره یه همسن پيدا کردم. خب ریحانه خانم. خيلی خوشحالم که دار-

 زدم و گفتم: لبخندی

 شما لطف دارین منم خيلی خوشحالم که خونمون جای به این خوبيه. -

 خانم لبخندی زد و گفت: شكوه

 چند سالته عزیزم؟-

-٢٣ 

 خانوم:خب پس دوسال از الناز کوچيك تری.  شكوه

 ست و پنج سالش باشه.  هيكل خوبی داشت.      به الناز کردم. بهش ميخورد که بي نگاهی

 درشت و مشكی و موهاشم هم رنگ چشماش. خوشگل بود و به دل می نشست.  چشمای
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زدم و چيزی نگفتم. یه سه ربعی عالف بودیم و حرف ميزدیم. داشتم از مادرم براشون ميگفتم که در باز شد  لبخندی

 و. الناز اخمی کرد و به بچه ها گفت:و اول بچه ها و بعدم یه پسر باهاشون اومد ت

 با اجازه کی اومدین داخل؟ها؟سریع بيرون...-

 دایی گفت بيایم تو. -

 :بيخود. بيرون، بيرون. الناز

 دلم واسشون سوخت. اما خب اون مادرش بود و می دونست چيكار کنه.  اخيی

 کردم و منتظر معرفی شدم که خودش اومد جلو و گفت: سالمی

 خوش اومدین. عليرضا هستم. پسر شكوه. خوشبختم. سالم خيلی -

دست دراز شدش نگاهی کردم. برام مهم نبود اما دوست نداشتم دست بدم. از طرفيم زشت بود که دست ندم  به

 بهش. دستمو تو دستش گذاشتم:

 سالم. ممنون. منم خوشبختم از اشنایيتون. -

 کنه مياد.  و تعارف کرد که بشينم. خودشم گفت که لباساشو عوض  

که سارا درست گفته بود. پسره تقریبا سی سالش بود و قيافه خوبی هم داشت. چشم ابرو مشكی بود و  الحق

هيكلشم رو فرم بود. موهاشم به سمت باال شونه کرده بود. اگه سارا اینجا بود با دیدن این غش ميكرد چون عليرضا 

خندیدم که دیدم شكوه خانم داره نگام  خودمك. به تشبيه در مقابل سامی مثل پرنس سيندرال بود در مقابل شر

 ميكنه. سریع خنده رو جمع کردم و خيلی مرتب شستم تا اقا تشریف فرما بشن.

 

الناز نگاهی کردم که درحال توبيخ بچه ها بود. مثل اینكه الناز خواب بوده و اونام روی سرش اب ریختن. با صدای  به

ماشاهلل هيكل. ماشاهلل. یه سویشرت و شلوار ست ورزشی پوشيده بود. تا به پایين پله پا چشممو به راه پله دوختم. 

 ها رسيد به احترامش از جام بلند شدم که لبخندی زد و گفت:

 خواهش ميكنم راحت باشين. بابت تاخير عذر ميخوام ازتون. ترافيك بود. -
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 نه خواهش ميكنم مشكلی نيست. -

 و مبل کناریم نشست. برگه ای دستم داد و گفت بخونم و هرجاش مشكل داشت بهش بگم.  اومد

 

 من مشكلی ندارم. همه چی درسته. -

 :خب پس اگه مشكلی نيست و راضی هستين بفرمایيد امضا کنيد. من از این یه کپی ميگيرم و بهتون ميدم. رضايعل

 باشه. -

 ز خونه. شكوه خانمم امضا کردو تموم شد. برداشتم و امضا کردم. خب اینم ا خودکارو

 زدم و بعد از برداشتن کيف، بلند شدم تا دیگه برم لبخندی

 خب شكوه خانم...من برم دیگه. -

 خانوم:شام می موندی.  شكوه

 نه ممنون ميرم پيش خاله تنهاست خونه. -

 زد و گفت که عليرضا منو ميرسونه.  لبخندی

 نه نه اصال من خودم ميرم. -

 خانوم:امكان نداره. ميرسونتت. عليرضا.... وهشك

 ناله گفتم: با

 شكوه خانم، من خودم ...-

 :بله مامان. عليرضا

 نگاهی کردم. دلم نمی خواست خب باهاش برم.  بهش

 ریحانه جونو برسون مادر. -
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 زد و زمزمه کرد: لبخندی

 چشم. -

 نه اقای یزدانی. من خودم ميرم. اینطوری راحت ترم. -

 :تعارف نكنين. ميرسونتمون دیگهارضيعل

 شما لطف دارین اما...-

 خانم:وای دختر چقدر تعارفی هستی. برو دیگه ميرسونتت.  شكوه

 سری تكون دادم. حقيقتا می ترسيدم. من که اونو نمی شناختم.  ناچار

 شكوه خانم خدافظی کردم و به سمت حياط رفتم که از ساختمان خارج شد.  از

 :بفرمایيد. رضايعل

مزدا تری سفيدی اشاره کرد که پارك شده بود. ای جان مزدا داره. با دیدن ماشين گل از گلم شكفت. من از  به

بچگيم عاشق مزدا تری و پرشيا بودم. با لبخندی که از ذوقم بود به سمت ماشين رفتم و جلو نشستم. خيلی زشت 

 بود اگه ميرفتم عقب. رانندم که نيست. 

 :خب...ادرستون؟رضايعل

 خيابون)...( -

 ای گفت و حرکت کرد. بعد از پنج دقيقه گفت: باشه

 ميتونم بپرسم رشتتون چيه؟-

 بله. من ليسانس حسابداری دارم. -

 :جایی هم کار ميكنيد؟رضايعل

 راستش تا چند وقت  پيش تو بوتيك )...(کار ميكردم. ولی به خاطر دوتا دليل بی خود از کار بيكار شدم. -
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 :چرا؟رضايعل

یكيش اینكه صاحب اونجا ميخواست دختر خواهرشو بياره جای من و دليل دیگشم بی دقتی من بوده. یه هفته قبل -

از اخراج شدنم مشتریا که کارت ميكشيدن ميزد حساب مسدوده. منم به همكارم گفتم گفت نه من صبح حسابو 

خرابی داشت. بعضی اوقات همينجوری  د. اخه کال مورچك کردم موردی نبود. منم گفتم شاید دستگاه قاطی کرده

 ميشد. 

سادگی کردم به صاحب کارم نگفتم. نگو واقعا اونروز حساب مسدود شده بوده و هرکی پول ميكشيده هيچی  منم

 وارد حساب نميشده. دیگه نزدیك یه ميليون ضرر زدم. 

 ریزی کرد و گفت: خنده

 خسته نباشين. -

 ممنون. -

 رسيدن سوالی نپرسيد منم حرفی نزدم.  تا موقع دیگه

 

 

 "سه روز بعد"

 

 

 

 

 

 اقا یواش. توش وسيلس ها. -
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 :ای بابا خانم چقدر غر ميزنی. کارگر

یعنی چی ؟این چه طرز حرف زدنه؟ بلد نيستين دوتا کارتون جابه جا کنيد. تمام وسایلو داغون کردین. پایه مبلو -

 شكوندین. 

 ی ها. از صبح که اومدیم یه چيكه اب ندادی به ما. :خانم شما یه چيزی ميگکارگر

 چشمای گرد شده دستم رو جلو دهنم گرفتم و گفتم: با

 عه عه عه پس اون ليوان چایيا چی بود؟اینجوری نميشه. من خسارت وسایالرو ميگيرم. -

 سالم ریحانه جون. -

 شكوه خانم به سمتش  برگشتم:  باصدای

 سالم خوبين؟- 

 خانوم:مرسی چيزی شده؟ شكوه

 غره ای به مرد رفتم و با قيافه ای داغون گفتم: چشم

 بله ایشون به وسایل خسارت وارد کردن. گردنم نميگيرن. بعد تازه ميگن شما چيزی به ما ندادی بخوری. -

نی. زنگ  بزن خانوم:وا اقا خوبه دوبار فقط من چایی اوردم براشون. بعدم ریحانه جون چرا باهاشون بحث ميك شكوه

 به باربریشون اطالع بده. 

 تكون دادم. فكر بدی نبود.  سری

 جلوی مرده رد شدم و رفتم تو حياط. از بس حرص خوردم سرم درد گرفته بود.  از

 خانم رفيعی. -

 سمت صدا برگشتم. عليرضا بود. این موقع روز تو خونه بود؟ابروهامو باالدادم و گفتم: به

 سالم.  -
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 اد و لبخند خوشگلی زد و گفت:تكون د سرشو

 سالم...صبحتون بخير. خسته نباشين. -

 ممنون. صبح شمام بخير. -

 :کمك نميخواین؟رضايعل

 نه...ممنون. کارگر گرفتم. -

 به موهاش کشيد و اروم گفت: دستی

 اها. -

نگاه کردم. یه پسر  صدای خنده های بلند یه نفر دیگه کمی خودمو کج کردم و به در راه روی خونه شكوه خانم با

تقریبا همسن و سال عليرضا خندون بيرون اومد. از عليرضا خوش قيافه تر بود. هيكل معمولی داشت ولی تيپش 

سفيد. استيناشم باال داده بود. نزدیك ما شد و  نخيلی بهش ميومد. یه شلوار زرشكی تيره پوشيده بود با یه پيراه

 جه من نشده.محكم پشت عليرضا کوبيد. معلوم بود متو

 

و خسته روی مبل نشستم. چقدر غر زدم سر کارگرا. پدر وسایلو دراوردن. مبلو که شكستن. یخچالم که  دروبستم

خش کردن. گوشه ميز تلویزیونم لب پر کردن. حتما باید یادم باشه که درستش کنم چون خيلی وحشتناك شده. با 

 صدای گوشيم از جام بلند شدم و

 جونم  خاله؟؟-

 :دوست داری بيای دنبالم ؟خاله

 شنيدن صداش دستی به پيشونيش کوبيدم و گفتم: با

 هعی، االن ميام. -

 گوشيو قطع کردم و مانتومو پوشيدم. خاله صبح خونه قبلی موند تا اونجارو مرتب و تميز کنه.  سریع
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 از ده دقيقه گوشی خاله رو گرفتم و بهش گفتم دم درم و بياد پایين.  بعد

 سالاام پروین خانم. خسته نباشی. -

 بوسيدم.  لپشو

 :سالم. توهم خسته نباشی. راستی تو با این روشنيه خورده حسابی چيزی نداری؟!خاله

نه فكر نكنم. اخه کرایه رو دادم. پول قبضارم دادم. مگر اینكه بخواد این دو روز رو حساب کنه که فكرم نكنم -

 حساب کنه. 

 تموم شد.  :الهی شكر...اینمخاله

 اره تموم شد. خاطراتمو گذاشتم و اومدم یه جای دیگه. -

 :خاطرات رو توی قلبت نگه دار. خاله

 زدم و راه افتادم.  لبخندی

 

 

 

 

 "چند روز بعد"

 

 

 درو فشار دادم و منتظر شدم خاله درو باز کنه.  زنگ

 رد. که باز شد، تا اومدم برم تو صدای یك نفر توجهم رو به خودش جلب ک در
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 ببخشيد درو نبندید. -

و نگاهش کردم. همون پسر اون روزی بود که با عليرضا شوخی ميكرد. سالمی کردم و وارد حياط شدم و  برگشتم

 منتظر موندم تا بياد تو. 

 بستم و با اجازه ای گفتم و حرکت  کردم سمت خونه که گفت: درو

 پس شما مستاجر جدید هستين. -

کردم. امروز تيپ کرم زده بود. شلوار کردم با پيراهن سفيد. یه شال باریك خوشگلم دور گردنش بود.  نگاش

 استيناشم دوباره زده بود باال. 

 به روش زدم و گفتم: لخندی

 بله. -

 خوشبختم. من هيراد رستگار هستم. خواهرزاده شكوه جون. -

 همچين. منم رفيعی هستم. ریحانه رفيعی. -

حی زد و گفت که مزاحمم نميشه و رفت. چشماش خيلی جذاب بودن. مشكی مشكی. ترکيب صورتش ملي لبخند

 خيلی بهتر از عليرضا بود. هيراد مردونه تو و جذابتر بود. مخصوصا ته ریشش خيلی بهش ميومد. 

 کردم و وارد خونه شدم. با دیدن سارا تعجب کردم.  حرکت

 تو اینجا...-

 :بی معرفت. تو نباید ادرسو بدی؟گوشيتم که...سارا

 کردم و بوسش کردم. بادیدن قيافش خندم گرفت.  بغلش

 :دارم ميميرم؟سارا

 وا خل و چل. بوست کردم دیگه. -

 به کمر گفت: دست
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 :چرا بوس کردی؟سارا

 دلم تنگ شده بود. -

 :چرا دلت تنگ شده بود. سارا

 عه  لياقت نداری. خاله کوش؟-

 سمت مبال رفت و نشست. خيال  بی

 :حمومسارا

 تكون دادم و رفتم که لباسمو عوض کنم. سرمو

 

اتاق خارج شدم و کنار سارا نشستم. دستش درد نكنه این چند هفته خيلی کمكم کرد واقعا. خونه رو کامل چينده  از

 بودیم

 :ریحانه!سارا

 بله؟-

 :ميخوام یه چيزی بگم ولی ميترسمسارا

 چيشده؟-

 .:سامی..سارا

 از تاسف تكون دادم و گفتم: سری

 باز چه گندی زده!؟-

 :این دفعه من گند زدمسارا
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نگاش کردم. واقعا نميدونستم اون چيزی که یهو تو ذهنم اومده بود درسته یا نه. چشمام داشت از حدقه در  شوکه

 ميومد

 چيكار کردی؟نكنه...-

. فك کنم دیگه زیادی بهش عالقمند شدم. اصال یه :نه بابا انقدرام خر نيستم که. من فقط..یه جوری شدمسارا

 حاليم....

 چی بگم.  نميدونستم

 درکت نميكنم چون این حالو نداشتم. قصدش چيه؟دوستی یا ازدواج؟-

 بغض کرد.  یهو

:دوستی...دیروز گفت فقط یه رابطه دوستانه بين ماست. تعجب ميكنم. ما االن نزدیك هفت هشت ماهه باهميم. سارا

 ینی انقدر بی احساسه؟ از دیروز حالم بده. 

 تو که انقدر زود به هر ننه قمری وابسته ميشی بيخود کردی رفتی دنبال اون پسره...-

 !صدای گریش تعجبم بيشتر شد! امكان نداشت با

 سارا...-

 پرت کرد تو بغلم. اصال قفل کرده بودم.  خودشو

 الهی من بميرم چرا گریه ميكنی؟ینی انقدر ارزش داره که تو...-

:ریحانه. من بدجور وابستش شدم. اگه ولم کنه من ميميرم. اگه یه روز بهم زنگ نزنه اون روز روانی ميشم. قاطی سارا

 ميكنم که نكنه منو ول کرده باشه. 

ی خدایا...من باورم نميشه. تو وابسته کسی شدی که اصال دخلی بهت نداره. حتی فاميلتونم نيست که بگم ممكنه وا-

 گاهی ببينيش. بره رفته. دیگه هيچ وقت نميبينيش

 :ینی ميره؟سارا
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 به عقلش شك ميكردم. چشمامو ریز کردم و نگاش کردم گاهی

مونه تا اخر ؟من همون روز اول نگفتم این کارا فقط فقط به تو تا این حد روش حساب باز کردی؟ینی فكر کردی مي-

ضربه ميزنه. اون پسره!دو روز دیگه یادش ميره سارا نامی هم تو زندگيش بوده اون وقت تو تو بغل من داری زار 

 هخب حداقل سرش به تنش ميارزه. این پسر ت،ميگفتمميزنی. ببخش که اینو ميگم. باز اگه کسی بود که ارزش داش

باباش صبح براش پول نذاره ميميره از بيچارگی. شپش ته جيبش خونه کرده،انقدر هيزه که یه بار واسه ده دقيقه کال 

دیدمش داشت حالم بهم ميخورد انقدر منو نگاه کرد. اون وقت دوست من روش حساب باز کرده. انقدر ساده نباش. 

 ای محض رضای خدا موش نميگيره.  بههيچ گر

 ز یه جایی سود ميبرهباش ا مطمئن

 :ازم یك ميليون گرفته. حاالم گوشيش خاموشه. از دیشب هر چی زنگ ميزنم ميگه خاموشه. نگرانشم!سارا

 خدایا وای. چقدر این دختر احمق بود وای

سارا دلم ميخواد یكی محكم بزنم تو سرت. یك ميليون تومن پول بی زبونو بهش دادی که چی بشه ؟ ها ؟  وای -

 فهمی چيكار کردی دیگه؟بعد تو نگرانشيی؟سارا. مي

گریش گرفت. تو این هشت سال دوستيمون هيچ وقت گریشو ندیدم. واقعا نميدونستم چطوری دلداریش بدم.  دوباره

من از همون اول بهش اخطار داده بود اما کيه که گوش کنه؟کال من عقيده دارم کسی که دوست پسر داره هر بالیی 

انتخاب کرده اینو و حتما پی همه چيو به  شاد حقشه و جایی واسه دلسوزی نيس چون خوداز جانب پسره سرش بي

 تنش ماليده اما خب این دوستم بود و دلم نميومد بگم حقشه. 

 کردم.  بغلش

ببين ميدونم االن حالت خيلی بده اما بهش فكر نكن. سخته ،خيلی سخته اما واقعا ميگم دیگه حتی الزم نيست -

 لحظه بهش فكر کنی. اون یه تومنم یا ميگيریم ازش یا ... حتی واسه یه

 اوا خدا مرگم چرا این داره گریه ميكنه. -

صدای خاله هر دو از جا پریدیم. سارا اشكاشو پاك کرد و منم سالم کردم. خاله که همينجور خيره سارا بود دوباره  با

 ميگه سوالشو تكرار کرد. سارا هم که قربونش هر چی به فكرش ميرسه
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 :هيچی خاله جون یاد مامان ریحانه افتادمسارا

 تعجب بهش نگاه کردم. واقعا االن این چی بود که گفت!؟ با

 خاله نگاه کردم. خيلی خنده دار شده بود  به

:بعد تو داری از گریه ميميری و این بچه ننه داره نگات ميكنه نه؟!حدالقل اگه دروغ ميگی یه چيزی بگو بگنجه خاله

 ان...خاله ج

 خاله رفت تو اتاق...با رفتنش ترکيدم و

 ینی واقعا مرحبا به این هوش و ذکاوت. ماشاهلل. تو کجا بودی تا االن؟-

 لحنم خندش گرفت. منم بلند شدم تا چایی دم کنم. از

 

 عصبانيت سوار ماشين شدم.  با

 من نميدونم اگه فروشنده نميخوان چرا پشت شيشه زدن به فروشنده خانم نيازمندیم؟!-

:عزیزم...تو ميخوای فروشنده باشی؟!نه خدایيش...با ليسانس حسابداری ميخوای بری تو بوتيك دوباره کار سارا

 کنی؟!

 حرص گفتم: با

 ها!اخ اره راست ميگی. برم تو شرکت عمم کار کنم. یه چيزی ميگی سارا-

 :امتحانشم نكردی. سارا

 بود شرکتی که منو بخوان  که امتحان نكنم؟!-

 :خب حاال بيا منو بخور....سارا

 رو گرفتم و زمزمه کردم: ازش
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 ادم قحط نيست. -

 غره ای رفت و گفت : چشم

 حدالقل یه چيكه اب بهم بده. -

 می برمت بریم اب ميوه بخوریم. خوبه؟-

 تو هوا زد و گفت: بشكنی

 :عالی. سارا

کردم. بعد از گذشت یه ربع به بستنی فروشی مورد نظر رسيدم. چون نزدیك خونه بود تصميم گرفتم برای  حرکت

 خاله هم بستنی بگيرم. 

 ميگم بيا بستنی بگيرم بریم خونه با خاله بخوریم چطوره؟!-

 :واال من دیگه خجالت ميكشم بيام خونتون. سارا

 گمشو بابا. ميخوری یا نه؟-

 :باشه بگير. سارا

دقيقه امادس. منم روی همون صندليا ٥ماشين پياده شدم و رفتم اونور خيابون. سفارش بستيمو دادم که گفت  از

 نشستم. 

 سالم ریحانه خانم...-

 تعجب به سمت صدا برگشتم. با دیدن عليرضا تعجبم دو چندان شد! با

 سالم اقای..یزدانی. -

 :خوبين؟رضايعل

 ين؟مادر خوبن؟خيلی ممنون شما خوب-
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 :ممنون. از احوال پرسيای شما. راحت هستين اونجا؟رضايعل

 وسواس دستی به موهام کشيدم شالم رو صاف کردم.  با

 بله بله ممنون. -

 علی ... -

 سمت صدا برگشتم که هيراد رو دیدم.  به

 به من کرد و دوباره به عليرضا نگاه کرد.  نگاهی

 سالم. -

 :سالم.  راديه

 ميومد که به سالم بسنده ميكرد. دیگه حال و احوال بلد نبود.  خوشم

 گفت: عليرضا

 ریحانه خانم اگه کمكی هست بگين ها، تعارف نكنين. -

 اروم هيراد به گوشم رسيد که با تعجب ميگفت : صدای

 ریحانه خانم...اسمشو هم که ميگی. -

 نگاهی عصبی بهش کرد و دوباره منو نگاه کرد.  عليرضا

 ممنون نيازی نيست زحمت بكشين. نه -

 :در هر صورت در خدمتم. با اجازه. رضايعل

 تكون دادم که هيرادم خدافظی گفت و رفت.  سری

 پسر خوبی بود فقط یكم زیادی پسر خاله ميشد. برای دیدار سوم اسمم رو صدا کردن، عليرضا
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غير از اون روز که برخوردش خوب بود  زود بود. فك کنم دفعه بعد دیگه خانمشم نگه. بر عكسش پسر خالش یكم

بقيه روزا خوددرگيری داشت. تو این یك هفته فهميده بودم از هفت روز هفته ایشون ده روز اینجا تلپ هستن. البته 

 ما که بخيل نيستيم. خوش باشن!

 رو گرفتم و رفتم سمت ماشين.  سفارش

 :با کی حرف ميزدی؟!سارا

 پسر شكوه خانم!-

 ميگی؟! :ای وای جدیسارا

 نه شوخی کردم االن...-

 :اون یكی کی بود؟سارا

 پسر خالش. اجازه ميدی بریم؟!اب شد اینا...-

 اشاره ای به بستنی های توی ظرف کردم.   و

 :همينطور که ميری توضيحم ميدی..زود باش.سارا

 

از  کلی حرف زدن برای سارا تونستم قانعش کنم که اونطوری که اون فكر ميكنه نمی خوام با پسرا رفتار کنم و  بعد

 صد البته دليلی برای صميميت وجود نداره. 

 سعی  کرد دیگه حرفی نزنه.  اونم

 

 

 بيا خاله جون بستنی بخور. -

 تو اتاق داد زد: از
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 :باشه االن ميام. خاله

 ل نشستيم و من شروع کردم به  تقسيم بستنی.  عاشق بستنی سنتی بودم. سارا روی مب با

 :ميگم ریحانه...بيا یه بار شرکت رو امتحان کن. چطوره؟سارا

 االن طرف فوق داره بيكاره، منو ميخوان چيكار؟!بعدم...پارتی ميخواد. -

 :وا از تو بعيده این حرفا. تو خودت باید همت کنی. سارا

 بدم مياد. خودتم ميدونی که به زور مامانم تا ليسانس خوندم.  از کار تو شرکت-

 سارا:اره ميدونم ولی من ميگم... 

 صدای خاله هردو بهش خيره شدیم.  با

 :دیگه دنبال کار نگرد!خاله

 چرا؟!چيشده؟!-

 :پيدا شد. خاله

 تعجب بهش خيره شدم که سارا گفت: با

 یعنی چی که پيدا شده!؟-

 ه خانم اومد گفت که اگه کار پيدا نكردی نگرد دیگه یه کار خوب سراغ داره. :هيچی امروز شكوخاله

 روی مبل نشست و ظرف بستنی رو سمت خودش کشيد.  خاله

 شكوه خانم از کجا کار پيدا کرده؟!-

 :مثل اینكه خواهر زادش فروشگاه لباس و اینطور چيزا داره. اونم تورو معرفی کرده. خاله

 شكوه خانم چندتا خواهرزاده داره. شاید هيراد و ميگفت شایدم نه ، یكی دیگه.  نميدونستم

 :بعداز ظهر یه سر برو پيشش. خاله
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 سر ذوق اومدم. خدا خيرش بده. این زن کال برام خوبی اورده بود. اگه کارم جور ميشد عالی بود.  واقعا

 به سارا کردم که اونم سریع پرید بغلم و ماچم کرد.  نگاهی

 :جور شد من سور ميخواما. سارا

 حاال کو تا برم ولی اگه شد، باشه. قول ميدم بهت شام بدم. -

 ای کرد و گفت: خنده

 مگه اینكه کارت جور شه تا ولخرجی کنی.  -

 حرفش خندیدم و شروع کردم به بستنی خوردن.  از

 

 

 : همين عاليه. با شلوار مشكی و شال مشكی. سارا

 م تو حياط. این همه آرا بيرا نمی خواد. سارا جان می خوام بر-

 :پسرا تو خونن. سارا

 ریز کردم و متعجب گفتم: چشمامو

 از کجا ميدونی؟!-

 :ماشين تو حياطه خب! ینی بيرون نرفتن. سارا

 تكون دادم و به تونيك قرمز جلوم خيره شدم. مثل اینكه قرار بود اینو بپوشم.  سری

 تنم کردم و اماده شم.  لباسمو

 :رژ نميزنی!!راسا

 غره ای رفتم که ساکت شد و رفت روی مبل نشست.  چشم
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 خاله من رفتم. -

 :باشه برو به سالمت. خاله

 سارام چشمكی زدم و از در رفتم بيرون. برای

 

سمت خونه حرکت کردم. سارا راست می گفت. پسرا خونه بودن. با دیدن بچه های الناز که توی حياط بازی  به

 زدم و به سمتشون رفتم.  ميكردن لبخندی

 سالم بچه ها-

 و نگاهم کردن و باهم گفتن: برگشتن

 سالم. -

 هماهنگيشون خندم گرفت که باعث شد اونام بخندن از

 خب...من ریحانم و شما؟!-

 به سمت پسره دراز کردم.  دستمو

 نيما. -

 خوشبختم اقای جوان.-

 دختر بچهه برگشتم و گفتم: سمت

 و شما خوشگل خانم!؟-

 اون چشمای قشنگش نگاهم کرد و گفت: با

 منم نفسم. -

 اسمتم مثل خودت خوشگله. -
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 با شادی گفت: نيما

 شما قراره هميشه اینجا بمونی؟!-

 واسه هميشه هميشه نه ولی هستم حاال حاالها. -

راب خوشحال خندیدن. نگاهی به هردوشون کردم. نفس یه پيراهن خيلی خوشگل صورتی پوشيده بود با جو هردو

شلواری. موهاش طالیی بود و چشماشم ابی. عين خارجيا بود. نيما هم همينطور. موهاش طالیی و چشماش ابی. 

خيلی ناز بودن. اولين بار بود بچه هایی به این زیبایی ميدیدم. ولی به کی رفته بودنو نميدونم چون الناز و عليرضا 

 یكی از اعضای نزدیك خانواده.  چشم ابرو مشكی بودن تقریبا. شاید باباشون بوره. یا

 بچه ها من باید برم پيش مامانبزرگتون   -

 سری تكون داد که باعث شد موهاش که خرگوشی بسته بود تكون بخوره.  نفس

 :خاله بعدش ميای بازی؟!نفس

 قول نميدم ولی سعيمو ميكنم که بيام. -

 درو باز کنن که هيراد درو برام باز کرد. دست تكون دادم و رفتم سمت خونه. در زدم و منتظر شدم  براشون

 نگاهم کرد.    

 سالم-

 :سالم. بفرمایيد.  راديه

 ببخشيد شكوه خانم هستن؟-

 :بله بفرمایيد داخل االن ميان. راديه

 جلوی در کنار رفت و وارد شدم. با لباس تو خونه قيافش بامزه ميشد.  از

 :بشينين االن صداشون ميكنم. راديه

 باال رفت.  از پله ها و
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 مبل نشستم. همون موقع بچه ها اومدن تو و نشستن کنارم. نيما گفت: روی

 خاله؟!-

 جونم!؟-

 :یه سوال بپرسم ازت؟ماين

موقع هيراد از پله ها پایين اومد و گفت که شكوه خانم حمومه و تا پنج دقيقه دیگه مياد. سری تكون دادم و  همون

 تشكر کردم که اومد و رو مبل روبه روم نشست. 

 :بپرسم خاله؟ماين

 اره عزیزم بپرس. -

 به نفس کرد. به هيراد هم نگاهی کرد.  نگاهی

 :چند سالته؟؟ماين

 د بپرسه. گفتم حاال چی ميخوا 

 سالمه. ٢٣-

 :ینی چند سال بزرگتری از ما؟ماين

 شما چند سالتونه!؟-

 باهم گفتن شيش سال.  هردو

 سال بزرگترم. ١٧خب من -

 :ینی چقدر؟ماين

 کالفه گفت: هيراد

 ینی خيلی بزرگتر...پاشين برین بازی کنين انقدرم سوال نكنين. -
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 زدم گفتم: لبخندی

 اشكال نداره. بزارین راحت باشن. -

 ها که خيالشون راحت شده بود رفتن که بازی کنن بچه

 بچه ها شبيه پدرشونن؟اخه خيلی نازن. -

 :اره پدرشون روسی بود. راديه

 فعلی که به کار برده بود متعجب شدم و غهميدم پدری درکار نيست.  از

 خدا رحمتشون کنه. -

 تو چشمام زل زد و گفت: جدی

 …نمرده-

 نگاهش کردم که ادامه داد: منتظر

 الناز دوماهه که طالق گرفته. -

 شدم. شاید مرگ رو به رفتن و رها کردن یه خانواده ترجيح می دادم.  ناراحت

 صدای شكوه خانم به راه پله نگاه کردم و با دیدنش از جام بلند شدم و لبخندی زدم. با

 

 سالم شكوه خانم. خوبين؟!-

 خانوم:سالم عزیزم. مرسی تو خوبی؟ شكوه

 ممنون. ببخشيد مزاحمتون شدم. -

 خانوم:خواهش ميكنم مراحمی.  شكوه

 مبل نشستم که دیدم هيراد بهم خيره شده.  رو
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خانوم:خب ریحانه جان. گفتم بيای که بهت بگم کار برات پيدا کردم. مثل همون کار قبليته البته. ولی اینبار  شكوه

 ...صاحبكارش اشناس

 کوتاهی به هيراد انداختم.  نگاه

 اشنا!؟-

 خانوم:اره عزیزم. هيراد یه بوتيك بزرگ لباس فروشی داره منم تورو بهش معرفی کردم برای کار.  شكوه

 زدم و دوباره به هيراد نگاه کردم. اونم لبخندی زد و سرشو یكم تكون داد.رو به شكوه خانم گفتم: لبخندی

 اميدوارم بتونم یه روز همرو جبران کنم.  واقعا ممنون از لطفتون.-

 خانوم:نه گلم این چه حرفيه. حاال تو بقيه صحبتارو با هيراد بكن ببين ميتونی بری سرکار یا نه! شكوه

 تكون دادم و سمتش برگشتم.  سری

ظهر :خب خانم رفيعی...بوتيك تو خيابون )...( هست. شما صبح ساعت ده باید اونجا باشين. یك ساعت راديه

 استراحت دارین و تا ساعت نه و ده شبم باید بمونين. مشكلی ندارین؟

 اینكه شب یكم دیر وقت بود ولی اشكال نداشت. نزدیك اینجا بود تقریبا.  با

 نه مشكلی نيست. -

 :خب این از این. روزای جمعه هم شما نيازی نيست بياین. حقوقتونم نهصد تومن درماهه. راديه

 وب بود. همه جا پونصد شيشصد تومن ميدادن. تومن واقعا خ نهصد

 زدم و گفتم: لبخندی

 عاليه. -

:پس اگه مشكلی نيست فردا تشریف بيارین بوتيك. تا یكم با کار اشنا بشين و شمام از فرداش شروع به کار راديه

 کنين. 

 خيلی ممنون. لطف کردین. -
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 ز جا بلند شدم. دیگم راجب کارش توضيح داد و بعد از تموم شدن حرفاش ا یكم

 خدافظی کردم و پيش شكوه خانم رفتم. به اونم گفتم که مشكلی ندارم و ازش تشكر کردم.  ازش

 

 مبل نشستم و منتظر موندم که تلفن خاله تموم شه. مثل اینكه داشت با محمد حرف ميزد.  روی

 :نميشه حاال دوبار بگی چيشد؟!سارا

 ف خاله ميگم دیگه. نه خسته ميشم. واستا االن تموم ميشه حر-

 کردم. ميدونستم االن دلش ميخواد منو خفه کنه اما حرص دادنش کيف ميداد.  نگاش

 از ده دقيقه خاله اجازه داد طرف قطع کنه.  بعد

 چه عجب خاله خانم. -

 غره ای رفت و گفت: چشم

:در روز تو سه ساعت پشت تلفن با سارا حرف ميزنی بقيه روزم که پيش همين. حاال دو دقيقه من داشتم با بچم خاله

 حرف ميزدم. چشم ندارین ببينين. 

 زدیم زیر خنده.  هردو

 ميخواستم بهتون بگم که ...از فردا ميرم سر کار. -

 دق ميكردم و عاشق اینجور احساساتی شدناش بودم. از خوشحالی جيغی کشيد و پرید بغلم. واقعا اگه نبود من  سارا

 هم بغلم کرد و بوسم کرد.  خاله

 :الهی هميشه موفق باشی مادر. اگه مامانت اینجا بود...خاله

 ناقص موند و زد زیر گریه.  جملش

 کردم و دوباره بغلش کردم.  بغض
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 منم گریه انداختی.  نيپری خانم بب-

 :وقتی پری بهم ميگی دلم ميلرزه. یاد مادرت ميوفتم. خاله

 ميگفت. من گاهی خاله رو پری صدا ميكردم و این لقب مال مامانم بود.  راست

 کردم و اشكاشو پاك کردم. خودم داشتم از بغض خفه ميشدم. واقعا جاش خالی بود.  بوسش

 ه بود. به سارا کردم که سربه زیر نشسته بود و اونم گریش گرفت نگاهی

 ای بابا بسه دیگه. پاشين امشب بریم شام بيرون. -

 که از خدا خواسته پاشد که حاضر شه و خاله هم سری تكون داد و موافقت کرد.  سارا

 

 

از یه شام خوشمزه که سه تایی خوردیم،سارا رو رسوندم دم خونشون و بهم گفت که تا یه هفته به احتمال ميره  بعد

 شمال. 

 دتر؟چرا نگفتی زو-

 :اون موقع که از رستوران رفتم بيرون عمه زنگ زده بود. اون موقع بهم گفتسارا

کشيدم. یه هفته یكم زیاد بود. ازش خدافظی طوالنی کردم. از خاله هم خدافظی کرد و بابت امشب تشكر کرد و  اهی

 رفت

 به سمت خونه راه افتادم. فردا روز خوبی بود... منم

 

از خواب بيدار شدم. نشستم روی تخت. بدنمو کش دادم تا خستگيم در بره. خاله صبح با صدای زنگ گوشيم  صبح

بلند شده بود. چون جاش خالی بود. عادت داشت بعد از نماز صبح همونجا یه چرت کوچيكی ميزد و بعد بلند ميشد 

 و شروع ميكرد به کار کردن. 
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 جام بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم. قيافم دیدنی بود. موهام توهم گره خورده بود و شكل بدی داشت.  از

و صورتمو شستم و رفتم بيرون. موهامو شونه کردم و به سمت اشپزخونه رفتم. خاله نشسته بود و داشت  دست

 سبزی پاك ميكرد. 

 صبح بخير خاله جونم. -

 ين صبحانه بخور:صبح توهم بخير. بيا بشخاله

 ای گفتم و رفتم سر کتری تا چایی بریزم.  باشه

 چایی ميخوری خاله؟-

 :نه عزیزم تو بخور. من صبحانمو خوردم. خاله

 تكون دادم. خاله به خاطر ساعت قرصاش مجبور بود ساعت هفت صبحانه بخوره.  سری

 که صبحانه ميخوردم با خنده گفتم: همينطور

 ن پوست سر منو کنده بود برای لباس پوشيدن. اگه سارا اینجا بود اال-

 هم لبخندی زد و گفت: خاله

 اره...خوب حوصله ای داره که به اینجور چيزا انقدر اهميت ميده. -

 اره اره. خدایی دختر خوبيه. اصال نباشه من لنگ ميمونم. -

 :اره دختر خوبيه. راستی...هنوز با عمه اش زندگی ميكنه؟خاله

 وسه ماهی یه بار مياد یه روز ميمونه و ميره. ولی باز با این حال باباشو دوست داره. اره...باباشم د-

 :وا خب معلومه!باباشه ها. خاله

باباش باشه. سارا خيلی بهش نياز داره ولی اون که نيست. حوالش کرده به خواهرش. مامانشم که ماشاهلل نميدونم -

 و دیگه هم بر نگشت.  چطوری تونسته از بچش بگذره...سه سال پيش رفت
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 :تو که تو زندگی مردم نيستی. قضاوت نكن. خاله

 تكون دادم و بلند شدم و شروع کردم به جمع کردن ظرفا.  سری

 

اینه به خودم نگاه کردم. خوب شده بودم. شلوار نسكافه ای پوشيده بودم با مانتوی مشكی جلو باز که پشتش یه  تو

هم رنگ شلوارم بود. یه تاپ بلندم که مخصوص مانتوم بود زیرش پوشيده خورشيد قشنگ طالیی داشت. تقریبا 

 بودم ، قدش تا روی رونم بود. یه شال نسكافه ای  هم پوشيدم که کال ست بشه. 

 دفعه ارایشم یكم بيشتر بود چون کرم زده بودم و رژمم رنگ قهوه ای بود که خيلی بهم ميومد.  این

 له. اتاق خارج شدم و رفتم سمت خا از

 چطور شدم؟-

 بهم کرد و سری تكون داد نگاهی

 :واال ما هرچی بهت ميگيم فایده نداره. انقدر خودتو ارابيرا نكن اخر چشمت ميزنن ميوفتی رو دستم. خاله

 بلندی کردم. رفتم جلو و خواستم ببوسمش که گفت: خنده

 کلتو ميكنم بوسم کنيا، رژات رژ نيست که، پاك نميشن وامونده ها. -

 شدت گرفت و ازش خدافظی کردم و بيرون رفتم.  خندم

 دیدن الناز توی حياط که با بچه ها سر و کله ميزد لبخندی روی لبم نشست.  با

 سالم الناز جون. -

 و نگاهم کرد. لبخندی زد و گفت: برگشت

 سالم قربونت بشم. چطوری؟-

 جلو و بوسم کرد.  اومد
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 قربونت. خوبم تو چطوری؟-

 كر. اگه بزارن خوبم. :خداروشالناز

به بچه ها کردم. مشغول بازی با کاميون سبز رنگ بودن. تا نگاهشون به من افتاد به سمتم دویدن و دوباره  نگاهی

 هماهنگ باهم گفتن:  

 سالم خاله ریحانه. -

 دوتا پام نشستم و جفتشونو بوسيدم: روی

 سالم عزیزای دلم. خوبين؟-

 گفت: نيما

 یروز بازی کنيم. اره خوبيم. نيومدی د-

 اخه یه کاری برام پيش اومد مجبور شدم برم بيرون. -

 بيای بازی.  دی:پس فردا باماين

 :عه نيما جان ، اجباری که نيست. بعدم خاله که نميتونه با شما بازی کنه. شما باید با همسنات بازی کنیالناز

 عصبانی پاشو زمين کوبيد و با داد گفت: نيما

 . تو مارو دوست نداری و باهامون بازی نميكنی. حتی نميزاری بقيه باهامون بازی کنن. عههههه خيلی بدی-

 :درست حرف بزن با بزرگترتالناز

 عصبی دستشو رو هوا تكون داد و برو بابایی گفت و دست نفسو گرفت و رفت تو خونه.  نيما

 . دنيه پونزده ساله می فهمتعجب نگاشون کردم. در اصل شيش سالشون بود ولی به اندازه یه ادم د با

 به الناز کردم که بغض کرده سرشو انداخت پایين.  نگاهی

 ببخشيد. یكم عصبی شده. -
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 روی بازوش گذاشتم و گفتم: دستمو

نگران نباش. حل ميشه. من باید برم بيرون. فهميدی که قراره تو بوتيك پسر خالت کار کنم،ميرم اونجا. اومدم -

 حرف ميزنيم باهم. البته اگه دوست داشتی. 

 :من از خدامه. منتظرت ميمونم. الناز

 کردم و از خونه خارج شدم. خدافظی

 

 از گذشت حدود یك ربع جلوی بوتيك ایستادم و پارك کردم.  بعد

 اش که خيلی خوب بود. مغازه ای بزرگ بر خيابون پر رفت و امد. قطعا فروش خوبی هم داشت.  قيافه

سمت مغازه حرکت کردم. از دور هيراد رو دیدم که مشغول صبحت با مردی تقریبا مسن بود. با لبخند سری برای  به

 و اون رو تا در همراهی کرد. چشم اش به من افتاد. از مرد خدافظی کرد و به سمتم اومد.  مرد تكون داد

 :سالم. چرا اینجا واستادین؟بفرمایيد تو...راديه

 سالم. نه داشتم ميومدم تو که شمارو دیدم. -

بودن تو این مغازه تعارف اش به داخل مغازه رفتم که باد خنكی صورتم و قلقلك داد. تو این هوا گرم تابستون، با

 شيك و خنك عجيب کيف می داد. حتی با عودی که روشن کرده بودن جذابيتش چند برابر شده بود. 

 مغازه ى قشنگ ایه. -

 :قابلتونو نداره!راديه

 تعرف الكيش لبخند زدم و گفتم.  به

 لطف دارین. -

 سمت اتاقی اشاره کرد که انتهای مغازه بود.  به
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ی داشت و خيلی چشم گير بود. لباس ها منظم و مرتب به ترتيب رنگ روی هم چينده شده دکور طالیی مشك مغازه

 بودن. چند خانم و اقا در گوشه مغازه در حال بگو بخند بودن. با دیدن ما به سمتمون اومدن. 

 شروع به معرفی کرد: هيراد

و ایشونم برادرشون اقا ساميار. این خب خانم رفيعی...ایشون اقای سيامك یزادن پناه هستن مسئول قسمت مردانه -

 خانم هم نامزد اقا ساميار،دلسا خانم هستن که به همراه فاطمه خانم تو قسمت زنونه کار ميكنن. 

 به بچه ها کرد و گفت: رو

 ایشونم خانم ریحانه رفيعی هستن که قراره از فردا حسابدار بشن. -

 قایون هم به یك تبریك ساده بسنده کردن. خوشحال لبخندی زدن و اظهار خوشبختی کردن. ا خانما

خيلی جلوه بدی داشت که بهشون خيره بشم، اناليز کردن رو به روزای بعد واگذار کردم و همراه هيراد به  چون

 اتاقش رفتم. 

 :خب. خانم رفيعی بشينين. راديه

ميز. برای لحظه ای فكر  مبل راحتی مشكی اتاق نشستم و تشكر کردم. کل اتاق سياه بود. حتی خودکار روی روی

 کردم داخل اتاق قير پاشيدن. 

 بهش انداختم که دیدم با لبخند نگاهم ميكنه نگاهی

 اگه کارتون تموم شد حرفمو شروع کنم. -

 خجالت سرمو زیر انداختم که گفت: از

 ایرادی نداره. هر کی اولين بار اینجا مياد همين طوریه. -

 اخه خيلی تيرس. -

مدله برای خودش. خب...همون طوری که دیروز گفتم بهتون صبحا ساعت ده اینجا باشين. لطفا  :این هم یهراديه

بدون تاخير. بی تعارف ميگم بهتون. بچه ها ميتونن کارشمارو تو تایم تاخيرتون انجام بدن ولی من به شدت روی 
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م ران نباشين از این بابت. حقوقباشه ده...نگ یرتایم حساسم. شب هام ساعت نه سعی ميكنيم ببندیم. دیگه خيلی د

 که گفتم...

 سرمو تكون دادم و دوباره خيرش شدم. فقط

 :برام مهمه که چطوری با مشتری رفتار ميكنين. فكر نميكنم ادم بداخالقی باشين ولی خب...راديه

 نه. حوصله ام خوبه مطمئن باشين. -

 :پس این متن قراردادو بخونين امضا کنين. راديه

تكون دادم و از جا بلند شدم و به سمتش رفتم. برگه رو گرفتم و دوباره سر جام برگشتم و شروع به خوندن  سری

 قرارداد کردم.

 

 طور که داشتم قرارداد رو ميخوندم،سوالی ذهنم رودرگير کرد. نگاهش کردم و گفتم: همين

 رداد را ندارن، منظورتون چيه؟ببخشيد اقای رستگار...این قسمت قرارداد که گفتيد طرفين حق لغو قرا-

 رو از روی برگه های جلوش بلند کرد و نگاهم کرد. سرش

:منظورم اینكه وسط سال شما یهو نياین بگين من کار بهتر پيدا کردم، ميخوام استعفاء بدم. منم حق لغو ندارم هيراد

 در صورتی که خطا مرتكب نشين. 

 وسط سال دختر خاله ای،دختر عمه ای کسی رو به جای من بياره.  خوب...حدالقل خيالم راحت شد که نميتونه چقدر

 زدم و گفتم: لبخندی

 من مشكلی ندارم. کجارو امضا کنم؟-

جایم بلند شدم و به سمت ميزش رفتم و برگ رو روی ميزش گذاشتم. خودکاری به طرفم گرفت و گفت کجا رو  از

 امضا کنم. 

 هم داد و گفت که پيشم نگه دارم. امضا زدم و همون لحظه از برگه یك کپی ب 
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 را تكان  دادم.  سرم

 خيلی ممنون. -

 :خواهش ميكنم.فقط بازم ميگم که دقت کنين. هيراد

 تكان دادم. حاال انگار می خواستم چه کار حياتی انجام بدم. یه حساب و کتاب ساده چندتا لباس بود دیگه... سری

 ن بودن. چون صدای خنده های بلند اونها به اتاق رسيده بود.سمت در رفتم. بچه ها بيرون در حال خندید به

 اتاق خارج شدیم. از

ها دور هم جمع شده بودن و عليرضا که فكر می کنم تازه به اونها پيوسته بود برای بچه ها چيزی تعریف ميكرد  بچه

 و باعث ميشد که اونها هم با صدای بلند بخندن.

 کرد و به سمت ما اومد و  با لبخند به من گفت:نگاهش به من افتاد حرفش رو قطع  تا

 سالم،تبریك ميگم ریحانه خانم. خوشحالم که اینجا قراره کار کنين. -

 سالم. ممنون.  -

 :خب..از کی قراره مشغول به کار بشين؟عليرضا

 ایشاهلل از فردا. -

 :چقدر خوب. اميدوارم بهمون خوش بگذره. عليرضا

 اونم اینجا کار ميكرد؟ بهمون؟مگه

 :البته بگم که من اینجا کار نميكنم، ساختمون بغلی شرکت ساخت و ساز دارم. ولی وقتای بيكاریم اینجام کال. عليرضا

 از سر اجبار زدم و سرمو براش تكون دادم. اگه بهش فرصت ميدادی تا خود صبح حرف ميزد.  لبخندی

 خب اقای رستگار اگه با من کاری ندارین من برم. -

 :نه ميتونيد برید. فردا ميبينمتون. هيراد
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 خدافظ. -

 تكون داد و منم از عليرضا و بقيه خدافظی کردم و خارج شدم.  سری

و  نانداختم و وارد خونه شدم. با دیدن خاله، شكوه خانم و النازبه سمتشون رفتم. روی صندلی ها نشسته بود کليد

 داشتن باهم حرف ميزدن. 

 سالم به همگی. -

 :چی شد خاله جان؟خاله

 هيچ خاله جون. با اقای رستگار قراداد بستم. -

 با خوشحالی بلند شد و بغلم کرد و تبریك گفت.  الناز

 :خيلی خوشحالم که پيش هيراد کار ميكنی. حدالقل جات امنه. الناز

 چشمكی نثار جمله اخرش کرد.  و

 اشناس خيالم راحت تره.  اره چون-

 به حياط انداختم.  نگاهی

 بچه ها کجان؟-

 :تو دارن بازی ميكنن. ببينن تو اومدی خوشحال ميشن. الناز

 زدم و کنارشون نشستم و  به بحثشون گوش کردم. لبخندی

 

 طور که داشتم با الناز و شكوه خانم صحبت ميكردم،صدای موبایلم بلند شد.  همين

 انداختم. سارا بود. لبخندی زدم و جواب دادم: به شماره نگاهی

 سالم سارا خانم. خوش ميگذره؟-
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 :سالم عزیزم. مرسی جای شما خالی. چه خبرا؟سارا

 خبرای خوش. امروز رفتم بوتيك قرارداد بستم دیگه...-

 :عزیز دلم. خيلی خوشحالم کردی. حاال ميام تهران باهم حرف ميزنيم. سارا

 کی ميای؟-

 ن که تازه اومدم. چند روز دیگه راه می افتم. :گلم مسارا

 اخه االن وقت مسافرت بود؟من االن الزمت دارم...-

 :دیگه عمه االن هوس شمال کرده بود. سارا

 از صحبت با سارا،دیدم خاله و شكوه خانم و النازم حرفاشون تموم شده و دارن خداحافظی ميكنن. بعد

 سمتشون رفتم و من هم همراه خاله ازشون خداحافظی کردم.  به

 :ریحانه جون،اگه ميشه شمارتو بهم بده. الناز

 باشه مشكلی نيست. -

 بهش دادم و اون هم بهم زنگ زد تا شماره خودش هم برای من بيوفته.  شمارمو

 

 اوردم.  همين دوساعت صحبت با شكوه خانم،کلی اطالعات در مورد خانواده شون بدست تو

ساله بود. شوهرشم سه سال پيش با پسرش تو یك تصادف خيلی وحشتناك فوت کرده ٦٢خانم یك زن  شكوه

بودن. انقدر بغض کرده بود وقتی داشت از شوهرش می گفت که دیگه الناز اجازه نداد ازش حرف بزنه. زن خوب و 

 خون گرمی بود. من که دوستش داشتم. 
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 یلم گرفتم. صدای خاله چشم از موبا با

 :ریحانه بيا ناهار وخاله

 االن ميام. -

 و روی مبل رها کردم و به سمت اشپزخونه رفتم.  موبایلم

 به به. چه کردی پروین بانو..-

 :نوش جونت. فقط دوغو از یخچال در بيار. خاله

جور چشمك می رو از یخچال خارج کردم و روی ميز گذاشتم. خيره قورمه سبزی خوش رنگ روی ميز شدم. بد دوغ

 زد. 

 و شروع کردم به خوردن.  نشستم

 :تو ميدونستی الناز از شوهرش طالق گرفته؟خاله

 اره. اون روز که رفتم خونشون خواهرزاده شكوه خانم،همين هيراد ،اون بهم گفت، ولی نميدونم برای چی. -

 :شوهرش رفته یه زن دیگه گرفتهخاله

 به خاله نگاه کردم.  شوکه

 تا بچه داشته،رفته زن دیگه گرفته؟مگه ميشه؟دو-

 :اره. مثل اینكه از اولم اون زنه رو ميخواسته،بابای الناز و بابای پسره اجبار کردن. خاله

 الناز خودشم اجباری ازدواج کرده؟-

 :نه،الناز دوستش داشته. خاله

 از تاسف تكان دادم.  سری

 حيف اون دوتا بچه. -
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 :بچه های شيرین و نازی هم هستن. خاله

اره ولی مثل اینكه خيلی شيطونن. امروز که الناز گریش گرفت از دستشون. البته شيطونی نكردن. از حرف نيما -

 گریش گرفت.

 :چی گفت مگه؟خاله

ازی هيچی. بچه یه کالم به من گفت بيای با ما بازی کنی،الناز گفت شما ها باید با هم سن و ساالی خودتون ب-

کنين،نيما هم یهو گفت چون تو مارو دوست نداری و باهامون بازی نمی کنی نميزاری کسی باهامون دوست باشه. سر 

 همين از هم ناراحت شدن. 

 خاله:الهی،خب الناز باید باهاشون یكم راه بياد دیگه.  

 ناراحتی شونه باال انداختم و گفتم: با

 نميدونم چی بگم. -

 مشغول غذاش شد.  سری تكون داد و خاله

 

 شب اتفاق خاصی نيوفتاد،فقط فهميدم امشب هم هيراد اینجا بود.  تا

 کنم اینجا زندگی ميكنه.  فكر

اتاق شدم و به سمت تخت رفتم. ساعتم رو کوك کردم و دراز کشيدم. خاله هم مشغول خوندن قران بود. همين  وارد

 .طور که داشتم فكر ميكردم،چشمام گرم شد و خوابم برد

 

 با صدای االرم موبایلم از خواب پریدم. بعد از کمی نرمش،از تخت جدا شدم و به خاله سالمی کردم. صبح

 سالم خاله خانم گل. صبحتون بخير. -

 :سالم عزیز دلم. صبح توهم بخير باشه. خاله



 دلم یآسمان آب

 
72 

 

 سمتش رفتم و بوسش کردم. خداروشكر که اومده بود پيش من؛ به

 امروز روز مهميه. اولين روز کاریم تو بوتيكه. -

 .  حاالهم بيا صبحونت رو بخور. یري:ان شاءاهلل روزی بياد که خودت مغازه بگخاله

 :کارت کی تموم ميشه؟خاله

 فكر کنم نه یا ده. همين حدودا،چطور مگه؟-

 ه توهم باشی. : شاید امروز با شكوه خانم بریم بهشت زهرا. ميخواستم ببينم کی ميای کخاله

 نه نميرسم بيام. شما برید من بعدا ميرم خودم. -

بعد از خوردن صبحانه رفتم که حاضر بشم. تصميم گرفته بودم زودتر برم چون ده دقيقه اونجا عالف می شدم بهتر  

 از این بود که دیر برسم. 

 جين ابی و مانتوی طوسی رو از کمد خارج کردم و پوشيدم.  شلوار

 شگيم رو کردم و شالم رو سرم کردم. ارایش همي 

 مورد نيازمو تو کيفم انداختم و با خداحافظی از خاله از خونه خارج شدم.  وسایل

 

 :ریحانه خانم. عليرضا

 تعجب به پست سرم نگاه کردم. این چرا خونه بود االن؟ با

 سالم اقای یزدانی. -

 قصد به فاميلی صداش کردم.  از

 :چقدر سختش ميكنين. من عليرضام. راحت باشين. عليرضا

 اخه اون جوری من ناراحتم.-
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 :یعنی من به اسم صداتون ميكنم ناراحت ميشين؟عليرضا

 االن چی بگم به این؟ هووف

 من دیرم ميشه. اگه اجازه می دین من برم.  دينه ببخش-

 :باشه ، بفرمایيد.عليرضا

 خداحافظی کردم. عیسر

 ندم که از امروز به بعد منو ریحانه خالی صدا ميكنه. حاضر بودم شرط بب 

 

 

 مغازه شدم. دوباره همون باد خنك و بوی عود،حالم و  بهتر کرد. به اقایون سالم کردم و به سمت خانما رفتم.  وارد

 سالم. صبح بخير. -

 دو جوابم و دادن و لبخند قشنگی زدن.  هر

 :خوبی ریحانه جون؟دلسا

 بی؟مرسی عزیزم شما خو-

 :ممنون. خوشحالم که اینجایی. دلسا

 منم خوشحالم که پيش شما هستم.  -

 سمت فاطمه برگشتم. خيره نگاهم ميكرد.  متوجه نگاهم شد و لبخندی زد.  به

 :اره دلسا راست ميگه. خوبه که اینجایی. فاطمه

 تكون دادم.  سری
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مانيتور وارد کنی قيمتش مياد روی صفحه،بعدم  :ریحانه جون،ببين باید اینجا بشينی هر جنسيم که کدش و تودلسا

شما ميزنی روش که تایيد بشه این جنس با این کد فروخته شده. پولم ميگيری و طرف و راهی ميكنی بره. همين. 

 مشكلی که نداری؟

 نه نه عالی توضيح دادی. -

 !یوقت سر خاروندن هم ندار ینيبيموقع م هی:از نيم ساعت دیگه مغازه غلغله ميشه. اینجوری نگاهش نكن دلسا

 پس برای همين دیروز گفت خيلی دقت کن.  

صندليم نشستم. دلسا هم رفت پيش نامزدش و شروع به بگو بخند کردن. فاطمه هم گوشه ای نشسته بود و  روی

 داشت با موبایلش حرف ميزد. 

 :راحتين اینجا؟سيامك

 روبه روم نگاهی کردم. سيامك اونطرف مغازه پشت ميزش نشسته بود و منو نگاه ميكرد.  به

 اره مشكلی ندارم. -

 :فاميلين با هيراد؟سيامك

 نه فاميل نيستم. همسایه خالشونم. -

 گفت و مشغول کارش شد. اهانی

 

ازشون لباس خواست. نگاهی به از حدود یك ربع،اولين مشتری وارد مغازه شد. به سمت دلسا و فاطمه رفت و  بعد

 اقایون کردم که درحال انجام کار خودشون بودن. زن با انتخاب لباس مورد نظرش سمت من اومد. 

 :خانم ميشه اینو حساب کنين؟زن

 بله حتما. -

 گفته های دلسا اول کد رو وارد کردم و قيمتو خوندم.  طبق
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 هزار تومن ميشه. ٥٦-

 شيدم و لباس رو داخل الستيك گذاشتم. و به طرفم گرفت. کارت ک کارتش

 خوش امدید. -

 کرد و رفت.  خداحافظی

 :سخت که نبود. دلسا

 ای کردم.  خنده

 نه بابا چهارتا دکمس دیگه چيزی نيست که. راستی...اقای یزدانی نميان؟-

 :چرا فكر کنم رفته سر جنسا. االن مياد دیگه. دلسا

 ون برگشتن. اومدن مشتری بعدی دوباره همه سرکارش با

 

 

 :بيا ریحانه جون. خسته هم نباشی. فاطمه

 ليوان دستش نگاه کردم.  به

 وای عزیزم مرسی. توهم خسته نباشی. ساعت چند شد؟-

 :ساعت دو االن. دیگه تایم استراحته تا سه. االن ميریم غذا خوری. فاطمه

 ميشه ناهار اورد؟-

 :اره ميشه. البته ميتونی با سيامك و رئيس از بيرون غذا سفارش بدی. فاطمه

 اها...چرا بهش ميگين رئيس؟-
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و گفت:بعضی اوقات انقدر اعصابش خرابه،پسرخالش ، بهش ميگه رئيس بد اخالق. ماهم به تبعيت از اون اینو  خندید

 ميگيم. البته بد اخالقشو فاکتور می گيریم. 

 يشه که اعصبانی نيست. ای بابا بنده خدا هم-

:نه اتفاقا تواین چهارسال که من باهاش کار می کنم خيلی اعصبانی نشده ولی اگه بشه دیگه ماها نفس نمی فاطمه

 کشيم. کال ادم خوب و مهربونيه. 

 تكون دادم. واقعا بهش نمی خورد بی اعصاب باشه.  سری

 تو چند سالته فاطمه؟-

 تو چطور؟ ٢٥:فاطمه

-٢٣ . 

 سالشه...بيا بریم ناهار دیگه. ٢٣سن دلسایی. اونم پس هم -

 به سيامك گفت که تایم استراحته.  بعدم

 

 :دلسا حالمو بهم زدی. انقدر عشوه نریز براش. فاطمه

که تازه از ساميار جدا شده بود و پيش ما اومده بود گفت:من کی عشوه ریختم اخه؟بعدم من نریزم کی  دلسا

 يده. بریزه؟حتما اون اتوسای ترش

 شنيدن این جمله فاطمه از خنده منفجر شد. متعجب نگاهی بهشون کردم.  با

 :یادم بنداز واست بگم اتوسا کيه. دلسا

 ای گفتم و به سمت اشپزخونه اخر بوتيك رفتيم.  باشه

چنان نمغازه یه اتاق کوچيك زده بودن که توش گاز و یخچال کوچيك گذاشته بودن با یه ميز شيش نفره. البته ا اخر

 ميزی هم نبود. یه ميز ساده با صندلی های چوبی کهنه. 



 دلم یآسمان آب

 
77 

 

 قابلمه ای از یخچال دراورد و گرم کرد.  فاطمه

 :خانم رفيعی براتون غذا بگيرم؟سيامك

 خودم ميرم ميگيرم زحمت نكشين. -

 :من زنگ ميزنم اونا ميارن. فقط چی ميخورین؟سيامك

 چی داره؟-

 فود.  :همه چی.هم برنج داره هم فستسيامك

 اگه ميشه بگين یه ساندویچ بياره. فرقی هم نميكنه چی باشه. -

 تكون داد و مشغول تلفن زدن شد.  سری

 روبه ساميار گفت:رئيس و نميگين بياد ناهار؟ دلسا

 :چرا االن بهش ميگم. ساميار

 تعجب به دلسا نگاه کردم. هيراد کی اومده بود؟ با

 مگه اقای رستگار اومدن؟-

 :اره تازه اومده. تو رفته بودی دستشویی که اومد. دلسا

 گفتم و مشغول بازی با گوشيم شدم.  اهانی

 از چند دقيقه هيراد همراه با پالستيكی از غذا وارد اتاق شد و به همه سالم کوتاهی کرد.  بعد

 :دستت درد نكنه که گرفتيشون. سيامك

 بهت گفتم برنج بخور، اینا بده.  :دوباره از این  اشغاال ميخوای بخوری؟ صدبارهيراد

 خنده بهشون نگاه کردم. دستش درد نكنه. به غذای منم توهين کرد.  با

 :خيلی خوبه که دوتاهم ميخواد بخوره. هيراد
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 چشم و ابرویی اومد و گفت: سيامك

 محض اطالعت یكيش مال خانم رفيعيه.-

 

 با تعجب نگاهی به من و بعد به سيامك کرد.  هيراد

 شرمنده خانم رفيعی. من منظورم با شما نبود.ببخشيد واقعا. :هيراد

 زدم و گفتم: لبخندی

 نه اشكالی نداره ولی این اشغاال بدجوری خوشمزن. شما هم امتحان کنين . -

 ها به حرفم خندیدن و بعد شروع به خوردن غذا کردیم.  بچه

 های خوبی بودن؛خون گرم و مهربون.  بچه

 بود. صورت کشيده ای داشت و چشم ابرو مشكی بود. قد بلند و جذاب  سيامك

 هم کامال شبيه برادرش فقط کمی قد کوتاه تر بود.  ساميار

 طور که داشتم اقایون رو اناليز می کردم با صدای دلسا ، به سمتش برگشتم.  همين

 :ریحانه جون ، خونتون نزدیكه؟دلسا

 اره تقریبا. تو خيابون)...(. -

 رئيس نزدیكين. :پس به خونه ساميار

 اروم به ساميار گفت: رئيس و کوفت.  هيراد

 عكس العملش خندم گرفت.  از

 خونه اقای رستگار رو نميدونم ولی من همسایه خالشون هستم.  -

 با تعجب گفت: پس اون دختر خوشگلی که الناز می گفت تویی. چرا زودتر نگفتی. !؟ دلسا
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 زدم و سرمو تكون دادم.  لبخندی

 از خوردن ناهار،همه سر کارمون بر گشتيم.  بعد

 

 

 

 نه عزیزم قيمتا مقطوعه. -

 تومن ميده.  ٣٦:اخه گلم همين پيراهن رو مغازه بغلی خانم

خانم شما به خاطر چهار تومن چونه ميزنين؟ ببينين اینجا هم نوشته که همه ی قيمتا مقطوع ِ،من نميتونم از پيش -

 خودم به شما تخفيف بدم که. 

 ناچار سری تكون داد و پول رو پرداخت کرد.  زن

 اه،سرم و خورد. هی ميگه تخفيف بده ، تخفيف بده. -

:اره بابا. این هربار مياد ، از این جا هم خرید ميكنه،هر سری هم ميگه مغازه بغلی کم تر ميده. در صورتی که دلسا

 مغازه ما از همه ارزون تر ميده لباساشو. 

 کالفه ای کشيدم.  پوف

 ساعت چنده؟-

 :هشت و نيم. اخرشه ، االن تموم ميشه دیگه. دلسا

بعد از ظهر مغازه شلوغ شده بود و من و به شدت خسته کرده بود. شاید این جمله ی قيمتا مقطوع رو من صدبار  از

 گفته باشم، ولی بازم مردم چونه ميزنن. 

 ت ميز ایستاده بود و کار مردم رو راه مينداخت. هم خودش همراه با ساميار و سيامك پش هيراد

 به گوشيم کردم. این سارای بی معرفتم یه زنگ نزد.  نگاهی
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 "چهار روز بعد"

 

 

 عجله از ماشين پياده شدم و وارد مغازه شدم.  با

 سالم. دیر کردم؟-

 :نه بابا. هنوز خودش نيومده. دلسا

 راحتی کشيدم و روی صندليم نشستم.  نفس

 :یعنی انقدر ترسناکه؟ساميار

 برای من که عضو جدیدم اره. -

 :نترس بابا هيچ وقت بابت ده دقيقه کسيو اخراج نميكنه که. بيا این ليوان اب و بخور. ساميار

 و ازش گرفتم و یه نفس سر کشيدم.  ليوان

 چطوری رانندگی کردم. خاله من و بيدار نمی کرد امروز قطعا خواب می موندم. تا این جا هم نمی دونم  اگر

 خندید و گفت:خوب جذبش گرفته تورو ها. بازم شانس داری که نيومده بود.  دلسا

 :بابا اینجوری نگو االن ميترسه ازش. ساميار

 من کرد و گفت: روبه

 : گفتم که کاریت نداشت. ساميار
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 حاال هر چی. بی نظمی،بی نظميه. چه یك دقيقه چه یك ساعت.-

 

تری همه سر کار خودمون رفتيم. دوتا دختر هم سن و سال خودم بودن. چندتا مانتو انتخاب کردن ورود اولين مش با

 و سمت اتاق پرو،که سمت راست بوتيك قرار داشت رفتن. 

 :خوش سليقه بودنا،من خيلی وقته چشمم تو اون مانتو ليمویی اس. خدایی خيلی نازه. دلسا

 توی قشنگی بود. به مانتو کردم. حق با اون بود. مان نگاهی

 از اتاق پرو خارج شد. لباس کامال تو تنش نشسته بود.  دختر

 :ببخشيد عزیزم این مانتو چه قيمتيه؟خانم

 سمتشون رفتم.  به

 اجازه بدین کدشو ببينم. -

 خوندم و وارد کامپيوتر کردم.  کدو

 تومن. البته قابل شمارو نداره. ٩٥عزیزم ،-

 ب کردیم. نقد قبول ميكنيد یا کارت؟:ممنونم. ما همين و  انتخاخانم

 فرقی نداره هر طور راحتين. -

 از کيفش خارج کرد و رمزو گفت.  کارتشو

 رو داخل پالستيك گذاشتم و خوش امدی گفتم.  مانتو

 رفتن اونها هيراد وارد مغازه شد.  با

 :سالم به همه. خسته نباشين. هيراد

 جوابشو دادیم.  همه
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 وده؟:این چندمين نفر بهيراد

 فعال که اولی. -

 تكان داد و به اتاقش رفت.  سری

 :بچه ها. به نظرتون امروز مرخصی ميده بهم؟باید مادرم و ببرم بيمارستان. فاطمه

 الهی. چی شدن مگه؟-

 :یكم مشكل قلبی داره،برای همين امروز باید بره بيمارستان. فاطمه

 :اره بابا. بهش بگی بهت مرخصی ميده. سيامك

 حرف سيامك فاطمه به سمت اتاق هيراد رفت.  با

 :اگه بره کارت دو برابر ميشه تو. فكر کنم بگه کمك منم بكنی. اخه امروز پنج شنبه هم هست. دلسا

 اینكه با اون هم ادم بخوام سروکله بزنم هم خسته ام می کرد.  فكر

 حاال بزار ببينيم ميزاره بره!-

 :اره بابا، ميزاره. دلسا

 د دقيقه فاطمه به همراه هيراد از اتاق خارج شد. از چن بعد

 :خب بچه ها حل شد. من رفتم. فاطمه

 سمت من و دلسا اومد و هردومون رو بوسيد.  به

 :ببخشيد که امروز کار توهم یكم زیاد ميشه. فاطمه

 نه عزیز دلم. برو خدا به همراهت. ان شاءهلل که مادرتم بهتر ميشن. -

 ن خداحافظی کرد و رفت. زد و از اقایون لبخندی

 ماشين داشت؟یادم رفت بگم من ميرسونمت. -
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 :نه به گمونم داداشش مياد دنبالش. یكم از راه و خودش ميره بقيه رو داداشش مياد دنبالش. دلسا

 صدای هيراد بهش نگاه کردم.  با

باشه. چون باید کمك دلسا هم  :خانم رفيعی امروز یكم کارتون سنگين ترمی شه. البته اگه امروز مشتری زیادهيراد

 بكنين. 

 ای گفتم و مشغول صحبت با دلسا شدم که با وارد شدن چند نفر دیگه، سرگرم کار شدیم.  باشه

 

 

 

 :بيا ریحانه خانم،بيا اینو بخور که امروز خسته شدی. ساميار

 از این حرفش،خودش و دلسا شروع به خندیدن کردن.  بعد

و سيامك دیگه من و به اسم صدا می کردن و تقریبا باهام راحتر شده بودن. البته که خودمم مشكلی با این  ساميار

موضوع نداشتم،هردو حد خودشون رو می دونستن و  راحت بودنشون اذیتم نمی کرد. دقيقا مثل مشكلی که با 

 انقدر یهویی صميمی بشه.  داشتمعليرضا داشتم. با این که بيچاره کاری هم نكرده بود ولی دوست ن

 :رئيس بریم ناهار؟دلسا

 :همين االن سه تا ليوان نسكافه خوردین که،ناهارو کجاتون جا ميدین شماها؟هيراد

 بلند خندید و گفت:خب ما تحرك می کنيم همش ميپره.  دلسا

 :نيست که من اینجا پام و رو پام انداختم،برای همينه که گشنم نميشه. هيراد

 :اخه ساعت دو شده دیگه. ببين،ریحانم گشنه شده،مگه نه؟دلسا

 نه من خيلی گشنم نيست. -

 این حرفم هيراد و سيامك بلند زدن زیر خنده.  با
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 :خب دختر خوب قبلش باهاش هماهنگ کن که ضایع نشی. سيامك

 چشم غره ای بهم رفت و گفت:نخيرم،گشنه شده،روش نمی شه بگه.  دلسا

 ی خندید نگاهی به من کرد و گفت:همين طور که م هيراد

 شما دیگه خجالت نكش. هر وقت چيزی خواستی بگو. االنم بياین بریم ناهار بخوریم که دلسا داره غش می کنه. -

 همه خندیدن ولی من همين طوری به هيراد نگاه می کردم. چقدر وقتی می خندید خوشگل می شد.  دوباره

 پزخونه راه افتادم.تند تند تكون دادم و به سمت اش سرمو

 

از تموم شدن کارم از بچه ها خداحافظی کردم و به سمت ماشين حرکت کردم. سوار شدم و به سمت خونه  شب،بعد

 حرکت کردم. 

 

ماشين پياده شدم و در خونه رو باز کردم.  الناز  روی تاپ نشسته بود و کتاب می خوند. با دیدن من از جاش بلند  از

 شد و سمتم اومد. 

 :به به خانم ستاره سهيل. بابا کجایی تو؟نازال

 سالم عزیزم. همش تقصير پسرخالته که هی ازم کار ميكشه. -

 :به من ربطی نداره،تقصير من نندازین لطفا. هيراد

شنيدن صداش از پشت سر،جيغی زدم و به سرعت به سمتش برگشتم. قلبم تند تند می زد. دستم رو روی قلبم  با

 گذاشتم و گفتم:

 ای شما اینجا چيكار ميكنين؟و-

 :ببخشيد که وسط غيبتتون سر رسيدم. اومدم خونه خالم بمونم. هيراد

 زده سرمو زیر انداختم.  خجالت
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 من..من منظوری نداشتم. -

 :اشكالی نداره. این به حرف اون روزم ،راجب غذاتون، در. هيراد

 ت. :ببخشيد اقا هيراد که من شمارو ندیدم و سالم یادم رفالناز

 بينشون کنار رفتم که هيراد النازو بغل کرد.  از

 :خواهش ميكنم. چطوری مادر جون؟هيراد

 این حرف هيراد الناز از بغلش خارج شد و مشتی به سينش کوبيد.  با

 :ميدونی رو این کلمه حساسم، هی تكرار ميكنی. الناز

عكس العمل الناز خندم گرفت و بلند خندیدم. واقعا الناز رو این کلمه حساس بود و بار ها نيمارو دعوا کرده بود.  از

 چون نيما هم برای حرص دادن اون،مادرجون صداش می کرد. 

ش به هيراد افتاد که خيره نگاهم می کرد. انقدر بی پروا بهم ذل زده بود که خودم هم شوکه شدم. چشم از چشمم

 گرفتم و به سمت خونه نگاهی کردم که با دیدن چراغ خاموش دلم ریخت. 

 الناز،خالم خونه نيست؟-

 :نه،از بعد از ظهر که رفته بيرون هنوز نيومده. مامان هم نگرانش شده. الناز

 ترس هينی کشيدم.  از

 با مامانتم نيست؟-

 متعجب سری به معنای نه تكون داد.  الناز

رج کردم و شمارشو گرفتم. با شنيدن صدای زن که ميگفت خاله در دسترس نيست،لحظه ای و از کيفم خا گوشيم

 قلبم ایستاد. یخ کرده بودم. 

 :ای وای ریحانه. چت شد تو؟الناز

 دستم و گرفت و منو به سمت صندلی ها برد. هيراد همين طور شوکه و نگران من و نگاه می کرد.  
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 رفته یعنی؟الناز اون جایی رو بلد نيست. کجا -

 از گفتن این جمله ام بغض کردم.  بعد

 :الهی قربونت برم،بچه که نيستن. االن ميان. من فكر کردم تو خبر داری که خونه نيست. الناز

با دیدن حالم به سمت خونه رفت تا اب قند بياره.  شنيدن اینكه خاله خونه نيست انقدرحال من رو خراب کرده  الناز

حرفای الناز رو نفهميده بودم. دستام به شدت می لرزید و یخ کرده بود. یاد مامانم افتادم. حال  بود ،که هيچ کدوم از

 ساعت ها تنها بودم.  نهوقتی و داشتم که مامانم مرده بود و من تو خو

 رو پاك کردم و بلند شدم و به سمت در رفتم.  اشكام

 :کجا ميرین؟هيراد

 سمتش برگشتم.  به

 ميرم دنبالش. -

 :شما که نميدونين کجان. بهتره خونه بمونين تا خودشون برگردن. دهيرا

 اگه حالش بد شده باشه چی؟اگه خدایی نكرده تصادف کرده باشه چی؟-

:ریحانه خانم لطفا اروم باشين. هيچ کدوم از اینایی که گفتين اتفاق نيوفتاده. من مطمئنم. االنم با این حالتون هيراد

 ا بخواید من می برمتون. بهتره پشت رل نشينين. هرج

 نه من مزاحم شما نمی شم. خودم ميرم دنبالش می گردم. -

 دومين بار اسمم رو صدا کرد. اما این بار جدی تر از قبل.  برای

 :ریحانه خانم!االن وقت تعارف نيست،گفتم من می برمتون. هيراد

 يابون اصلی رفت. باز کرد و باهم سوار ماشين شدیم. از خونه خارج شد و به سمت خ درو

 الناز زنگ زد و گفت که باهم به دنبال خاله رفتيم.  به

 حتی کجا دنبالش بگردم. اون که جایی رو بلد نبود. نميدونستم
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 :هيچ حدسی ندارین؟هيراد

 نه. اخه اصال اینجاها رو،تهران و جاهاشو بلد نيست. -

 :چطوری بلد نيستن؟کسی که ساکن تهرانه...هيراد

 خالم تازه اومده تهران. چند روز قبل از اینكه من بيام اینجا. -

 صدای گوشيم،سریع از کيفم بيرون اوردمش.  با

 جانم الناز؟اومد؟-

 :اره عزیزم برگردین. الناز

 راحتی کشيدم و دستم رو روی سرم قرار دادم. انقدر حرص خورده بودم،سرم در دگرفته بود.  نفس

 نگفت کجا بوده؟-

را،رفته بوده جلسه خونه یكی از همسایه ها. گوشيشم انتن نداشته. فكر کرده زود بر می گرده ، ولی جلسه :چالناز

 طول کشيده. 

 باشه االن بر می گردیم. خدا حافظ-

 گشتم و به هيراد که منتظر نگاهم می کرد ،نگاه کردم.  بر

 لطفا بر گردین. مثل اینكه خالم اومده. -

  کجا بودن؟:خب خداروشكر. حاالهيراد

 خونه همسایه جلسه بوده. -

 :دیدین الكی حرص خوردین؟هيراد
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واقعا دست خودم نبود. بعد از مامانم خيلی رو خالم حساس شدم. بعضی شبا تا صبح هی از خواب می پرم و چك -

 می کنم ببينم نفس بكشه. 

 تعجب نگاهم می کرد.  با

 شين. :بهتون نميخوره انقدر به خالتون وابسته باهيراد

 ميگم که حساس شدم. البته قطعا بهش وابسته هم هستم ولی خب...-

 :بابت مادرتون متاسفم. خدا رحمتشون کنه. هيراد

 ممنون. خدا رفتگان شما رو هم بيامرزه. -

 بر گردون اول رو دور زد.  دور

 به خونه رسيدیم.  سریع

 اقای یزدانی واقعا ممنون. -

 :اگه راحتين ، هيراد صدام کنين. این طوری من هم می تونم اسمتون رو صدا کنم. در ضمن کاری هم نكردم. هيراد

 زدم و سری تكون دادم و پياده شدم.  لبخندی

 دفعه چراغ خونه روشن بود.  این

 دو حياط رو رد کردم و وارد خونه شدم.  بادیدن خاله دوباره گریم گرفت و اشكام ریخت.  با

 عزیز من نباید بهم یه خبر بدی؟سكته دادی که منو. اخه -

 کردم و فشارش دادم.  بغلش

 :الهی خالت بميره تو برای من این طوری شدی؟جایی نرفتم که فدات شم...خاله

 خدا نكنه...-
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 "هيراد"

 

 

 رفتنش خيره شدم.  به

 ساده و خوبی بود. ازش خوشم ميومد. از این اویزون های نچسب نبود.  دختر

 ماشين پياده شدم و به سمت خونه رفتم.  زا

چشماش افتادم. چشماش خيلی خوشگل بودن. چشمایی درشت و عسلی رنگ که االنم چون گریه کرده بود برق  یاد

 ميزد. 

 خونه شدم که نفس پرید جلوم.  وارد

 :عمو خاله ریحانه چی شده بود؟نفس

 هيچی. مگه قرار بود چيزیش بشه؟-

ه به سمتم خم شد و گفت:اخه االن مامان داشت به مامان جون شكوه می گفت خاله ریحانه پاش زانو زدم ک جلوی

 حالش خيلی بد بود. تو رفتی خوبش کنی؟

جمله اخرش بلند خندیدم و گفتم:خيلی کار بدیه که شما بری به حرف بزرگترا یواشكی گوش کنی. بعدم مگه من  با

 دکترم که خالتو خوب کنم؟اون حالش خوب بود. 

 :که حالش خوب بود...عليرضا

 سمت پله ها نگاه کردم.  به

 چرت و پرت نگی ها بچه این جاست. -

 :خودم ميبينمش. حاال نگفتی...خوش گذشت با عسل خانم؟عليرضا

 عسل کيه؟-
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 :همين ریحان رو ميگم. عسل منظورم چشماش بود. عليرضا

 زهرمار. -

 غره ای رفتم و به سمت اشپزخونه رفتم.  چشم

 با دیدنم بلند شد و سمتم اومد.  خاله

 :خوش اومدی پسرم،چی شد؟خاله

 طور که خياری از ظرف بر ميداشتم گفتم: همين

 چی چی شد خاله جون؟-

 :دختره دیگه، ریحانه!خاله

 خب؟-

 :ای بابا چرا خنگ بازی درمياری بچه. حالش چطور بود؟خاله

 این حرف خاله الناز و عليرضا خندیدن.  با

 اشه خاله جون!؟خوب بود. چطور ب-

 وارد اشپزخونه شد.  نيما

 :من که ميگم عمو با خاله ریحانه ازدواج می کنه. نيما

 این حرفش من عصبی شدم و بقيه خندیدن.  با

 عه!بچه این حرفا چيه ميزنی تو...مگه نگفتم تو کار بزرگترتون دخالت نكنين؟-

 زدواج کنين خيلی خوب ميشه. :اخه خاله خوشگله. توهم خوشگلی. اگه باهم انيما

 که در حال خندیدن بود رو به الناز گفت:جمع کن بچتو ابجی. اینا چيه یادش ميدی اخه!؟ عليرضا
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 تكون دادم و به الناز نگاه کردم.  سری

 حواست باشه جلوی خودش نگن یه وقتی...-

 :نه دیگه نمی گه. قول ميده. الناز

 شتت از عمو عذرخواهی کن و قول بده دیگه تكرار نمی کنی. روبه نيما با اخم گفت:بابت حرف ز رو

 :ولی همتون خندیدید. نيما

 غره ای بهش رفت و گفت:سریع باش. معذرت بخواه.  النازچشم

 صدا کردم و برایش چشم و ابرو اومدم.  النازو

 الناز خانم...باشه حاال. -

 :من حرف بدی زدم. معذرت ميخوام. نيما

 به نيما کردم. دلم برایش سوخت. بعضی موقع ها النازدر تربيتشون زیاده روی می کرد.  نگاهی

 من بخشيدمت  ولی دیگه قول بده از این حرفا نزنی. -

 تكون داد و رفت.  سری

 دیگه نمی خواد بچه رو بكشی. در ضمن...باهاشون صميمی تر باش. این بيچاره ها چه گناهی کردن؟-

با بغض نگاهی به من کرد و گفت:این هفته خيلی اذیت کردن. خسته شدم. از یه طرف سينا اذیت می کنه از یه  الناز

 طرفم اینا خونم و تو شيشه کردن. 

 با عصبانيت سمتش اومد و گفت:مگه اون مرتيكه هنوزم بهت زنگ می زنه؟ عليرضا

 ناراحت سری تكون داد.  الناز

 دك ...:من یه درسی به این مرعليرضا
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باشه،کنترل کن خودت و. اونم بسپر به پليس. بابت بچه ها که شكایت کرده بودین؛اینم بهش اضافه کن که مزاحم -

 می شه. بعدش هم،هيچ چيزی با دعوا و بزن بزن  درست نمی شه. 

يذاشتی یك :نمی دونم تو چطوری می تونی انقدر راحت از کنار همه چيز بگذری. اگه همون روز تو دادگاه معليرضا

 چك بزنم تو گوشش،این طوری این و اذیت نمی کرد. 

 بهش کردم و رو به خاله گفتم:خاله سر این چی خوردی که انقدر وحشی شده؟ نگاهی

 اهی کشيد و حرفی نزد.  خاله

عليرضا،واسه هر موضوعی که نمی شه بزن بزن کنی. این موضوعش فرق داره. تو خيلی راحت می تونی ازش -

 ی. شكایت کن

 :شكایت کنم!؟حرفای خنده دار می زنی. مثال االن چيكارش کردن؟عليرضا

 از این حرفش راهش و کشيد واز اشپزخونه خارج  شد. بعد

 به الناز کردم. می دونستم  این طوری زندگی کردن سختشه.  نگاهی

 سمتش رفتم و جلوی پاش زانو زدم.  به

من و عليرضا نمی زاریم کاری بكنه. از این به بعد هم هر چی زنگ زد  الناز جان...شماهم یكم اروم باش. مطمئن باش-

 شما جواب نده. االنم پاشو برو پيش بچه هات. گناه دارن،چند روزه حتی پنج دقيقه هم باهاشون بازی نكردی. 

 شدم و روی سرش و بوسيدم. اشكاشو پاك کرد و بلند شد.  بلند

 :ممنون. ازت ممنونم...الناز

 ونه  بيرون رفت. از اشپزخ و

 زدم. الناز لياقت بهترین زندگی رو داشت. بعد از رفتن الناز،روی صندلی نزدیك خاله نشستم.  لبخندی

 :خدا خيرت بده. نمی دونی چقدر ارومش می کنی وقتی باهاش حرف می زنی. خاله



 دلم یآسمان آب

 
93 

 

ی بازم خوبه که باهام حرف می زنه. الناز نياز داره با یكی صحبت کنه. با این که  همه چی رو به من نمی تونه بگه ول-

 من فقط نگرانم که افسرده نشه. 

 متعجب به صورتش زد.  خاله

 :خدا مرگم. یعنی چی افسرده نشه؟انقدر حالش بده؟خاله

من دکتر نيستم که. گفتم نگرانم. اخه همش تو خونس،بيرون نمی ره،حوصله نداره ،همش داره این طفكارو دعوا  -

 ميكنه. 

 ش کنم؟نمی تونم به زور از خونه بيرونش کنم که !:چيكارخاله

 این دختره ریحانه...بهش بگو با اون حرف بزنه،دوست بشن. فكر نكنم دختر بدی باشه. -

 :اره دختر خوبيه. به الناز می گم. خاله

 جام بلند شدم و بيرون رفتم.  از

 :عمو موبایلت زنگ ميخوره. نفس

و ازش گرفتم. نگاهی به شماره انداختم. دکمه خاموش رو فشار دادم تا صداش قطع شه. اصال حوصله اتوسا رو  موبایل

 نداشتم. 

 اقای فتحی بود. اقای فتحی هم همكار بابا تو بيمارستان بود.  اتوسا،دختر

 گوشی تو دستم لرزید. الحمدهلل بيخيال هم نمی شه! دوباره

 بله!؟-

 ن. خوبی عزیزم!؟:سالم هيراد جواتوسا

 این دختر چندش بود.  چقدر

 سالم ،ممنون. کاری داشتين؟-

 :اره عزیزم می خواستم ببينم بوتيك بازه ؟بعدشم من یه نفرم. راحت باش و فعل ها رو جمع نبند. اتوسا
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 نيمه.  خانم فتحی من همين طوری راحتم،بعدم شما ميدونين ساعت نه،ده من مغازه رو می بندم. االنم ساعت ده و-

 بلندی کرد که گوشم درد گرفت و گوشی رو از گوشم جدا کردم.  خنده

 :ای وای،راست ميگيا. باشه عزیزم. مزاحمت نمی شم. شب بخير. اتوسا

 بله. شب شما هم خوش. -

کردم. با اون صدای جيغش،که کلی هم عشوه قاطيش می کرد،اعصابم و بهم ریخته بود. چقدر از این دختر بدم  قطع

 اومد. می 

 به معنای تاسف تكون دادم و به سمت اتاق مهمان ، که حاال اتاق من شده بود،رفتم. سری

 

باصدای جيغ و داد بچه ها از خواب پریدم. از شانس بد من،پنجره اتاقم مشرف به حياط بود و هر روز صبح با  صبح

 صدای بچه ها از خواب بيدار می شدم. 

رتم کشيدم. اینه ای که به در کمدم وصل بود دقيقا روبه روی تختم بود و من تخت نشستم و دستی به سر و صو روی

 می تونستم وقتی روی تختم نشستم هم  خودم رو توش ببينم. 

بلندم رو مدیون پدرم بودم. گرچه که االن از اون قد بلند چيزی باقی نمونده. از وقتی که روی ویلچر می شينه  قد

 دیگه قد بلندش به چشم نمياد. 

به اون تصادف که زندگی دوتا خانواده رو خراب کرد. سری تكون دادم و بلند شدم. لباسم رو عوض کردم و از  لعنت

 اتاق خارج شدم و به سمت اشپزخونه رفتم. 

 صبح بخير. -

 سر ميز نشسته بودن و صبحانه می خوردن. جوابم رو دادن. رو به الناز گفتم: همه

 دوتا می دی که کله صبح،تو حياطن.  دلم می خواد بدونم چی به اون-

 :واال اگه فهميدی به منم بگو. الناز



 دلم یآسمان آب

 
95 

 

برداشتم و شروع به خوردن کردم. با شنيدن صدای جيغی از تو حياط،چایی تو گلوم پرید و سرفم گرفت. الناز  چایی

 با عجله بلند شد و خاله هم پشت سرش. 

 ون فقراتم تو حلقم اومد. محكم پشت کمرم کوبيد که حس کردم مهره های ست عليرضا

 بسه بسه. -

 و گفت:دیگه تا عمر داری چيزی تو گلوت نمی پره.  خندید

 پاشو بریم ببينم چی شد جيغ زدن!-

 :تو برو ببين بيا به منم بگو. عليرضا

 کردم و بلند شدم و به سمت در رفتم.  نگاهش

 دیدن ریحانه،الناز و خاله که باالسر نفس واستاده بودن تقریبا دویدم.  با

 چی شده؟ -

 به سمتم بر گشتن و ریحانه جوابم رو داد.نفس شروع کرد به گریه کردن.  همه

 :عمو ما داشتيم بازی می کردیم یهو گربه دیدم جيغ زدم،اونم دنبالم کرد. نفس

 اره داشت فرار می کرد. :دنبالت نكرده بود که خاله. بيچریحانه

 :خب از اون طرف می رفت. نفس

 بغلش کرده بود و بوسش می کرد.  الناز

 :خب االن بلند شو تا ادامه بازی رو بریم دیگه. ریحانه

 :پام درد گرفته اخه. نفس

 کنار پاش زانو زد و پاشو ماساژ داد.  ریحانه

 غصه ميخوره. :دیگه بازیه، حاالم بلند شو، ببين مامانت داره ریحانه
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 معذب لبخندی زد و از الناز معذرت خواست.  

 الناز گفتم:ببریمش دکتر؟ روبه

 :نه فكر نكنم اونقدر جدی باشه. اگه طوریش بود یه لحظه هم نمی تونست بشينه اینجا.الناز

بهش نگاه می و تایيد کردم. نگاهم به ریحانه افتاد که هنوزم داشت پای نفس رو ماساژ می داد و با لبخند  حرفش

 کرد. عجيب تو چشمم بود. 

لباس سرمه ای بلند پوشيده بود با شلوار جين. شال سرمه ایی هم بدون قيد روی سرش انداخته بود. از اول هم  یك

 فهميده بودم زیاد تو قيد و بند حجاب نيست. 

 مهربونی صورت نفس رو بوسيد و بلند شد.  با

 :خب من دیگه برم خونه.  ریحانه

 الناز گفت:ميبينمت عصری پس. فعال خداحافظ.  به رو

 تكون دادم و الناز هم جوابش رو داد.  سری

 و توی جيب شلوارم فرو کردم و به رفتنش خيره شدم.  دستام

 :اگه دوست داری یه پلكی هم بزن تخم چشمت خشك نشه یه وقت. الناز

 دم گرفت. تعجب نگاهش کردم که دیدم داره به ریحانه اشاره می کنه. خن با

 مادرو پسر هوس کردین من و بهش قالب کنين. -

:وای هيراد! تو اولين پسری هستی که این طوری ميگی. االن هر کی جات بود می گفت برم این و بگيرم؟مستاجر الناز

 خالم رو؟

کردم و گفتم:خودت می دونی اهل این حرفا نيستم. منم ادمم ،اونم ادمه. موقعيت ادم ها چيزی نه از شعور و  اخمی

شخصيتشون کم می کنه نه چيزی بهش اضافه می کنه. اتفاق خيلی دختر با شعوریه. تو این چند روز حتی 

خونه شمرون زندگی می کنه و اخرین  ترینکوچكترین خطایی ازش ندیدم. ولی تو دختر اقای فتحی رو ببين. تو به

 مدل ماشين زیر پاشه ولی اندازه نخود حاليش نيست. 
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 با شنيدن اسم اتوسا قيافش جمع شد و گفت: الناز

 اه اه. اصال از اون نگو که متنفرم ازش. انگار اسمون دهن باز کرده ایشون تاالپ افتاده پایين. -

 عمو هيراد با اتوسا ازدواج نمی کنه؟با خوشحالی دست زد و گفت:مامان یعنی  نفس

 دو با تعجب به نفس نگاه کردیم. این دوتا چرا تو نخ ازدواج من بودن؟ هر

 :وای مامان جونم خدا نكنه. کی همچين چيزی گفته؟الناز

 :خود اتوسا. اون سری به من و نيما گفت وقتی زن عمو هيرادتون شدم کلی باهاتون بازی می کنم. نفس

 م روی هم فشار دادم. این دختر دیوانه بود،دیوانه.و محك چشمام

 

 اتاق خارج شدم و به سمت تلویزیون رفتم.  از

 مبل روبه روش نشستم و روشنش کردم.  روی

 از  پله ها پایين اومد و گفت: الناز

 هيراد تو با ما ميای بهشت زهرا؟امروز قراره با ریحانه اینا بریم. -

 نا چرا؟سمتش برگشتم و گفتم:با او به

 :خب ریحانه هم ميره سر خاك مامانش دیگه. ماهم ميریم سر خاك بابا و ایمان. الناز

 نمی دونم اگه کاری پيش نياد شاید بيام. ساعت چند ميرین؟-

 :اگه ميای تا دو ساعت دیگه حاضر باش.الناز

 تكون دادم و مشغول دیدن برنامه های مزخرف تلویزیون شدم.  سری
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 "ریحانه"

 

 

 

 صدای شكستن چيزی،سریع از اتاق خارج شدم.  با

 چی شد خاله؟-

 :نگاه کن چيكار کردم!خاله

 های ليوان نگاه کردم.  خورده

 اشكالی نداره که،فدای سرت. ليوان برای شكستنه ، بيا این طرف من جمعش می کنم.-

 :نه،خودم جمع می کنم. تو اگه می خوای بيای بهش زهرا برو حاضر شو. خاله

 گفتم و به سمت اتاقم رفتم.  چشمی

 مشكی سادم رو با شلوار و شال مشكی تن کردم.  مانتوی

طور که جلوی ایينه،شالم رو درست می کردم،موبایلم زنگ خورد. بادیدن اسم سارا لبخند روی لب هان  همين

 نشست. 

 به به...چه عجب. -

 :عليك سالم. سارا

 سالم خانم. چطوری تو؟-
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 طوری؟کجایی؟:خوبم مرسی تو چسارا

 منم خوبم. خونه چطور؟-

 :درو بزن پشت درم. سارا

 گفتم: شوکه

 چی؟جدی تهرانی؟-

 :ای بابا. باز می کنی یا زنگ همسایتون و بزنم؟سارا

 اومدم. -

رو قطع کردم و از اتاق بيرون رفتم. ایفون رو زدم و در خونه رو باز کردم. با دیدنش که جلوی در بود،لبخندی  گوشی

 عميق زدم و به سمتش رفتم. دلم براش تنگ شده بود. 

 وای تو کی اومدی؟-

 بهش و محكم بغلش کردم.  رسيدم

 :صبح رسيدم. چطوری تو؟خوبی؟سارا

 بغل هم جدا شدیم.  از

 بيا بریم تو. خاله ببينتت خوشحال می شه. مرسی. -

 رو پشت کمرش گذاشتم و باهم وارد خونه شدیم.  دستم

 :کجاست این پروین خاله ی خوشگلم؟سارا

 متعجب و شوکه از اشپزخونه بيرون اومد.  خاله

 :تو کی اومدی؟خاله

 :خوش امدم نمی کنی؟سارا
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 از این جملش پرید بغل خاله و شروع کرد به بوسيدنش.  بعد

 بستم و سمتشون رفتم.  درو

 :خوش اومدی دختر!خوبی؟عمت خوبه؟خاله

 :مرسی خوبم. اونم خوبه،سالم رسوند. گفت یه روز مياد دیدنتون. سارا

 :باشه قدمش سر چشم.  بشين، چایی می خوری؟خاله

 مبل نشسته بود،طوری که مارو ميدید،گفت: که وسط حرفای خاله رفته بود و روی سارا

 :نه مرسی. جایی می خواین برین؟سارا

 سمت سارا رفتم و کنارش روی مبل نشستم.  به

 اره،می خوایم بریم بهشت زهرا. تو نميای؟-

 :چرا ميام. سارا

 کفگير به دست از اشپزخونه خارج شد و گفت: خاله

 طوری با یه ماشين نمی تونيم بریم که. :ریحانه پس برو به الناز اینا بگو،این خاله

 :خب پس اگه برنامتون بهم می ریزه نميام من!سارا

 نه بابا. ماشين دارن اینام دیگه. با ماشين خودشون بيان. -

 سری تكون داد.  سارا

 شدم و از خونه بيرون رفتم.  بلند

بود.ساختمون رو دور زدم و به از پشت ساختمون رد می شدم.چون اون پشت سر سبز تر از قسمت جلو  هميشه

 سمت خونه رفتم.در زدم و منتظر شدم. هيراد درو باز کرد. 

 زدم و گفتم:سالم. ببخشيد که مزاحم شدم.  لبخندی
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 :سالم،نه مراحمين. بفرمایيد تو...هيراد

 ی شيم. نه نه تو نميام فقط اگه ميشه به الناز بگين ماشينش و بياه،چون دوستمم مياد،با یه ماشين جا نم-

 :باشه بهش ميگم. هيراد

 ممنون خداحافظ. -

 

 

 رو داخل ماشين گذاشتم و درو بستم.  وسایل

 :من عقب پيش اینا ميشينم که نریزه. خاله

 به سمتش رفت و گفت:نه نه اصال. من جلو نمی شينم که.  سارا

 چادرش رو روی صورتش کشيد و گفت:وا دختر چه فرقی داره؟برو پيش ریحان بشين دیگه.  خاله

 دستش رو گرفت و نه قاطعی گفت.  سارا

 بيا خاله جون. نمياد دیگه،وقتی ميگه نه،یعنی نه. -

 يرون. به سارا کردم که لبخندی زد. منم لبخندی بهش زدم و سوار شدم. منتظر شدم الناز از خونه بياد ب نگاهی

ماشين رو تنظيم کردم و خودم رو توش نگاه کردم. موهام رو داخل شالم کردم و صافشون کردم. همون موقع  اینه

 ماشين هيراد از خونه خارج شد. شوکه به ماشين و هيراد نگاه کردم. مگه اینم مياد با ما؟

 :نمی دونستم بچه خواهرشونم مياد. خاله

 گفتم:  طور که خيره به ماشين بودم همين

 اره. منم فكر کردم فقط خودشون دوتا و بچه ها ميان. -

 از بين دو صندلی جلو اومد و با لبخندی گفت:حاال چه فرقی داره؟ها؟ سارا



 دلم یآسمان آب

 
102 

 

 غره ای رفتم بهش که دوباره سر جاش نشست و چشمكی زد.  چشم

 رو روشن کردم و راه افتادم. واقعا چه فرقی می کرد!؟ ماشين

 

 م و در عقب و باز کردم. چهار تا دیس حلوا بود.ماشين پياده شد از

 سارا بيا اینا رو بگير از دستم.-

 :اومدم. سارا

 اومد و دوتا از ظرفا رو گرفت. دوتای دیگرم برداشتم و با پام درو بستم.  سمتم

 خاله اینا رو چيكار کنم االن؟بدم الناز؟-

 شت و بهم نگاه کرد. که داشت اروم اروم به سمت قبر مامانم می رفت،بر گ خاله

 :نه بيار سر خاك مادرت،االن خودشون ميان این جا می گيرن. خاله

 قفل کردم و دوباره ظرفا رو دست گرفتم وراه افتادم.  درو

پر اشك شد و بغض کردم. هر بار که ميام این جا از خودم می پرسم چرا ولی به هيچ جوابی نمی رسم. خاله  چشمام

 ولی من این قسمت رو قبول ندارم. مامانم زیادی جوون بود. ميگه قسمت مادرت بوده،

سنگ قبر نشستم. سارا سنگ قبر رو با گالب شست و شروع کرد به فاتحه خوندن. خاله هم طبق عادت قرانی  کنار

 دراورد و شروع کرد به الرحمن خوندن. 

هام رو پاك کردم و از جام بلند شدم. از دور الناز و دیدم که به همراه شكوه خانم و بچه ها و هيراد، به سمت ما  اشك

 ميومد. 

حلوایی بر داشتم و سلفون روش رو باز کردم. سر یكی از قبر ها  خانم و اقایی نشسته بودن و زن بلند بلند  ظرف

 گریه می کرد. 

 ينی زد. بهم رسيد و لبخند غمگ الناز
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 :هميشه از بهشت زهرا بدم ميومد. اصال حالم رو یه جوری می کنه. الناز

 رو تایيد کردم.  حرفش

من برم اینا رو تعارف کنم. توهم یكی از ظرفا رو بزار سر خاك پدرت و برادرت،اون یكی رو هم بيار ببریم تعارف -

 کنيم. 

 :من که نمی تونم این بچه ها ول کنم؛بزار ميگم هيراد بياد ببره اینارو. الناز

 خواستم بگم نه،نمی خواد!الناز هيراد رو صدا زد.  تا

 :هيراد جان بيا همراه ریحانه این حلوا هارو ببر سر خاك بابا اینا. الناز

دن. سارا با خنده و بدجنسی،خاله شوکه و این حرف سارا و خاله عين فنر،سرشون باال اومد و هر دو به من خيره ش با

 متعجب. می دونستم خاله دید خوبی نسبت به برخورد و معاشرت با پسرا نداره ولی االن واقعا ناچار بودم. 

 اول هم که دنبال کار رفته بودم خاله ناراضی بود و به مامانم کلی غر زده بود.  همون

 د. دوتا از ظرفارو برداشت و کنارم واستا هيراد

 :خب االن همه اینارو باید پخش کنيم؟هيراد

نه دیگه یكيشو می زاریم سر خاك شوهر خالتون،بقيه رو باید بخش کنيم؛اضافشم می بریم خونه خودمون می -

 خوریم. 

 حرفم خندید و سرشو تكون داد و گفت:پس اول بریم این و بزارم سر خاك،بعد بریم.  به

 باشه. -

 سمت قطعه های دیگه رفتيم. راه افتادم و به  دنبالش

 :همين جاست...هيراد

سنگ سياه جلوی پام نگاه کردم. محمد و ایمان ملكی. الهی!چقدر بده بچت جوون مرگ بشه بعدشم شوهرت  به

 بميره. 
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 :ایمان همسن االن من بود که فوت کرد. خيلی جون بود. هيراد

 گفتم:دور از جون شما.طور که ناراحت به قبر نگاه می کردم خيلی ناخداگاه  همين

 بعدش که تازه فهميدم چی گفتم دلم می خواست از خجالت بميرم.  ولی

 و محكم بستم و دندونام و روی هم فشار دادم. خدایا!این چی بود که من االن گفتم ! پلكام

که جای بهش افتاد که متعجب و شوکه نگاهم می کرد. خودمم توقع همچين حرفی رو از خودم نداشتم،اون  نگاهم

خود داشت. سعی کردم لبخندم بزنم تا بلكه گندی که زدم رو جمع کنم،ولی انقدر لبم کج و کوله شد که بيچاره 

 خندش گرفت. 

 داشتم بزنم خودم و.  دوست

 الكی کردم و گفتم:خب بریم دیگه. فاتحشون رو تو راه می خونم.  سرفه

 ای گفت و راه افتاد.  باشه

 این طرف، به مردم حلوا تعارف می کردیم.  از اون طرف ، منم از اون

از یه ربع، با ظرف خالی، به سمتش رفتم که دیدم خوشحال واستاده داره باقی حلواهارو می خوره. خندم گرفته  بعد

 بود. به سمتش رفتم و بلند گفتم:نوش جون. 

 شيش متر پرید هوا.  بيچاره

 چشمای گشاد شده گفت: با

 ونم شد. :ممنون. کامال نوش جهيراد

 ریزی کردم و ظرف خالی حلوام رو بهش نشون دادم.  خنده

 من همرو پخش کردم. -

 :واال منم پخش کردم،دیدم این یه ذره به کسی نمی رسه،گفتم خودم بخورم. حاال اگه شما ميخوای بفرما!هيراد
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نه نه. شما بخورین. فقط بریم . فكر کنم خاله سر خاك اقای ملكی هم قراره بياد و قران بخونه،اون جوری طول می -

 کشه. 

 :شما حواست نبود،اومدن سر خاك قرانشونم خوندن. هيراد

 واقعا؟کی؟-

 بله. االنم همونجان. -

 د. . چه سرعت عملی. به سمت خاله اینا رفتم و هيرادم دنبالم اومافرین

 که شدیم،سارا مارو دید و چشم ابرویی اومد.  نزدیكشون

 :اومدین؟چقدر طول کشيد...سارا

 کوفت که طول کشيد.انگار رفتيم سينما که ميگه طول کشيد.  ای

 با این حرفش نگاهی بهم کرد و دوباره سرش و گرم دعاش کرد.  خاله

 به سارا کردم و رو به الناز گفتم:بچه ها کوشن؟ اخمی

 :رفتن تو ماشين. انقدر دویيدن این ور و اون ور،گفتم االن ميوفتن یه جایيشون می شكنه تو این هيرو ویری. زالنا

 خانم:حاالم که اینا اومدن. ماهم پاشيم بریم،داره تاریك ميشه هوا.  شكوه

کنه،خدا همه اهل این حرفش همه از جا بلند شدن. خاله پایين چادرش و تو هوا تكونی داد و گفت:خدا رحمتشون  با

 قبور رو بيامرزه و به خانواده هاشون صبر بده؛الهی امين. 

 پشت بند حرفش الهی امينی گفتيم و رفتيم  . ماهم

 

 ماشين شدم.  سوار

 خب،بریم؟-
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 :اره دیگه بریم،اونام رفتن. سارا

 ود زدم و راه افتادم. خاله نگاهی کردم که زیر لب صلوات می فرستاد. لبخندی به ژستش که با چادر گرفته ب به

 خاله جون کمربندت و ببند. -

 :بدم مياد از کمربند،قلبم می گيره مياد رو قفسه سينم. خاله

 اخه خطر داره ها!-

 :شما درست راه صاف و برو،خطر نداره.  خاله

 گفتم و دنده رو عوض کردم.  چشمی

 از چند دقيقه سارا از بين دو صندلی جلو اومد و گفت: بعد

 نمی کنی ماشين یه جوری ميره؟حس می کنم سمت خاله می لنگه! ریحانه،فكر

 اره خودمم حس می کنم یه جوری داره می ره ولی...-

 :می خوای بزن بغل ببينيم چشه!سارا

اومدم کمی از سرعت ماشين کم کنم و بزنم کنار تا ببينم چی شده؛چرخ سمت شاگرد ماشين از جاش درومد و  تا

ماشين از کنترلم خارج شد. هر سه جيغ بلندی کشيدیم. از ترس فرمون رو  سمت چپ چرخوندم که با شدت به 

وشه در خورد و درد بدی تو سرم گاردریل برخورد کردیم و من و خاله محكم به جلو پرت شدیم.سرم محكم به گ

 پيچيد؛از درد ناله ای کردم و دستم و به سرم گرفتم. 

 ای سرم!-

 رو به زور عقب کشيدم و اول به خاله و بعد به سارا نگاه کردم.  خودم

 خاله به شدت پریده بود. چون کمربندشم نبسته بود بدجوری به جلو پرت شده بود.  رنگ

 خاله؟خوبی؟-

 كر کنم شكست. :دستم...فخاله
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 دستم رو روی دهنم گذاشتم وترسيده نگاهش کردم. برگشتم سمت سارا. خوبه که سالم بودن.  

 تو چی ؟خوبی؟-

 قدر ترسيده بود که حتی پلكم نمی زد.  اون

 شنيدن صدام بر گشت سمتم و زد زیر گریه،سرش و به معنای اره تكون داد.  با

 ها کم کم دورمون جمع شدن.  ماشين

 کردم کمربندمو باز کنم اما گير کرده بود.  سعی

 سمت ماشين اومد و نگران گفت:حالتون خوبه؟ مردی

 براش تكون دادم و گفتم:کمربندم گير کرده!اگه ميشه کمك کنين،دست خالمم شكسته.  سری

هم کمك خاله  ماشين و دور زد و سمت من اومد. در ماشين رو باز کرد و کمك کرد کمربندم رو باز کنم. یه خانم مرد

 و سارا کرد تا پياده بشن. 

 :خدا رحمتون کرد. خوبه سرعتت زیاد نبوده و گرنه االن همتون داغون بودین. مرد

 کردم و به سمت خاله رفتم. صورتش مثل گچ بود.  بغض

 سارا گفتم:کيفا رو از ماشين بيار بيرون،یه زنگم به الناز بزن بگو چی شده.  به

 ره خون مياد!:باشه ولی سرت داسارا

 رو جای زخم گذاشتم که به شدت سوخت. نگاهی به دستم کردم. خونی شده بود.  دستم

 بازوی خاله رو گرفتيم و به سمت جدول بردیمش.  زیر

 بشين اینجا. االن الناز اینا ميان. -

 :زنگ بزنم اورژانس یا ميان دنبالتون؟مرد

 به خاله کردم.  نگاهی
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 يان. :واستا..تا ..اونا...بخاله

 بميرم. نفسش گرفته بود از درد.  الهی

سرازیر شد و زدم زیر گریه. سارا اون طرف داشت با الناز حرف می زد. به ماشين نگاه کردم که بودن چرخ، با  اشكام

 جلو بندی داغون، وسط اتوبان افتاده بود. 

 :االن ميان. سارا

 با یه ماشين که جا نمی شيم. با چی بریم؟تو مطمئنی حالت خوبه؟-

 سری تكون داد که مرد غریبه کمی جلو اومد و گفت:من می تونم تا یه جایی برسونمتون.  سارا

 ممنون ولی ماشين و چيكار کنم؟-

 :کسی رو ندارین زنگ بزنه جرثقيل؟مرد

 من هيچ کسی رو نداشتم که کمكم کنه.  نه

 ون دادم و ازش تشكر کردم. رو تك سرم

 چرا ميان االن. ممنون ازتون. -

 :کاری نكردم دختر جون،فقط مراقب خودت باش. خدا خيلی دوستت داشت که االن زنده ای. مرد

 بغضم گرفت. از خانمش هم تشكر کردم.  دوباره

 سمت سارا رفتم و باهم کنار خاله رفتيم.  به

 بهتر نشد؟-

 درد جمع شده بود،بریده بریده گفت: با چهره ای که از دوباره

 نه..هنو..زم..درد دار..م. -

 الهی بميرم. همش تقصير من بود. -
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 دوباره گریم شدت گرفت.  و

 :تقصير تو چ..یه؟خاله

 موقع ماشين هيراد رسيد و همشون سراسيمه از ماشين پياده شدن و سمت ما دویدن.  همون

 خوبی تو؟ سریع بغلم کرد و گفت:الهی فدات شم الناز

 اره من و سارا خوبيم. خالم دستش شكسته. -

 کشيد و به سمت خاله رفت. شكوه خانم کنار خاله نشسته بود و داشت دستش رو نگاه می کرد.  هينی

 :خوبين؟هيراد

 و نگاهش کردم.  برگشتم

 بله خوبم. ببخشيد شما رو هم...-

ا بهتون رحم کرد،خوبه سرعتتون کم بوده و کسی صدمه کرد و گفت:خواهشا تعارفارو کنار بزارین. واقعا خد اخمی

 جدیی ندیده. 

 اره بازم خداروشكر...-

 :سرتون...هيراد

 اومد دستش رو،روی زخم سرم بزاره،خودم پيش دستی کردم و دستم رو روش گذاشتم.  تا

 اره یه خراش کوچيكه،ولی خاله خيلی دستش داغونه بهتره ببریمش بيمارستان. -

 نگاهی به پشت سرم کرد و به سمت خاله رفت.  هيراد

 :خانم رفيعی..دردتون خيليه؟ميتونين تحمل کنيد تا بيمارستان؟هيراد

 بریده بریده گفت:در..دش که..خيليه. مجبورم...تحمل ..کنم دیگه.  خاله

 سمت خاله رفتيم و باکمك سارا بلندش کردیم و به سمت ماشين بردیم.  به
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 :الی تو ببرشون بيمارستان بابا،تا من با جرثقيل با ماشين بيام. هيراد

 تعجب به سمتش برگشتم. یعنی اون می خواد ماشين و ببره؟ با

 صدای الناز نگاهم و از هيراد گرفتم و به جلو دوختم. الناز در جلو رو باز کرده بود و منتظر بود که خاله بشينه.  با

 د. با دیدن صورتش و اشكام،اشك های منم دوباره ریختاز درد بی صدا گریه می کر خاله

 

 بغضم بيشتر شد.  و

 ماشين رو بستم و به سمت هيراد دویدم.  در

 اقای رستگار...نيازی نيست شما بمونيد،من خودم می مونم،شما باالناز اینا برید. -

ر به شما نياز داره!برید تو ماشين و باال انداخت و گفت:شما چرا انقدر تعارف می کنی؟االن خالتون بيشت ابروهاش

 منتظرن. 

 تعارف نكردم،فقط خواستم زحمتش رو دوش شما نباشه. -

 زد و دستش رو روی بازوم گذاشت و من رو به به ماشين برد.  لبخندی

 این حرکتش یه لحظه شوکه شدم و صاف واستادم که برگشت و نگاهم کرد.  با

 ون.برم بيمارستان،ميام پيش شما. بهش کردم و گفتم:پس..من ميبينمت نگاهی

 رو ول کرد و من سریع به سمت ماشين دویدم.  بازورم

 :ریحانه خانم...هيراد

 سمتش برگشتم که دستمالی بهم داد و به سرم اشاره کرد.  به

 زدم و تشكر کردم. سوار شدم و راه افتادیم. لبخندی
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بچه ها. همه اروم و بی صدا نشسته بودن و تنها صدایی به سرعت رانندگی می کرد. هيشكی حرفی نميزد،حتی  الناز

 که شنيده ميشد صدای نفس های خاله بودکه گاهی از درد می برید. 

 از نيم ساعت جلو در بيمارستان نگه داشت. با سارا به سرعت از ماشين پياده شدیم و سمت خاله رفتيم.  بعد

 له وارد اتاق شدن و من و سارا و الناز بيرون موندیم. کمك هم تا نزدیك اورژانس بردیمش. دکتر همراه خا با

 الناز جون،دستت درد نكنه. امشب حسابی شرمندم کردی،شما برو دیگه بچه هات خسته شدن. -

 :نه بابا این چه حرفيه عزیزم،وظيفه بود. واميستم تا کارتون تموم شه بعد همه با هم ميریم. الناز

 نه نه اصال؛شما برو ما خودمون ميایم. -

 :ميرم ولی کارتون تموم شد زنگ ميزنين تا بيام دنبالتون. باشه؟الناز

اجبار باشه ای گفتم و تا دم ماشين باهاش رفتم. از شكوه خانم هم تشكر وعذر خواهی کردم و دوباره پيش سارا  به

 برگشتم. 

 نتظر شدم. صندلی های ابی رنگ بيمارستان نشستم و م روی

کنارم نشست و گفت:واقعا ميگن ادم از لحظه بعد خودش بی خبره؛راست ميگن. امروز ممكن بود سه تامون  سارا

 بميریم. 

 همش تقصير من بود. ببخشيد. -

:ميدونی چيه؟دلم می خواد بزنمت فقط،تو چرا همش خودت رو مقصر می کنی؟تقصير تو چی بود این وسط سارا

اهی نكن. یكم خودت رو نگه دار. بابت همه چی تو مقصر نيستی که. سه ساعت برای چی از الناز دقيقا؟انقدر عذر خو

 و مامانش عذرخواهی می کردی؟

 خب کمك کردن دیگه...-

:عزیز من دستشون درد نكنه که کمك کردن،چاقو که زیر گلوشون نذاشتن که حتما بيان پيش ماکمك.دلشون سارا

ذر بخواه وتشكر کن،عذر بخواه و تشكر کن. اگه از تو خوششون نميومد،محلت هم خواسته کمك کنن؛حاال هی تو ع

 نمی کردن. پس بی دليل و زوری کمك نكردن. 
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 حرفاش خندم گرفت.  از

 :کجاش خنده داشت االن؟سارا

 اونجاش که تو داری من و نصيحت می کنی. برام جالب بود. -

 هم از این حالت خندش گرفت.  خودش

 ن خنگه نيستم که،یه بارم تو خنگ باش. :هميشه مسارا

 

 از نيم ساعت عالفی،دکتر بيرون اومد. من و سارا سمتش دویدیم و باهم گفتيم:چيشد؟ بعد

 هم همينطور خشك شده مارو نگاه می کرد.  اون

 :چی چيشد!؟دکتر

 محكمی زدم تا یكم اروم شم. هر چی خنگ تو دنياس با من طرفن. چطوری دکتر شده این؟ پلك

 بيمارو گفتم...-

:اها بله. حالشون خوبه فقط فشارشون پایين بود که با سرم حل ميشه. دستشونم گچ گرفتيم تا یك ماه و نيم دکتر

 دیگه باز نشه. 

 گفتم و وارد اتاق شدیم.  چشمی

 دیدن خاله که روی تخت به خواب رفته بود لبخندی زدم و خدارو بابت سالم بودنش شكر کردم.  با

 

 

 ر خونه رو باز کردم و کليد برق رو زدم. د سریع
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به خاله کمك کرد تا چادرش رو در بياره. خاله روی مبل نشست. کنارش نشستم و دست سالمش رو توی دستم  سارا

 گرفتم. 

 خوبی عزیز دلم؟درد نداری؟-

 رو به معنای نه تكون داد. به سارا نگاه کردم که همين طور باال سر ما واستاده بود.  سرش

 چرا واستادی تو؟بيا بشين...-

 :نه دیگه. ميرم خونه،عمه تنهاست. سارا

 ميموندی خب دیگه. -

 سمتمون اومد و گونه هر دومون رو بوسيد.  سارا

 :ممنون ،ولی به اندازه کافی این جا تلپ هستم دیگه. بهتره برم. سارا

 بهش زدم و تا دم در همراهيش کردم.  لبخندی

 سالم برسون عمه تو. -

 :باشه چشم. سالمت باشی.  توهم برو تو،بعدا ميبينمت. خداحافظ. اراس

 خداحافظی کردم و درو بستم.  ازش

 

شب،با کلی اصرار خاله رو روی تخت خوابوندم و قسمش دادم هيچ کاری نكنه تو طول روز تا دستش زودتر  اخر

خاله با اونا ناهار رو می خوره؛شب هم  خوب بشه. نگران غذا هم نبودم چون الناز سر شب اومد و گفت تو این مدت

 کردم تا قبول کنه.  راضيشکه خودم غذا درست می کنم. حاال بماند که با چه زور و بدبختی 

رو روی زمين پهن کردم و روش نشستم. شماره هيراد رو از الناز همون موقع گرفته بودم ولی روم نمی شد  تشك

چهل دقيقه بود،خيلی هم دیر نبود. ميتونستم بهش پيام بدم. ولی بهش زنگ بزنم. به ساعت نگاه کردم. ده و 

 نه،خيلی زشته. بهش زنگ می زنم. 
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جام بلند شدم و به هال رفتم. مردد دستم رو روی شماره نگه داشتم. دو دل بودم. باالخره دل رو به دریا زدم و  از

 زنگ زدم.

 

 رو دم گوشم گذاشتم و منتظر شدم. بعد از کلی بوق زدن تا اومدم قطع کنم، صداش توی گوشی پيچيد.  گوشی

 :بله بفرمایيد...هيراد

 کمی مكث گفتم:سالم،ریحانم.  با

 با تعجب گفت:سالم،خوبيد؟خالتون خوبه؟ هيراد

 ممنون خوبيم.ببخشيد بهتون زحمت هم دادم. ماشين چی شد؟-

؟ماشين رو دادم تعميرگاه دوستم،گفت یكم کارش زیاده و طول ميكشه،اینه که شما یه مدت :این چه حرفيههيراد

 کوتاهی ماشين ندارین. 

 گفتم:وای !یعنی چند روز؟ ناراحت

 :نزدیك یك هفته یا دو هفته. هيراد

 ای بابا،مگه خيلی خراب بود؟-

ه. تمام موتور و باتری و اینا اسيب خنده ای کرد و گفت:ببخشيدا ولی ماشينتون جلوش کال داغون شد هيراد

 دیده،باید تمير بشه دیگه. 

 ناراحتی روی مبل ولو شدم و سرم رو توی دستم گرفتم.  از

 هزینش چی؟-

 :شما نگران اون نباش،بعدا کم کم از حقوقتون کم می کنم. هيراد

 کم کم داشت از در صميميت وارد ميشد. چون فعالش رو یكی درمون جمع می بست. دیگه

 باشه بازم ممنون. مزاحمتون نميشم. -
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 :خواهش می کنم فقط من تا اخر این هفته اینجام،شما صبحا ساعت ده بيرون باشيد باهم ميریم بوتيك. هيراد

 حرفش،خشك شدم.  با

 بله؟-

رو تكرار کرد:ميگم من تا اخر این هفته اینجام،شما صبحا ساعت ده بيرون باش  ای مكث کرد و دوباره جملش لحظه

 تا باهم بریم بوتيك. 

 عميقی کشيدم تا به حالت طبيعی برگردم.  نفس

 ممنون من خودم ميرم. -

 :صبح منتظرم،کاری ندارین؟هيراد

 رو بستم و به پشتی مبل تكيه دادم.  چشمام

 نه،خداحافظ. -

 تلفن قطع شد اما من همين طور اونجا موندم.کرد و  خداحافظی

 

 

 "هيراد"

 

 

 لبخند گوشی رو قطع کردم. نمی دونم این دختر چرا انقدر تعارف می کرد.  با

 ورود الناز چشم از گوشی گرفتم و به در دوختم.  با

 :سالم. کی رسيدی؟الناز
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 سالم،همين االن. بيا بشين. -

 ا بخوابن. ماشين چی شد؟:نه بابا باید برم پيش بچه ها تالناز

 هيچی سپردمش دست دوستم،علی صافكار. -

 :عه،پيش اون بردی؟خوبه ارزونم می گيره. الناز

 الكی کردم و گفتم:فكر کردی من باهاش حساب می کنم؟ اخم

 این حرفم چشماش درشت شد و گفت:یعنی تو می خوای پول ماشينش رو حساب کنی؟ با

 حالت به خنده افتادم.  از

 ر،بعدم حساب کنمم مشكلی پيش نمياد. بهش گفتم کم کم از حقوقت کم می کنم. گناه داره خب!نخي-

 :تو الزم نيست دلسوزی کنی براش. الناز

 تعجب نگاهش کردم و گفتم:چت شده تو؟تاحاال که ریحانه جون بود.  با

 :االنشم هست،ولی دليلی برای این فداکاریا نيست مگر اینكه...الناز

 می زدم جمله ای که ناقص گذاشت،ادامش چيه! حدس

 سمتش رفتم و بيرون فرستادمش.  به

 برو بيرون. می خوام بخوابم دیگه. -

 :اره اره ساعت یازده تو خوابيدی،باشه،ولی به خاله ميگم. الناز

 تو دیونه شدی،چی می خوای بگی اخه؟-

 خندید و چشمكی زد و رفت.  بلند

 نه ميكشن. اون از عليرضا اینم از الناز.همه واسه من شاخ و شو حاال
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بعد از شستن دست و صورتم وارد اشپز خونه شدم. عليرضا با دیدنم لبخندی زد و گفت:می بينم پتروس  صبح

 فداکار شدی،ماشين دختر مردم و ميبری تعميرگاه و...دیگه چی؟

 طور که حرف ميزد به همه سالم کردم و روی صندلی کنارش نشستم.  همين

 بده مگه؟کمكش کردم دیگه!-

 :اره اره،هيچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گيره که. عليرضا

 محكمی زدم و دندونام رو روی هم فشار دادم.  پلك

 تو مشكلی با این قضيه داری؟-

 :خير،شما جوش نيار داداش. عليرضا

 بودن!قبال انقدر حساس نبودن. از تموم شدن جملش از همه خدافظی کرد و رفت. چرا اینا این جوری شده  بعد

 صبحونه خوردنم ادامه دادم. بچه ها با سرو صدا وارد اشپزخونه شدن.  به

 :سالم عمو.نيما

 به به اقا نيما،چطوری؟-

 خوبم. -نيما

 نفس هم سالم کردم و کمكش کردم روی صندلی بشينه.  به

 خب..چه خبرا!؟-

 :امروز قراره با خاله بازی کنيم. نفس

 م خاله؟خاله؟کدو-

 :خاله ریحانه دیگه. با اون. نيما

 اون که مياد سر کار،کی ميخواید باهاش بازی کنيد؟-
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 شونه ای باال انداخت و گفت نمی دونم.  نفس

 

 ميز بلند شدم و رفتم تا حاضر شم.  ازپشت

 لی ام رو با پيرهن چارخونه سرمه ای پوشيدم. موهامو درست کردم و عطر هميشگيم رو زدم.  شلوار

 نگاهی تو ایينه انداختم. لبخندی رضایت بخش زدم و از خونه بيرون رفتم.  دوباره

 ساعت نگاه کردم؛ده بود. دیگه باید پيداش می شد. کولر رو روشن کردم و منتظر شدم تا بياد.  به

 ه به شيشه خورد،نگاهم به سمتش چرخيد. ضربی ک با

 رو باز کردم. لبخندی زد و سوار شد.  در

 :سالم. صبح بخير. ریحانه

 سالم صبح شمام بخير. بریم؟-

 شرمندگی گفت:واقعا ببخشيد که مزاحم شدم.  با

 مصنوعی کردم و گفتم:دیگه تكرار نشه.  اخمی

فتم:اخه چرا انقدر تعارفی هستی؟من خودم خواستم که چشم های گرد شده بهم نگاه کرد. خندم گرفت و گ با

 برسونمت؛مسيرمونم یكيه. دیگه این حرفا رو نداره که. 

 تكون داد و صاف سر جاش نشست،منم ماشين رو از خونه خارج کردم سری

 

 

 از یك ربع،جلوی مغازه پارك کردم.  بعد

 :ممنون. ریحانه
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 خواهش می کنم. -

 ت مغازه رفت. ماشين پياده شد و به سم از

 بند ریحانه،وارد مغازه شدم.  پشت

 :به به اقا هيراد،چطوری برادر؟سيامك

 چشمكی زد.  و

 رو با زهرماری غليظ دادم. می دونستم منظورش به ریحانه بود.  جوابش

 همشون سالم و احوال پرسی کردم و وارد اتاق شدم و شروع کردم به انجام کار هام.  با

 يامك رو صدا کردم. جام بلند شدم و س از

 از چند لحظه سيامك وارد اتاق شد.  بعد

 :بله؟سيامك

 بيا بشين کارت دارم. -

 :بسم اهلل رحمان رحيم. چيشده ریيس؟سيامك

 ببين دهن من و باز می کنی یه چيزی بهت بگم ها!حواست رو جمع کن. -

 و روی مبل کنار ميز نشست.  خندید

 پشت ميز رفتم و پوشه سبز رنگی که مال اقای رهبری بود رو بهش دادم.  

 تاش فروش رفته. ٣٠تا روسری که اورده کال روی هم٧٠تا مانتو و ٥٠این رو ببين. از -

 تا مونده رو دستش؟٩٠با تعجب پوشه رو گرفت و گفت:مگه ميشه؟ سيامك

 غون بودن. خوبه عمده ای قبول نكردیم. اره دیگه،فروش نرفتن. کارای این سریش خدایی خيلی دا-

 :چی بگم اخه!می خوای چيكار کنی حاال؟سيامك
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 چيكار کنم؟زنگ ميزنم بياد ببره. از این به بعدم واسه قبول کردن جنس جدید از این دخترا کمك بگيریم. -

 لبخند بدجنسی زد و گفت:دخترا یاخانم رفيعی؟ سيامك

 

و گفتم:چتونه شماها؟از کاه کوه می سازیدا!بنده خدا تصادف کرده،ماشين  مشت شده ام رو روی ميز کوبيدم دست

 نداره،منم رسوندمش. همين...

 :باشه اقاجان،ما که چيزی نگفتيم. سيامك

 اره،کم مونده دیگه...-

 :باشه حاال،پاشو بيا ناهار. سيامك

 مگه ساعت چنده؟-

 . :گرم کار شدی نفهميدی!ساعت دو شده،بچه ها گشنه شدنسيامك

 باشه االن ميام. زنگ بزنم غذا بيارن؟-

 :اره زنگ بزن بيارن،از خانم رفيعی ام بپرس شاید ناهار نياورده باشه.سيامك

 باشه می پرسم. -

 جاش بلند شد و رفت بيرون و منم به دنبالش رفتم تا از ریحانه بپرسم ناهار چی می خوره. از

 ریحانه خانم ناهار اوردین یا سفارش بدم؟-

 کرد و گفت:نه نياوردم،بی زحمت برای منم سفارش بدین.  منگاه

 چی می خورین؟-

 :فرق نداره،هر چی شما می خورین منم می خورم.ریحانه

 تكون دادم و شماره کبابی هميشگی رو گرفتم.  سری
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 از سفارش دادن،همه به سمت اشپزخونه رفتيم و روی صندلی ها جا گير شدیم.  بعد

 نشستيم دلسا زد زیر خنده. با تعجب بهش نگاه کردیم که ساميار هم باهاش خندید.  تا

 چی شده؟می خندین دوتایی...-

 :یاد امروز ریحانه افتادم. دلسا

 دوباره خندید. این بار سيامك و فاطمه هم همراه اون دوتا می خندیدن و ریحانه هی چشم و ابرو ميومد.  و

 ونم!خب بگين چی شده تا منم بد-

 :هيچی دیگه ریيس یه عروسی افتادیم. دلسا

 عروسی؟عروسی کی؟-

 :عروسی ریحانه دیگه. دلسا

 جشمای ریز شده گفتم: با

 من که نفهميدم چی ميگی. درست توضيح بده. -

 :ای بابا چيزی نيست. حل شد و رفت. دلسا هم شلوغش کرده. ریحانه

یك بيستا لباس رو هی از ریحانه قيمتاشون و پرسيد،قبال هم :شلوغ چی؟ریيس امروز یه مشتری اومده بود،نزددلسا

 اومده بودها ولی این بار توجهش بيشتر بود،معلومه گلوش پيش دوست خوشگلم گير کرده. 

 نگاهش کردم و گفتم:کی بود؟ شوکه

 :خودت حدس بزن. ساميار

 :بابا بيخيال. چرا حرف در ميارین. بدبخت که کاری نداشت. ریحانه

 با خنده:اره اصال کاری نداشت بدبخت...فقط کم مونده بود قورتت بده.  سيامك

 با خجالت سرش رو پایين انداخت و هيچی نگفت. عصبی شدم و گفتم:باالخره ميگين کی بود یا نه؟ ریحانه
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 صدای عصبيم هر چهارتا با تعجب نگاهم کردن.  با

 :اقا سعيد بود،همون دوستتون که...دلسا

 نشگاهيم بوده؟همونی که هم دا-

 سری تكون داد و تایيد کرد.  سيامك

 به سمت ریحانه برگشتم و گفتم:پس چرا بهم نگفتی؟ عصبی

 همين طوری فقط نگاهم می کرد.  بيچاره

 :خب...چيز مهمی  نبود که بخوام بگم. ریحانه

ی يگين. با همتونم. دلم نمکردم و گفتم:اتفاقا خيلی هم مهم بوده،دفعه بعد کوچكترین اتفاقی افتاد هم بهم م اخمی

 خواد مشكلی باشه. 

 سری تكون دادن که باصدای در سيامك از جا بلند شد و رفت که غذا ها رو بگيره.  دخترا

 از ناهار،تو اتاق مشغول کارهام بودم که خاله زنگ زد.  بعد

 سالم خاله جان.-

 :سالم پسرم خوبی؟خاله

 ممنون شما خوبی؟الی و بچه ها خوبن؟-

:اره خوبن می خواستم بگم امروز ما نيستيم خونه،به احتمال خاله ریحانه رو هم می بریم،خيلی تو خونه بوده این خاله

 مدت!

 با همون دستش؟کجا ميرین حاال؟-

:وا خاله دستش شكسته،پاش نشكسته که. بعدم ميریم خونه یكی از دوستام تو کرج،هم دوره زنونه س هم ختم خاله

 دیم به ریحانه ام خبر بده.قران،ممكنه دیر برگر

 باشه خاله جان من حواسم به اون هست خيالتون راحت شما برین.-
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 :باشه پس خداحافظ.خاله

کردم و گوشی رو قطع کردم.از اتاق رفتم بيرون تا به بچه ها کمك کنم.همين طور که داشتم با سيامك و  خداحافظی

ردم،دختری پر انرژی وارد مغازه شد و بلند سالم کرد،ما که ساميار درباره ی فروش نرفتن کارای رهبری صحبت می ک

 ریحانه رفت و بغلش کرد. رفگرم صحبت بودیم با تعجب به سمتش برگشتيم که دیدم یه ط

 :به به سالم خانوم شاغل،شغل جدید مبارك.دختر

ت(یه کم اروم ترم با خجالت به ما لبخندی زد و رو به دختر گفت:مرسی عزیزم)و با صدای اروم تری گف ریحانه

 ميتونستی اعالم حضور کنی.

دختر چشمكی به ریحانه زد و به سمت فاطمه رفت:سالم ٠این حرکت ریحانه خندم گرفت ولی جلوشو گرفتم از

 عزیزم من سارا هستم دوست ریحانه.

 :خوشبختم عزیزم،اسم منم فاطمه س.فاطمه

 

دلسا هم باهاش دست داد و گفت:منم دلسام،تعریفت رو به سمت دلسا رفت و دستش رو به سمت دلسا درازکرد. سارا

 از ریحانه شنيده بودم ،دقيقا همون طور شاد و پر انرژی هستی.

 که حاال فهميده بودم اسمش ساراس به سمت ریحانه برگشت و با اشاره به سمت ما گفت:معرفی نمی کنی؟ دختری

 :شمااصال مجال ميدی که ادم حرف بزنه؟ریحانه

 یزی کردو گفت:حاال االن مجالشو ميدم،بفرما...خنده ر سارا

 به من اشاره کرد و گفت:اقای رستگار صاحب بوتيك و ... ریحانه

 :اها،اره فهميدم کی و ميگی پسر خاله ی عليرضا همونی که تعریفشو کرده بودی.سارا

ود،یعنی واقعا ریحانه از من برای این و گفت چشمای ریحانه گرد شد و با دهن باز به سارا نگاه کرد.خنده ام گرفته ب تا

 دوستش تعریف کرده بود؟
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پشت ميزش بيرون اومد و بازوی سارا رو محكم گرفت و فشاری داد که صورت سارا از درد توهم رفت. خنده  از

زورکی کرد و به ساميار اشاره کرد:بگذریم،ایشون اقا ساميار هستن مسئول بخش مردونه و)به سمت سيامك 

 هم برادرشون.  برگشت(این اقا

 نگاهی به سيامك انداخت و گفت:خب، این اقای برادر اسمشون چيه؟ سارا

 که کال رو تعجب مونده بود. این بار سيامك و بقيه هم از این همه بی پروایی خندشون گرفته بود. ریحانه

 هم می خواین؟ساله از تهران. چيز دیگه ای ٢٧زودتر از ریحانه به خودش اومد و گفت:سيامك هستم، سيامك

 چشم غره ای رفت و گفت:اره اگه ميشه یه قهوه بيارین بی زحمت.  سارا

با این حرفش محكم تو پهلوش کوبيد و چشم غره ای رفت.قيافه سيامك دیدنی بود، قرمز شده بود و دستش  ریحانه

 رو مشت کرده بود. دلسا،فاطمه  و ساميار هم داشتن از خنده منفجر می شدن. 

 د شدم و گفتم:شما بفرمایيد بشينين،من براتون قهوه ميارم. جام بلن از

 سریع به سمتم اومد و گفت:نه اقا هيراد،شما چرا؟درضمن سارا االن می خواد بره)برگشت روبه سارا(مگه نه؟ ریحانه

 نگاهی به من و ریحانه انداخت و گفت :اگه ریحانه ميگه باید برم،حتما باید برم دیگه. شرمنده که مزاحم شدم.  سارا

 نه خواهش می کنم. خيلی هم خوشحال شدیم. بازم بياین این جا،خوشحال ميشيم. -

 :بله حتما،فقط دفعه بعدی قهوه حاظر باشه اقا سيامك. سارا

 رد و مشغول حرف با ریحانه شد. بعد از حدود ده دقيقه هم خدا حافظی گفت و رفت.از این حرفش، خنده ای ک بعد

 شرمنده برگشت سمت سيامك و گفت:من واقعا معذرت می خوام. این فقط شوخی می کنه. به دل نگير لطفا.  ریحانه

 لبخندی زد و گفت:اشكال نداره بعدا جوابش رو ميدم.  سيامك

روی لب هام نقش بست. برای اولين بار اسمم رو صدا زده بود.نمی دونم چی داشت که ریحانه نگاه کردم. لبخندی  به

 انقدر تو چشمم بود و از ذهنم بيرون نمی رفت. 

 ورود مشتری دوباره همه سر جای خودشون قرار گرفتن و مشغول شدن.  با
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و کليد هارو برداشتم تا به  رفتن اخرین مشتری،خسته نباشيدی گفتم و وارد اتاق شدم. وسایلم رو جمع کردم با

 سيامك بدم. از اتاق خارج شدم و درو قفل کردم. به سمت بچه ها رفتم که داشتن باهم بحث می کردن. 

 :خب بيا با ما دیگه،ميرسونيمت بابا...دلسا

 :مگه بيكارین راهتون رو دور کنيد برای من؟من خودم یه جوری ميرم خودم. ریحانه

 ت ميخوره،خب ميبرمت دیگه...:وا؟من که راهمم بهسيامك

 الكی خودتون رو خسته نكنيد،همون جوری که اومده،همون جوری هم بر می گرده. -

 :نه من خودم...ریحانه

 نه مثل اینكه شما نمی خوای دست از این تعارفات برداری،تو ماشين منتظرم.-

بچه ها خداحافظی کردم و به سمت ماشين رفتم. بعد از چند دقيقه ریحانه سوار ماشين شد.ماشين رو روشن  از

 کردم و راه افتادم.

 

 ریموت در خونه رو باز کردم و وارد شدم. با

 با تعجب سمتم برگشت و گفت:عه چرا برقا خاموشه؟ ریحانه

بهت بگم، ظهر خاله زنگ زد گفت ميرن خونه یكی از با دست به پيشونيم کوبيدم و گفتم:اخ اخ یادم رفت  

 دوستاشون، خالتم ميبرن با خودشون.

 :خيلی  ممنون که بهم خبر دادین.ریحانه

 و گفتم:تيكه ميندازی؟ خندیدم

 لبخندی زد و گفت:ن.  ریحانه

 حاال هر چی،چه فرقی ميكنه االن گفتم دیگه حاال چند ساعت این ور اون ور.-

 ی من با اون دستش کجا پاشده رفته؟ :اخه خالهریحانه
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 بابا خب بنده خدا چند وقته تو خونه س حوصله شون سر ميره دیگه.-

 :بله قانع شدم.ممنون از لطفتون،با اجازه.ریحانه

 لبخندی ناخداگاه، جوابش رو دادم.  با

 خواهش ميكنم، خداحافظ.-

از ماشين بيرون رفت. از ماشين پياده شدم و به سمت خونه رفتم.بعد از عوض کردن لباسام رو مبل نشستم و  سریع

مشغول تلوزیون دیدن شدم.بعد از نيم ساعت با یه ليوان قهوه به اتاقم برگشتم و روی تخت نشستم،گوشيم رو 

 گوشی پيچيد:سالم پسر گلم.برداشتم و شماره مامانم رو گرفتم،بعد از چند بوق صدای مامانم تو 

 سالم شيرین بانو،احوال شما؟همسر گرامی خوب هستن؟-

 توگوشم پيچيد.  خندش

 :ممنون.از احوال پرسی های شما.خودت خوبی؟شكوه و بچه ها چطورن؟شيرین

 قربان شما همه خوبن ممنون.چه خبر؟قصد برگشتن ندارین شما؟بابا ما دلمون تنگ شده ها.-

چی کار کنم دیگه همه ش تقصير باباته،هی ميگه یه کم دیگه بمونيم.ایشاالتا اخر این هفته :خبر سالمتی.شيرین

 دیگه  برمی گردیم.

طور که داشتم با مامانم حرف ميزدم چند بار صدای جيغ بلندی شنيدم،سراسيمه از روی تخت بلند شدم و  همين

 گفتم:مامان من بهت زنگ ميزنم خدافظ.

 :چی شد مادر؟شيرین

 هيچی زنگ ميزنم. هيچی-

 رو قطع کردم و با عجله به  سمت حياط دویيدم.صدا از  خونه ریحانه اینا بود،با عجله به سمت خونه رفتم. تلفن

در خونشون وایسادم و چند بار پشت هم به در کوبيدم که یهو در باز شد و یه چيزی محكم کوبيده شد به  پشت

ودم که با صدای گریه ریحانه به خودم اومدم و یه دستم روپشت سينه ام،چند لحظه همين طور شوکه ایستاده ب
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در گرفتم. سریع ازش پرسيدم:چی  رچوبکمرش گذاشتم تا بتونم تعادلمون  رو حفظ کنم و دست دیگم رو به چها

 شده؟چرا  جيغ ميزنی؟

 د اصال نفهميدم چیاز چند لحظه که گریش اروم ترشد با خجالت از بغلم بيرون اومد و سر به زیر گفت:ببخشي بعد

 شد خيلی ترسيده بودم دست خودم نبود...

 حاال اینا مهم نيست چی دیدی که ترسيدی ؟-

 مِن و مِن گفت:موش. با

 تعجب گفتم:موش؟اینجا که موش نداره. با

:اره موش؛رو تختم دراز کشيده بودم که حس کردم یه چيزی رو موهام داره حرکت ميكنه سرمو بلند کردم که ریحانه

 یدم یه موش از روی تختم پایين افتاد و به سمت کمد رفت.د

 وا!بزرگ بود یا کوچيك؟-

 :نميدونم اتاق تاریك بود.ریحانه

 ازم فاصله گرفت و تقریبا از خونه بيرون اومد. کمی

 :من دیگه تو اون خونه نميرم تا خاله بياد.ریحانه

 فرستادمش. سمتش رفتم و دستم رو،روی بازوش گذاشتم و به سمت خونه  به

 نترس بيا بریم من پيداش می کنم.-

 :نه نه نمی خواد همين جا روی تاب منتظر می مونم تا خاله بياد. ریحانه

 بيا بریم من می گيرمش دیگه. -

 با ترس نگاهی به من انداخت و گفت:اخه... ریحانه

 رو گرفتم و به سمت خونه کشيدم.  بازوش

 بهش کردم و گفتم:می خوای برق و روشن کن تا بتونم پيداش کنم.  نگاهی
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 گيجی خيرم شد و گفت: با

 اها اره راست ميگيد. -

 ميگيد؟مگه من چند نفرم؟-

 :اتاق اون طرفه.ریحانه

چه قشنگ موضوع و عوض کرد!سری تكون دادم و به سمت اتاق رفتم.برق اتاق و روشن کرد و به کمد اشاره  افرین

 کنم رفت اونجا. کرد:فكر

 کمدو نگاه کردم ولی چيزی اونجا نبود. اطراف

 :ميشه زیر ميز هم نگاه کنيد!؟ریحانه

 ميز رفتم و مشغول نگاه کردن شدم که دوباره ریحانه جيغ بلندی کشيد و روی تخت پرید.  سمت

 سرعت به سمتش برگشتم و گفتم:کوش؟ به

 سمت در اشاره کرد و گفت:رفت... به

 ون رفتم. االن کی می خواد این خونه رو بگرده؟عجله بير با

 طرف در رفتم ودر خونه رو باز گذاشتم تا خودش بره بيرون. ریحانه حتی  از اتاق بيرون هم نمی اومد.   به

طور که بال تكليف وسط هال واستاده بودم و اطراف رو نگاه می کردم،با دیدن همستر سفيد نيما،سریع به  همين

 تمش. سمتش رفتم و گرف

خندم گرفته بود هم عصبانی شده بودم. به طرف اتاق رفتم که دیدم روی تخت نشسته و داره با خودش چيزی رو  هم

زمزمه می کنه. تازه متوجه ظاهرش شدم. تيشرت نيمه استين صورتی پوشيده بود با شلوار راحتی مشكی. موهاش 

  هم دورش ریخته بود و با حرکت بدنش به عقب و جلو می رفت.

 اتاق شدم و گفتم:این که موش نيست.  وارد

 سرش رو باال اورد و با دیدن همستر خودش رو جمع تر کرد.  سریع
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 :حيوونه دیگه. این ،این جا چيكار می کنه؟ریحانه

 همستر نيماست دیگه. نمی دونستی؟-

 تعجب سرش رو باال انداخت. لبخندی زدم و گفتم:دیگه گرفتمش نترس.  با

د. تازه نگاهش به خودش و وضعش افتاد،سریع چادر روی جا نماز گوشه اتاق رو برداشت و روی جاش بلند ش از

 سرش کشيد و گفت:ممنون...

 و گفتم:من که دیدمت دیگه،این چيه انداختی رو سرت؟ خندیدم

 

شدم و در رو بستم. از پله ها باالرفتم و  وارد اتاق نيما و نفس شدم. همستر رو داخل قفس گذاشتم و از  واردخونه

اتاق خارج شدم. دوباره ذهنم درگير ریحانه شده بود.دختر جالبی بود. در عين شيطنتی که داشت سعی می کرد 

ت. مثل اون روز توی بهشت زهرا.یاد می رف درجلوی کسی این و نشون نده و سنگين باشه،ولی گاهی از دستش 

ماشين داغون شدش افتادم،حتما باید یه زنگ هم به علی می زدم ببينم ماشين در چه حاليه. وارد اتاقم شدم و روی 

 تخت دراز کشيدم. 

 

 "یك ماه بعد"

 

 "ریحانه"

 

 

 اخرین لقمه رو با چایی شيرین شده قورت دادم و با بوسيدن گونه خاله از خونه بيرون رفتم.  باعجله
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خودم رو به ماشين رسوندم و به سرعت به سمت مغازه حرکت کردم. االن دو هفته ای می شد که خواهر شكوه  سریع

كوه خانم هم گفته بود  ماشينم رو می خانم،یعنی مادر هيراد، از شمال بر گشته بود و هيراد به خونشون رفته بود. ش

 تونم جای ماشين هيراد گوشه حياط پارك کنم. 

رو دقيقا هفته بعد از هيراد تحویل گرفتم. متاسفانه یك ميليون برام خرج تراشيده بود،البته با کلی تخفيف و  ماشين

 باید یك و سيصد می دادم. من بميرم تو بميری با علی اقای صافكار،راضی شده بود یك ميليون بگيره،وگرنه 

پولش رو حساب کرد و گفت کم کم از حقوقم کم می کنه. خدا خيرش بده،اگه اون نبود باید دوباره از سارا پول  هيراد

 قرض می کردم و واقعا هم روم نميشد این کار رو انجام بدم.

 هم به سالمتی خواب موندم و ساعت ده از خونه خارج شدم. امروز

 ميشگيم جلوی بوتيك پارك کردم و با سرعت از ماشين بيرون پریدم. سر جای ه سریع

 ده و بيست دقيقه بود و این یعنی اخر بی نظمی. با عجله وارد بوتيك شدم و به بچه ها نگاه کردم.  ساعت

 سالم...-

 سالمم رو از همه گرفتم که دلسا گفت: کجایی تو؟ جواب

 خواب موندم. -

 شانس بياری چيزی...:امروز خيلی عصبی بود،سيامك

 موقع در اتاق  باز شد و هيراد عصبی بيرون اومد. داشت با تلفن صحبت می کرد.  همون

:ببين اقای رهبری من نمی دونم دقيقا منظورت از این حرفا چيه؟به من ربطی نداره که مدل لباسات چرا فروش هيراد

بعيده که جنس مغازم فروش نره،پس گردن من  نميره،شما خودت می دونی مشتری مغازه من زیاده و همچين چيزی

 ننداز. بعد از ظهر منتظرم بيای اینارو ببری. همين. 

 بين حرف زدنش نگاهش به من افتاد. انقدر عصبی بود که صاف سر جام واستادم و سالم کردم.  در

 رو تكون داد و اخم غليظی بهم کردو دوباره مشغول صحبت شد.  سرش

 ام نشستم. رو به دلسا اروم گفتم:دعوا می کنه به نظرت؟ميزم رفتم و سر ج پشت
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خنده ریزی کرد و گفت:مگه بچه ای اخه که دعوات کنه؟فقط االن یكم عصبيه ممكنه ناراحت باشه از دستت. از  دلسا

 شانس خوبت تو همين بيست دقيقه چهارتا مشتری اومد. 

 تم اومد:خواب موندی؟زدم و صاف سر جام نشستم. تلفنش رو قطع کرد و به سم پلكی

 سالم. بله دیشب من...-

 :جوابم رو گرفتم. توضيح نمی خوام ازت. هيراد

 به چشمای عصبيش شدم.  خيره

 االن چيكار کنم؟-

 :هيچ کار، فقط بار بعدی نمی بخشم. گفته باشم...هيراد

 از سر ذوق زدمو باشه ای گفتم. دوباره اخمی کرد و به اتاقش برگشت.  لبخندی

 تو چه شانسی دارى دختر...:سيامك

 چرا؟-

 :اگه االن ما بودیم...سيامك

 صدای داد هيراد همه شيش متر از جا پریدیم.  با

 :کارتون رو بكنيد!هيراد

چشمای گشاد شده به اتاق خيره شدم. دلسا که جلوی خندش رو گرفته بودتا صداش بلند نشه،فاطمه هم سربه  با

 زیر نشسته بود. 

 ورود مشتری جدید که ماشاهلل چند نفر هم بودن همه سر کار خودمون برگشتيم.  با

 

 تا ساعت دو از اتاقش بيرون نيومد. فكر کنم با خودش هم قهر بود امروز.  هيراد
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 صدای دلسا بهش نگاه کردم.  با

 :بيا بریم ناهار...دلسا

 رفتيم. از حرفش به بچه ها اشاره ای کرد و همه به سمت اشپزخونه  بعد

ميز نشسته بودیم که هيراد همراه عليرضا و کيسه غذای وارد اشپزخونه شد و روی صندليش که کنار من  دور

 بود،نشست. 

 :سالم بر همگی. عليرضا

چشماش دنبال صندلی می گشت. از جام بلند شدم و گفتم:شما این جا بشينيد،من ميرم صندلی ميارم برای  با

 خودم. 

 ات،علی خودش ميره برای خودش صندلی مياره. :شما بشين سرجهيراد

 و عليرضا با تعجب بهش نگاه کردیم. واقعا چش بود امروز؟ من

حرفش گوش نكردم و رفتم بيرون. صندليم رو برداشتم و دوباره برگشتم تو اشپزخونه. این بار کنار دلسا و فاطمه  به

 نشستم. 

خواست بگم چيه؟نگاه می کنی؟ ولی فقط دلم می بهش افتاد که با اخم نگاهم می کرد. دلم می  چشمم

 خواست؛قطعااین کار امكان پذیر نبود. 

 …:داداش یه شيرینی ميخردی امروزعليرضا

 با همون اخمای تو هم گفت: هيراد

 بابت؟-

 چشمكی زد و با خنده گفت: عليرضا

 ميخردی تا با خودت اشتی کنی. اخماتو وا کن ببينم!-

 و گرفتم و مشغول خوردن شدم.خنده از سيامك غذام ر با
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 از خوردن غذا،همه سر جامون نشستيم. انقدر از دست عليرضا خندیده بودم دلم درد گرفته بود.  بعد

به دلسا کردم،هنوز هم داشت می خندید و با ساميار ریز ریز صحبت می کرد. هيراد وسيامك هم داشتن طرح  نگاهی

 ش بدن.فاطمه هم بعد از غذا مرخصی گرفته بود و پيش مادرش رفته بود. های جدید مانتو رو نگاه می کردن که سفار

 :خب دیگه...من برم. کاری ندارین؟عليرضا

 جوابش رو دادیم،ازش خداحفظی کردیم و رفت.  همه

 صدای هيراد که من رو صدا ميزد از کامپيوتر چشم گرفتم و نگاهش کردم.  با

 بله؟-

 :ميشه بيای؟هيراد

 جام بلند شدم و سمتشون رفتم.  از

 هيراد و سيامك واستادم و به صفحه لپتاپ خيره شدم.  بين

 :این مانتو چطوره؟هيراد

 رو نگاه کردم. بد نبود. یه مانتوی صورتی بلند که جلوش طرح های سفيد قشنگی داشت.  مانتو

 بد نيست. -

 :یعنی فروش نميره؟سيامك

دونم..شاید بره شایدم نه ولی یه جوریه.استيناش قشنگ نيس. یاد پاچه شلوار ای باال انداختم و گفتم:نمی  شونه

 سند باد ميوفتم. 

 خنده کوتاهی کرد و هيراد عكس رو عوض کرد.  سيامك

 :این چطوره؟هيراد
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شگفتی به مانتوی روی صفحه نگاه کردم.دوال شدم و به لپتاپ نزدیك تر شدم. چه قدر قشنگ بود!این یكی یه  با

جلو باز زرشكی بودکه زیرش حریر استفاده شده بود،حریری که گل های ریز و قشنگ مشكی و زرشكی  مانتوی

 داشت.یعنی یه حالت دو رو داشت. 

 وای این عاليه!-

 رو به طرفم چرخوند و گفت:واقعا می گی؟ سرش

رف زدن برای لحظه گرمش به گونم برخورد کرد و باعث شد مور مورم بشه. چشمام رو بستم و صاف واستادم.ح نفس

 ای یادم رفت. نگاهی بهش کردم و سرم رو تكون دادم.

 رو عوض کرد. عكس

 :این چطوره؟هيراد

 اینم بد نيست قبلی بهتر...-

 صدای مردی که وارد مغازه شد،حرفم نصفه موند و همه سمتش برگشتيم.  با

 :سالم بر همگی...سعيد

 و ساميار افتاد که می خندیدن و نگاهم می کردن.  دیدن سعيد از حرص پلكی زدم که چشمم به دلسا با

 عصبانيت چشم غره ای رفتم.  با

 :سالم اقا سعيد. چطوری؟هيراد

به ما نزدیك شد و اول به سيامك دست داد و بعد دستش رو جلوی من دراز کرد. تو این یك ماه پدر من رو  سعيد

 دراورده بود. 

 م اورد و جای من،دست سعيد رو گرفت و فشار داد. با دیدن این صحنه دستش رو جلوی دست هيراد

 :خوبم،شما چطوری؟)به من هم نگاه کرد(شما خوبين خانم؟سعيد

 :همه خوبيم.چيشده اومدی اینجا؟هيراد
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 سری تكون داد و اروم دم گوش هيراد طوری که من هم بشنوم گفت:امان از این دل وامونده... سعيد

 بعد چشمكی حواله من کرد.  و

سریع ازش فاصله گرفت و نگاهی به من انداخت که از ترس سكته زدم. به من چه خب؟اون من و ول نمی کنه  هيراد

 تقصير منه؟

 به چشماش نگاه کردم و از کنارش رد شدم و پيش دلسا واستادم.  ناراحت

 نزدیك گوشم گفت:ميبينم چشمات برق می زنه! دلسا

 تم. به سمتش نگاه کردم و ساکت شو ارومی گف عصبی

:افرین هيراد..ادمای خوبی پيدا می کنی واسه بوتيكت. همه ادمای سالم و پاك. مثال همين دوستمون ریحانه سعيد

 خانم،اصال پا نميده برای دوستی. 

 این حرفش رنگ از صورتم رفت. این چی بود گفت؟ با

 اینجا جای گفتن این حرفا نيست. لطفا این بحث و برای هميشه ببندین. -

 با تعجب رو به سعيد گفت:یعنی چی؟چی بهش گفتی؟ هيراد

 لبخندی زد و گفت:هيچی. یه پيشنهاد دوستی ساده.  سعيد

تعجب الل شده بودم. نمی دونستم چی بگم؟!قيافه بچه ها دیدنی بود. دهن همه باز مونده بود و فقط هيراد بود که  از

 عصبی شده بود. 

 تم:اقای قربانی لطفا تمومش کنيد،این حرفا چيه می زنيد؟زدم تا به خودم بيام و با عصبانيت گف پلكی

 :ای بابا ریحانه خانم،مگه چی گفتم من؟سعيد

 عصبانيت نگاهش کردم و گفتم:رفيعی هستم.  با

 و گفت:چشم چشم.  خندید

 به سمتش رفت و دستش رو روی شونش گذاشت.  هيراد
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 ای دیگه حواله کنه. :اینجا کسی پایه رفاقت و دوستی نيست. خدا روزیتو جهيراد

 می کردم با حرص حرف می زنه.  حس

سمت سعيد نگاه کردم و گفتم:ببنيد اقای قربانی،من روز اولم به شما گفتم که اهل دوستی و اشنایی بيشتر هم  به

 نيستم. االن من حتی از اقایونی که باهاشون هم کار می کنم چيز زیادی نمی دونم چون قطعا همون طور که من اجازه

واقعا اهل این حرفا نيستن و حد خودشون رو  هنزدیك شدن نميدم بهشون،اونهام همينطوری هستن. گرچه ک

 ميدونن. 

 اخر رو با پوزخندی گفتم و رفتم سر جام نشستم.  جمله

اینجا مغازه دوستتونه و من حرفی نميتونم بزنم ولی خواهشا اگه دوباره قراره تشریف بيارین،برای من دردسر -

 نكنيد.  درست

 کس حرفی نمی زد. سعيد با لبخندی بهم خيره شده بود.  هيچ

 سمتم اومد و گفت:به زودی همو رو ميبينيم.  به

 

 بيست دقيقه ای به زور تو بوتيك موندبعد از کلی حرف زدن خداحافظ بلندی گفت و از بوتيك خارج شد. یه

 

ی قدم های دلسا نزدیك شد و دستش رو روی شونم رفتنش نفس راحتی کشيدم و سرم رو روی ميز گذاشتم. صدا با

 گذاشت. 

 :چرا این جوری کرد این پسره؟مگه چيز دیگه ای هم بهت گفته بود؟دلسا

 رو باال اوردم و با ناراحتی نگاهش کردم.  سرم

نمی دونم...واقعا نمی دونم چرا انقدر اصرار داره،تاحاال چنی بار پيشنهاد دوستی داده بود ولی من رد کرده بودم -

 نمی فهممش...

 صدای هيراد،چشم از دلسا گرفتم و بهش دوختم.  با
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 :ریحانه ميشه بيای اتاقم؟هيراد

 بالش. بهش خيره شدم و سری تكون دادم. به سمت اتاقش رفت و من هم دن کمی

 وارد اتاق شدیم سریع در رو بست و به سمتم برگشت. تا

 :بينتون چيزیه؟هيراد

 کردم و گفتم:نخير،اون موقع هم به اون دوستتون گفتم من اهل این... اخمی

 :پس چرا ساکت موندی؟چرا نگفتی اذیتت می کنه؟ها؟هيراد

 این مشكل منه،خودمم حلش می کنم. -

كالتتو تو بوتيك نيار. بار اخره تذکر ميدم،اصال از این ارتباط ها خوشم زد و گفت:پس لطفا مش پوزخندی

 نمياد،هرچی هست بيرون از اینجا باشه.

حرفش ناراحت شدم.توقع نداشتم همچين فكری راجبم داشته باشه. با ناراحتی به سمت در برگشتم و بيرون  از

 رفتم. 

 

 

 نيم بود،می دونستم خاله  مسجد رفته و االناس که پيداش بشه. خستگی وارد خونه شدم.ساعت رو نگاه کردم. نه و  با

 اتاق شدم و لباس هام رو دراوردم. روی تخت دراز کشيدم و به سقف خيره شدم.  وارد

روز مزخرفی بود!اون از سعيد،اونم از حرف هيراد. نمی دونم چرا انقدر به دل گرفته بودم و ناراحت شده بودم.  چه

 ود که توقع نداشتم همچين حرفی بهم بزنه.دلمم گرفته بود و همين باعث شد بغض کنم. شاید به خاطر این ب

 جام بلند شدم و رفتم تو حياط. مطمئن بودم شكوه خانم اینا االن نيستن و من ميتونستم راحت تو حياط باشم.  از

 دن:سمت تاپ رفتم و روش نشستم.اهنگی پلی کردم و شروع کردم اروم اروم به تاب خور به

 می گذشتن شبام،اشك ميریختم،نبودی سخت
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 تو می گشتم،هرجارو که ميدیدم،نبودی دنبال

 

 بين ادما،هيچ وقت،پشتم نبودی سردرگم

 

 گوشه خونه،خاطره هات منو ميكشتن،نبودی تنهایی

 

 ميریزی داره سخت ميگذره شباتو من،نيستم اشك

 

 تنگ ميشه انگار،مهم شدم برات،ولی نيستم دلت

 

 حالت،با خاطرهام سرگرمی و من،نيستم عجيبه

 

 دلت ميخواد برگردی و من،نيستم پشيمونی

 

 سخت نيست واست،جدا شد از تو من راهم ميدونم

 

 بهش از اون حرفا که ميزدیم فقط،باهم نگی
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 اینو ميخواستی،بمون محكم رو حرفات خودتم

 

 بغض کردی و نبينم یخ زدن،دستات نبينم

 علی یاسينی(-)نبودی

. 

. 

. 

رو با پاهام نگه داشتم. دستام رو روی صورتم قرار دادم و بغضم ترکيد. دلم هوای مامانمم کرده بود و جریان  تاب

 امروز دليل بر گریه شبم شد.

 

 صدای باز شدن در،سریع از روی تاپ بلند شدم و به سمت خونه دویدم. حتی نگاهم نكردم ببينم کی بود که اومد.  با

 تظر شدم؛شاید خاله هم همراهشون بود. مبل نشستم و من روی

 صدای چرخش کليد تو قفل در از روی مبل بلند شدم و به سمت خاله برگشتم.  با

 :اوا مادر،تو چه زود اومدی.  خاله

 زدم و به سمتش رفتم.  لبخندی

 ساعت و نگاه کردی پروین خانم؟-

 ده؟کاری کردی باز؟کردم و تند تند بوسش کردم. با تعجب کنارم زد و گفت:چی ش بغلش

 بغض گفتم:نه...فقط حس کردم خيلی تنهام،خوبه که هستی خاله.  با

 کرد و بوسم کرد.  بغلم
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 :دیگه خواهشا به گریه ننداز من و ...خاله

 زدم و چشم گفتم.چادرش رو دراورد و گفت برم کمكش شام درست کنيم.  لبخندی

 :راستی فردا ميرم بيمارستان دستم رو باز کنم. خاله

 می خوای باهات بيام؟-

 سمتم چرخيد و روی صندلی ميز نشست و شروع کرد به ساالد درست کردن.  به

 :چطوری می خوای بيای دقيقا؟خاله

 می گفت. نمی تونستم به هيراد بگم فردا مرخصی بهم بده،حتی واسه چند ساعت.اصال دلم نمی خواست راست

 باهاش حرفم بزنم.

 پس با شكوه خانم برو. تنها نرو...یا اینكه با سارا. -

 :فكر کنم شكوه خانم نباشه فردا،می خواد بره خونه خواهرش مثل اینكه فردا شب نذر داره. خاله

 وا...چه نذری؟-

 ميرم ميام. ای باال انداخت و گفت:نمی دونم،ساراهم نمی خواد بگی. بچه که نيستم،راهم بلدم،خودم  شونه

 اینكه دلم راضی نبود ولی قبول کردم.  با

 

 از شام،روبه روی تلویزیون نشسته بودیم و داشتيم فيلم می دیدیم.  بعد

 کردم خاله می خواد حرفی بزنه،ولی هی حرفش رو می خوره.  حس

 چيزی می خوای بگی خاله؟-

 نگاهم کرد و گفت:اره،مهم هم هست ولی نمی دونم چطوری بهت بگم.  کمی

 چی شده مگه؟-
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 :تو خانم قربانی می شناسی؟یعنی خانواده قربانی..؟خاله

 فكر کردم. قطعا فاميل نمی تونست باشه،چون فاميلی نداشتيم. دوستم که نداشتم. پس... کمی

 نه،کيه؟-

من قربانی ام،برای امر خير مزاحمتون شدم. مثل این که پسرش تورو تو :واال یه خانمی دیروز زنگ زد و گفت خاله

 بوتيك دوستش دیده،خوشش اومده ازت. 

 شنيدن این حرف خاله مثل کوره اتيش داغ کردم. تازه فهميدم کدوم قربانی رو می گه.  با

ين خاله به هيچ عنوان قبول از جا پریدم و گفتم: بيخود کرده زنگ زده. اصال چطوری جرات کرده زنگ بزنه؟بب عصبی

نمی کنی،حتی دلم نمی خواد ببينمش پسره پرو رو. اصال به مادرش بگو ریحانه نمی خواد ازدواج کنه،چه ميدونم یه 

 چيزی بگو فقط اصال قبول نكن. 

 با چشمای درشت شدش فقط نگاهم می کرد.  خاله

 !…داره و  :وا چرا؟مادرش که خيلی ازش خوب می گفت!ماشين داره،خونهخاله

زدم و گفتم:وای خاله چرا انقدر ساده ای،فكر کردی مادره مياد بد پسرش رو بگه؟به نظرت ميگه پسرم  پوزخندی

 فالن مشكل رو داره؟نميگه که خاله من نميگه...

چشم غره ای رفت و گفت:زود ردشون نكن،تو االن سنت،سن ازدواجه. بعدم اینم می تونه با شرایط زندگيت  خاله

 کنار بياد،دستش به دهنش ميرسه. بهش فكر کن دو روز حدالقل...

 تعجب بهش نگاه می کردم. این خاله من بود؟ با

سالمه،چقدر سن دارم ٢٣بعدم من تازه خاله شما حتی پسره رو ندیدی،چطوری انقدر ازش تعریف می کنی اخه؟-

مگه ؟بعدم یه جوری ميگی شرایط ادم خودش به زندگيش شك می کنه،خيليا مثل من مامان و بابا ندارن،این که 

 شرایط خاصی نيست. 

 سری از تاسف تكون داد و گفت:شكوه خانم ميشناستشون،گفت خانواده خوبين! خاله

 نه....اصال. همين که گفتم. -
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 این حرفم شب بخيری گفتم و رفتم تو اتاق. از  بعد

 داستانی درست کرده بود این پسره برای خودش.  چه

 تخت دراز کشيدم و ساعتم رو هم کوك کردم که خواب نمونم. روی

 که به اتفاقات امروز فكر می کردم چشمام گرم شد و خوابم برد... همينطور

 

مون موقع سارا وارد اتاق شد و خودش رو روی تخت پرت کرد و ایينه واستادم و شالم رو روی سرم کشيدم. ه جلو

 گفت:چه بال شدی تو!

 ایينه نگاش کردم و خندیدم. از

 چرا؟-

 :تيپ زدی،عطرت اتاق و برداشته،موهات و ریختی بيرون و ارایشتم که ....سارا

 سمتش رفتم و کنارش روی تخت نشستم.  به

 مانتوعه بهم مياد حاال؟-

 ی که یادمه به تو همه رنگی ميومده. :من از زمانسارا

 رو بوسيدم و از جا بلند شدم. کيفم رو برداشتم و گوشيم رو توش گذاشتم و گفتم:بازم ممنون.  گونش

 غره ای رفت و گفت:باز شروع کردی تو؟ممنون،ممنون...بسه دیگه برو دیرت ميشه.  چشم

 بوسيدم و ازش خداحافظی کردم.  اتاق بيرون رفتم.  طرف خاله حرکت کردم و صورت اون هم از

 

 

 :دروغ ميگی؟دلسا
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 دروغم چيه!واقعا مامانش رنگ زده خونمون،تازه کلی هم از شازده تعریف کرده. -

 خندید و گفت:خب مامانش بيراه نگفته که،پسرش هم خوشگله هم وضع مالی خوبی داره.  فاطمه

 م تو سرش. غره بهش رفتم و گفتم:پسره سبك،دوست داشتم دیروز بزن چشم

 به قيافه درهمم خندید و گفت:گلم سری بعدی حتما بزن که خالی شی.  دلسا

 

 

 تومن. لباس هارو هم بدین من بزارم تو پالستيك. ١٨٦عزیزم ميشه -

 :ممنون گلم. خانم

 زدم و گفتم:خواهش می کنم. خوش اومدید.  لبخندی

 رفتن زن،هيراد سمتم اومد گفت:خسته نباشی.  با

 از دستش دلخور بودم. برای همين با بی تفاوتی و بدون نگاه کردن بهش گفتم:ممنون.  هنوز

:فردا قراره مانتوی جدید بياد. البته فقط مانتو نيست،تونيك و شال هم هست. کداش رو االن دارم،االن ميزنی هيراد

 یا فردا؟

 هم بهش نگاه نكردم و مشغول کار با کامپيوتر شدم.  باز

 چی شما ميگيد،من همون کارو انجام ميدم. نميدونم،هر -

 می تونستم االن بدون نگاه کردن بهش بفهمم قيافش تا چه حد از طرز حرف زدنم متعجب شده.  حتی

 خدایی حق داشتم دیگه،زندگی من به اون مربوط نميشه که برای من غيرتی بازی در مياره و ميگه چرا نگفتی؟ خب

 حم دارم؟من با چه رویی برم بگم مزا اصال



 دلم یآسمان آب

 
144 

 

طور ساکت نگاهم می کرد که یهو نزدیك شد و  گفت:فكر نمی کردم حرف دیروزم انقدر ناراحتت کنه که  همين

 بخوای بری تو الك خودت و جواب من و سر باال بدی!

 بار مجبور شدم نگاهش کنم.  این

می کردم. شما هم حق دارین  نه این طور که شما ميگيد نيست،من باید این مشكل رو قبل از این ابرو ریزی درست-

 ولی دلم نمی خواست فكر دیگه ای دربارم بشه. 

 :مطمئن باش فكر خاصی راجبت نشده،من فقط نمی خوام احساس بدی داشته باشی. نمی خوام که...هيراد

من خوبم،مشكلی هم نيست. مطمئن باشين اگر همچين موردی باز هم پيش بياد،که نمياد،یاد گرفتم چطوری حلش -

 نم. با ایشونم چون دوست شما بودن گفتم زشته که بخوام برخورد جدی بكنم.ک

 شما دیگه مراعات نكن.اگرم ناراحت شدی از برخوردم معذرت می خوام. -

 زدم و سری تكون دادم. افرین شعورش رسيد که عذر خواهی کنه.  لبخندی

مه خونه مایيد دیگه،طبق قرار هر سال امشب نذر ميز کمی فاصله گرفت و رو به بچه ها گفت:امشب بعد از اینجا ه از

 داریم. 

 قبول باشه ای گفتن و دعوتش رو قبول کردن.  همه

 هارو ازش گرفتم و شروع کردم به وارد کردن کد های جدید،که باز هم چهار پنج نفر اومدن و کارم نصفه موند.  برگه

 

کال رو هم یه اتاق شيش متری بود. یعنی اگر دوتا  صندلی نشستم و منتظر شدم ناهارم داغ بشه. اشپز خونه روی

 صندلی دیگه بزاری توش،دیگه نمی تونی حرکت کنی. 

 جا بلند شدم و قابلمه کوچيكم رو از روی گاز برداشتم و روی صندليم که کنار یخچال بود نشستم. از

 

دادم و سرم رو روی فرمون  خستگی از بچه ها خداحافظی کردم و سوار ماشين شدم. نفسم رو با شدت بيرون با

گذاشتم. نميدونم چرا انقدر امروز سرمون شلوغ بود. قشنگ پوستم کنده شد. از اون طرفم خاله زنگ زد و گفت مثل 
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نداشتم که برم ولی امكان نداشت خاله بزاره خونه  لاینكه ما هم خونه هيراد اینا برای نذرشون دعوت شدیم. اصال حا

 بمونم. 

 رو از رو فرمون بلند کردم و راه افتادم.  سرم

 

 :موهات و بكن تو،این طوری نریز بيرون زشته!خاله

رو دور سرم چرخوندم وگفتم:ای بابا،خاله گير نباش دیگه. من هميشه این جوری بودم،االنم هر جا برم همين  چشمام

 جوریم. خودمم راضی ام. 

 ه چيه؟خانم باش!:این چه طرز حرف زدنه اخه!؟گير نباش دیگخاله

 وای خاله،بيا بریم دیر شد. من حالم بده زود بریم برگردیم بهتره. -

 :حدالقل رژ لبت و کم رنگ کن،این چيه زدی به لبات؟خاله

 حرص پلك محكمی زدم و به سمت اتاق رفتم تا کمی به قول خاله رژم رو کم رنگ کنم.  از

 ل سفيد لبخندی روی لبام نشست. رژم بيست و چهار ساعته بود. برداشتم و به لبام کشيدم.با دیدن دستما دستمالی

 رو صاف کردم و دوباره کيف به دست از اتاق خارج شدم.  مانتوم

 طور که داشتم اسم کوچه هارو برای خاله می خوندم،با اشاره خاله توی کوچه پيچيدم.  همين

 و عصبی به مردم نگاه کردم. دیدن ازدحام جمعيت که دم در خونه واستاده بودن،ترمز کردم  با

 خب من االن کجا پارك کنم ؟خاله نگاه کن به خاطر چهار تا شربت این همه راه من و کشوندی اوردی. -

:انقدر حرف نزن. اول اینكه همين جا کنارت جا پارکه،پارك کن. دوما شربت نيست نذرشون،اش هست با فكر خاله

 من،یه ساعت می خوای بشينيا!کنم عدس پلو. بعدشم انقدر غر نزن به جون 

 تعجب به سمت خاله نگاه کردم.  با

 یك ساعت؟می گفتی لباس راحتی بيارم شب بمونيم اینجا خب...-
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 :مزه نریز برو پارك کن،منم ميرم تو. زود بيا. خاله

 ماشين پياده شد و رفت.  از

 پایين ميپره.  حال پارك ماشين بودم که دیدم هيراد به سمت ماشين داره مياد و باال در

 حرکاتش خندم گرفت چون واقعا قيافش خنده دار شده بود. از همون دور هی دست تكون ميداد و ميدویيد.  از

 ماشين پياده شدم که نزدیك شد و گفت:سالم اینجا پارك نكن ماشين و بيار تو.  از

 سالم. نه ممنون پارك کردم دیگه. -

 :مطمئنی؟تو جا هست ها!هيراد

و تشكر کردم. تو ماشين نشستم و ماشين رو دوباره تنظيم کردم. این هم همين طور واستاده بود  زدم لبخندی

 نگاهم می کرد. 

شدم وسویيچ رو توی کيفم انداختم و به سمتی که اشاره می کرد حرکت کردم. هيراد هم پشت سرم حرکت  پياده

 می کرد. 

 :بفرمایيد...هيراد

 خونه رد شدم و وارد حياط شدم.  بين اقایون و خانمای بيرون از از

 خونه بدتر از بيرون بود. چه نذر بزرگی داشتن.خدا ازشون قبول کنه.  ماشاهلل،داخل

 هدایت هيراد به سمت شكوه خانم،خاله،الناز و چند خانم دیگه رفتيم.   با

دور چند تا دیگ بزرگ واستاده بودن و باهم صحبت می کردن. یه مرد وليچر نشين هم کنار خانم ها بود که  همه

 مشغول دعا خوندن بود. 

 شدیم و من بلند سالم کردم.  نزدیكشون

 سالم...-
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کنار  به سمتم برگشتن؛تو اون جمع فقط الناز و شكوه خانم رو می شناختم. همه جواب سالمم رو دادن و من همه

 خاله ایستادم. 

سمتم اومد و شروع کرد به معرفی کردن:این خانم که ميبينی در حال اشپزیه،خاله شيرین من هست که عزیز  الناز

 دل هممونه؛اون اقایی که کنارشونه محمد اقاعه که شوهر خاله شيرینه،بقيه خانم ها هم خواهر شوهرای خاله هستن. 

 موقر و خانم اظهار خوشبختی کردم.  همشون سری تكون دادم و خيلی برای

 هيراد یه خانم هم سن خاله بود،هيكلش توپول،قدش بلند و چهارشونه بود.  مادر

هيراد هم مردی تقریبا مسن بود که فكر کنم به خاطر همون قضيه تصادف ویلچر نشين شده بودو فوق العاده  بابای

 هم هيراد شبيه پدرش بود. 

 بشون ندارم. خانم ها هم نظری راج بقيه

 اشاره الناز به سمتش رفتم تا کمكش کنم و ظرف های نذری رو پر کنيم. مثل اینكه تا نيمه های شب این جا بودیم.  با

 

الناز نشسته بودم و در ظرف هارو ميبستم. حقيقتا کارم خيلی سخت بود. هيراد هم ظرف هارو از جلوم بر می  کنار

 داشت و ميبرد پخش می کرد. 

 لناز جان از صدتا بيشتر نشه،بقيش مال خودمونياس. :اشيرین

چشمی گفت و دوباره مشغول کار شد. شيرین خانم نگاهی به من کرد،لبخندی زد و گفت:دست شما هم درد  الناز

 نكنه،لطف کردی. 

 خواهش می کنم،کاری نكردم که. -

 لبخندی زد و رفت. دوباره

 

 "هيراد"
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 ف بابا که هنوز کنار دیگ غذا بود رفتم. به دست وارد حياط شدم. به طر سينی

 ميخوای ببرمت داخل بابا؟-

 سرش رو از روی قران  بلند کرد و نگاهم کرد.  بابا

 :اگه بگم حوصله عمت اینا رو ندارم بازم ميبریم تو؟بابا

 و پشت ویلچر قرار گرفتم و حرکتش دادم سمت خاله اینا.  خندیدم

 معرفی کرده برای کار؟ :این همون دخترس که گفتی خالتبابا

 اره همونه،مامان دعوتشون کرده بود. -

 :به نظر دختر خوبی مياد،نه؟بابا

 این حرف بابا تعجب  کردم. بابا با اینكه ادم مهربون و احساساتی بود ولی خيلی به ندرت از کسی تعرف می کرد.  از

 اره دختر خيلی خوبيه،چطور؟-

 :هيچی. همين جوری!بابا

 پيگر بحث نشدم و بابا رو کنار الناز گذاشتم و خودمم رو صندلی کنارش نشستم.  دیگه

 :خسته نباشی. الناز

 زدم و تشكر کردم.  لبخندی

 موقع مامان از خونه خارج شد و به سمتم اومد.  همون

 :هيراد جان یه زنگ بزن ببين دوستت کجاست!مامان

 سمت مامان برگشتم و گفتم:دوستم؟کدوم دوستم؟سيامك اینا؟ به

 :نه مادر،منظورم سعيد قربانيه، من به مامانش گفتم بيان. مامان
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 شنيدن اسم سعيد عين فنر از جا پریدم و به ریحانه نگاه کردم. از تعجب چشماش داشت ميزد بيرون.  با

 گ در اومد. اومدم حرفی بزنم و اعتراض کنم همون موقع صدای زن تا

 سمت در رفتم و بازش کردم. با دیدن سيامك اینا نفس راحتی کشيدم و دعوتشون کردم تو.  به

 :چيه؟چرا نفس می کشی؟سيامك

 خندید و گفت:نفس نكشه؟ ساميار

 :منظورم نفس عميق بود. سيامك

حرص چشمام رو بستم و همشون سالم و احوال پرسی کردم ،تا اومدم در رو ببندم باصدای سعيد واستادم. از  با

 نفسم رو با شدت بيرون دادم.  به سمتشون برگشتم و با احترام به داخل دعوتشون کردم. 

 سالم،خيلی خوش اومدین،بفرمایيد. -

 سمتم و اومد و دستش رو روی شونم گذاشت و گفت:چاکر داداش،قبول باشه. سعيد

 صدا زدم.  زوری زدم و راه خونه رو بهش نشون دادم و مامان رو لبخند

به خاطر لكنت زبون شدیدی که داشت خيلی حرف نمی زد و سعی ميكرد با ایما و اشاره منظورش رو بيان  مادرش

 کنه. سعيد به سمت بچه ها رفته بود و باهاشون گرم گرفته بود. ریحانه هم با رنگ پریده به خالش حرفی رو ميزد. 

ن مامان،خانم قربانی رو به مامان سپردم و سریع به سمت بچه ها مادر سعيد تا دم در ورودی رفتم و با دید همراه

 حرکت کردم. 

 :ميگم هيراد اینجا چقدر تغيير کرده،خيلی خوشگل شده. قبال این گل و گياها نبود. سعيد

 زدم که سيامك خندش گرفت.  لبخندی

 اره تغيير دادیم اینجارو. -

 ه و خالش دارن از خاله اینا خداحافظ می کنن. صدای خداحافظيی به عقب برگشتم که دیدم ریحان با
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سمتشون رفتم که سعيد هم پشت سرم راه افتاد. تا ریحانه چشمش به سعيد افتاد واستاد و با ترس نگاهی به من  به

 کرد. یعنی انقدر جذبه من کارساز بوده واقعا؟

 کجا ميرید ریحا...یعنی خانم رفيعی؟-

 سوتی خودم جلوی خالش خندم گرفت. مشخص بود خالش از اون ادماس که خيلی گير بده به ادم.  از

 جای ریحانه خالش گفت: به

 ممنون از لطفتون،بيشتر از این مزاحم نميشيم. دخترم خستس. -

 تمام شدن جمله پروین خانم سعيد جلو اومد و شروع کرد سالم و احوال پرسی: با

 عی،احوال شما؟)نگاه به پروین خانم کرد (شما خوبيد؟مشتاق دیدار. به سالم خانم رفي به

به سعيد نگاه کردم. ریحانه حتی نفس هم نميكشيد. این چی می گفت برای خودش؟اصال از کجا خاله ریحانه  شوکه

 رو ميشناخت؟

 خانم:سالم پسرم. منم خوبم. شما همكار ریحانه جانی؟ پروین

ریحانه وسط حرفش پریدیم. به ریحانه نگاه کردم،اونم به من نگاه می کرد تا حرفم سعيد خواست حرف بزنه من و  تا

 رو تكميل کنم که سعيد از فرصت استفاده کرد و گفت:

 نه من همكار ایشون نيستم ولی اشنام باهاشون. قربانی هستم،سعيد قربانی. -

 پروین خانم لبخندی زد و گفت: 

 ناسم دورادور. بله متوجه شدم. مادرتون رو ميش شبله

سری تكون داد و اون هم لبخند زد. دلسا به سمت ریحانه رفت و دستش رو گرفت تا چيزی رو بهش بگه که  سعيد

 یهو داد زد و گفت:

 تو چرا انقدریخی؟فشارت پایينه؟-
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 د واین حرف دلسا خالش به سمت ریحانه رفت و نگران بهش نگاه کرد ولی اون فقط به سعيد و من نگاه می کر با

نگاهش بين ما می چرخيد. یه لحظه شك کردم. قطعا موضوع بيش از دوستی ساده بود که این طور ریحانه رنگش 

 پریده بود و خالش هم با سعيد اشنایی داشت. 

 لبخند زوری زد و گفت:نه خوبم. گفتم که کال امروز حالم بد بود،االن بدترم شدم.  ریحانه

 فت. نگاهی به سعيد کرد و چشم غره ر و

 دلم خنك شد.  ته

و خاله با کمك هم بابا رو به داخل بردن،بابا هم موقع رفتن ازشون خداحافظی کرد و به ریحانه گفت که از  الناز

 اشنایش بسيار خوشحاله و تعجب من و دو چندان کرد. 

د مله اخر سعيبه سعيد جلب شد که داشت اروم چيزی رو به ریحانه ميگفت. سمتشون رفتم که با شنيدن ج توجهم

 حس کردم خون با سرعت تو رگام جریان پيدا کرد و داغ کردم ...

 

 شكم درست بود. موضوع فراتر از یه دوستی ساده و پيشنهاد تو بوتيك بود. پای خواستگاری وسط اومده بود.  پس

 که وقتش نبود و گرنه همچين ميزدمش که نفهمه از کجا خورده.  حيف

 کرده بودم و ناخن هام و تو گوشت دستم فشار ميدادم.  اعصبانيت دستم رو مشت از

می دونستم دليل این کارم به خاطر حسی بود که نسبت به ریحانه پيدا کرده بودم. یه حس جدید و لذت  خودم

 بخش...

 

 شدم که ریحانه گفت:من جوابم رو دادم و نيازی نميبينم واسه شما شرح دليل بيارم. لطفا دیگه مزاحمم نزدیكشون

 نشيد. 

 روی لبام نشست. پس جوابش منفی بود.  لبخندی
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اش دستش رو گرفت و از سعيد عذر خواهی کرد. رو به من گفت:ممنون از زحمتاتون،ایشاهلل نذرتون قبول باشه  خاله

 اقای رستگار. 

 کشيدم تا خودم رو نگه دارم و به خودم مسلط بشم.  نفسی

 خواهش می کنم،نوش جونتون. -

 تكون داد و ریحانه هم خيلی اروم ازم خداحافظی کرد.  سری

خانم منتظر شد تا از مامان هم بياد و خداحافظ کنه. تو همين فرصت سمت سعيد رفتم و گفتم:ببين...حواست  پروین

 رو خيلی جمع کن. از ریحانه ساده نميگذرم. راحتش بزار تا بالیی سرصورتت نياوردم. 

وا نداریم که. بيا باهم دوست باشيم،تو دانشگاهم یه موضوعی بود و تموم شد. کشش و گفت:باشه داداش،دع خندید

 ندیم بهتره،منم االن دارم ميرم. مامانمم اومد...

سمتی که اشاره کرد نگاه کردم،مادرش همراه مامان کنار پروین خانم واستاده بودن و پروین خانم هم داشت از  به

 مامان خداحافظی می کرد. 

 شغول صحبت با دلسا بود که با اشاره خالش از همه خداحافظی کرد و رفت. م ریحانه

 هم از بچه ها خدافظی کرد و سمت من اومد.  سعيد

 :داداش خدافظ. سعيد

 ميدونی اعصابم بهم ميریزه بگی داداش،هی هم تكرار می کنی. -

 زد و از در بيرون رفت. لبخندی

 متعجب به سمتم برگشت و گفت:چرا رفتن؟ مامان

 عصبانيت گفتم:بار اخره که مامان اینارو دعوت می کنی،دیگه دلم نميخواد این پسرو ببينم.  با

که متوجه منظورم نشده بود و دليل عصبانيتم رو نمی فهميد،شونه ای باال انداخت و رفت داخل تا به مهموناش  مامان

 برسه. 
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 های داخل حياط نشستيم که سيامك گفت:بچه ها روی صندلی  با

 و گياه کاشتی؟خيلی اینجا تغيير کرده... گل

تيكه کالمش که منظورش سعيد بود،خندیدم که ساميار با حرص گفت:حاال خوبه صدبار اومده اینجاها)خندیدو  به

 گفت(نگاه کن دلسا،اصال طرز فكر منم راجب سعيد عوض کردن اینا. 

 اول با ما مشكل داشت،اصال یه جوریه،االنم نميدونم گيرش روی ریحانه چيه! :سعيد کال از همونسيامك

 من و من کنان گفت:یه کاری کرده... دلسا

 :کی؟سعيد؟سيامك

 ميزدم چی بخواد بگه.  حدس

 :اره...فقط به روی خودتون نيارین ها،بعدا ریحانه از من دلخور ميشه. دلسا

 :چيكار کرده؟ساميار

 ه جلو واسه امر خير...:مادرش و فرستاددلسا

و ساميار با شنيدن این حرف،چشماشون از تعجب گشاد شد و هر دو باهم چی بلندی گفتن. دلسا سری به  سيامك

 معنای تایيد تكون داد. 

 هه،پسره پرو. ادمش می کنم. -

 نگاه معناداری کرد و لبخندی زد.  سيامك

 :راستی فاطمه فردا نمياد؟دلسا

 نه مرخصی گرفته،حال مامانش اصال خوب نيست. -

 :اره خودشم خيلی ميترسه...دلسا

 نزدم وبه پشتی صندلی تيكه دادم. بينمون سكوت برقرار شده بود.  حرفی
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 جور که همه نشسته بودیم،با خارج شدن خانواده عمم از خونه،حواس همه به اون سمت پرت شد.  همين

 !الحمدهلل دارن ميرن به سالمتی-

بلند خندید که باعث خنده خودمم شد. نميدونم چرا از زمان بچگيم با عمم مشكل داشتم،با اینكه اون من و  سيامك

 خيلی دوست داشت ولی من خيلی باهاش کنار نميومدم،مخصوصا با هما دخترش. 

 دی،دلت مياد...خيلی اروم گفت:از همين جا هم برق چشمای هما رو ميبينم،دلم کباب شد براش. چقد تو ب سيامك

 سمتش برگشتم و گفتم:خيلی خوشت مياد برو بگيرش! به

 مرد و گفت:زن دوم نميخوام،اولی دخلمو مياره.  اخمی

 تعجب ابرو هام باال پرید ولی با صدای عمه نتونستم ازش بپرسم چه خبره! از

 

 ن گونه هام. به سمتم اومد و با پا بلندی خودش رو به گردنم رسوند و شروع کرد به بوسيد عمه

 :قربونت برم پسر قشنگم،الهی به حق همين شب عزیز خوشبخت شی،هم تو هم همای من. عمه

 زوری زدم و به هما نگاه کردم که با ذوق به ما نگاه می کرد.  لبخند

تمام فاميل منتظر بودن که من و هما به هم برسيم ولی این غيرممكن بود چون من و هما اصال بهم نمی  ميدونستم

 خوردیم؛اما متاسفانه کيه که گوش بده؟

 ممنون عمه جون،ممنون. خيلی خوش اومدین. -

 سمت اکبر اقا رفتم و باهاش دست دادم و ازش تشكر کردم.  به

 بهانه بچه ها که اون طرف منتظرم بودن سریع ازشون خداحافظی کردم و به سمت بچه ها فرار کردم.  به

 برای دلسا و ساميار جریان رو تعریف می کرد.  همين طور ریز ریز ميخندید و سيامك

 چی ميگی تو برای خودت؟-
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 رو قطع کرد و با لبخند گفت:داشتم جریان تو و هما رو ميگفتم.  حرفش

 جریانی نيست،توهم نزن. -

 :مطمئنی؟بعيد بدونم ها...!ساميار

 الكی کردم که به خنده افتادن.  اخم

 خواین بچه ها؟ به سمتمون اومد و گفت:چيزی نمی مامان

 ها تشكر کردن و مامان و بابا ازشون خدافظی کردن و گفتن به دليل خستگی،ميرن که بخوابن.  بچه

 :منم باید برم دیگه،ممنون از پذیرایيتون رئيس...دلسا

 :عه راستی من عليرضا رو ندیدم. سيامك

رفته دبی.حاال حاال ها هم نمياد،یه پروژه خيلی خوب بهش خورده. تازه ميگفت شاید کال بره اونجا بمونه چند سالی -

 رو. 

 :ميگم چرا نيست،نگو بی معرفت رفته صفا...سيامك

 رو تایيد کردم.  حرفش

 و ساميار بلند شدن که برن.  دلسا

 تون قبول باشه. :هيراد جان ممنون،خيلی خوب بود،انشاهلل نذرساميار

 دست دادم و ازش تشكر کردم. دلسا هم تشكر کرد و خدافظی کرد و رفتن.  باهاش

روی صندلی نشست و گفت:این پسره...سعيد،خيلی دیگه داره پرو ميشه. باید یه گوش مالی حسابی بهش  سيامك

 بدیم. 

 واد به ریحانه نزدیك بشه. روی صندلی نشستم و گفتم:این جوری پيش بره پرو تر ميشه،دلم نمی خ کنارش

 :ببينمت...چيزی بينتونه؟سيامك
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 زدم و گفتم:نه بابا،خودت ميدونی نه من اهل دوستيم نه اون.  پوزخندی

 رو روی شونم گذاشت و گفت:اولين باره درباره یه دختر این همه حساسيت نشون ميدی،دوستش داری؟ دستش

نگاه کردم و گفتم:نميدونم سيا نميدونم. مطمئنم بهش بی ميل نيستم،ميدونم که ازش خوشم مياد ولی دوست  بهش

 داشتن و...مطمئن نيستم. ميترسم پا پيش بزارم بعدا از سرم بپره!

 :خب اره اینم هست،اون دختره اگه وابستت بشه بعدا ضربه ميخوره،باید بهش فكر کنی...سيامك

 ش غافل نشدم. همش جلو چشممه و تو ذهنمه!یه لحظم از فكر-

 خندید و گفت:ميدونی چند وقت پيش یه عكس دیدم تو اینستا وصف حال االن توعه... سيامك

 زدم.  لبخندی

 چی بود؟-

 :دو نفر داشتن باهم حرف ميزدن بعد اولی به دومی گفت:سيامك

 )چشمات و ببند،چی ميبينی؟(

 ))اون و ميبينم((

 حاال چی؟()چشمات و باز کن،

 ))اه بازم اون و ميبينم که...!((

 این حرفاشون مثل حرفای توعه که ميگی جلو چشممه و تو ذهنمه.  حاال

 حرفش لبخندی زدم. حق داشت. منم چشمام رو ميبستم ریحانه جلو چشمم بود،با چشمای باز هم بازم ریحانه... به

 

 ونه،چراغ اتاق کار بابا بود. به سمت اتاق رفتم و در زدم. از بدرقه سيامك وارد خونه شدم. تنها چراغ روشن خ بعد

 :بفرما...بابا
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 خسته نباشی،نخوابيدین چرا؟-

 سمت مبل راحتی تكی کوشه اتاق رفتم که بابا گفت: به

 دست خالی اومدی!؟چایی،قهوه ای،نسكافه ای چيزی مياوردی دیگه...-

لحنش خندم گرفت و راه اومده رو برگشتم. به سمت اشپز خونه رفتم و چراغ رو روشن کردم. بهترین گزینه برای  از

 اخر،شب چایی بود. 

 برقی رو روشن کردم و منتظر داغ شدنش شدم.  کتری

 خونمون این بود که مدل و ساختش با خودمون بود و همون شكلی شده بود که دلمون ميخواست.  خوبی

 حياط تقریبا بزرگ داشت که به لطف بابا تبدیل به باغ شده بود. ،یهخونه

خونه هم به خاطر عالقه مامان به سادگی،از تجمالت و مبل های سلطنتی و وسایل عتيقه خبری نبود.  هال و  داخل

رار قپذیرایی،توسط یه دست مبل راحتی طوسی رنگ و فرش زیبایی تزیين شده بود. تلویزیون روبه روی مبل ها 

 بود.  نداشت و تنهاتزیين خونه،قاب عكس و گلدون های طبيعی مامان شيری

 خاموش شدن کتری،حواسم از خونه پرت شد.  با

ليوان از کابينت پشت سرم برداشتم و چایی ریختم. اونها رو تو سينی گذاشتم و همراه قندون به سمت اتاق  دوتا

 حرکت کردم. 

 حظه اخر نظرش عوض شده پسرت کرده. افرین...از یه دختر بهتر چایی ميریزی. : تو قراربوده دختر شی،خدا لبابا

 و گفتم:ممنون از تعریفاتون واقعا...اینارو جلو زنم نگيد،هوا برش ميداره کارارو ميندازه گردن من.  خندیدم

 لبخندی زد و گفت: بابا

 هما همچين دختری نيست،اهل کار و زندگيه. -

 و با شدت بيرون دادم. مبل نشستم و نفسم ر روی

 فكر می کردم این موضوع بينمون حل شده !-
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 :مادرت و عمت،بيخيال نميشن. بابا

 منم به زور با کسی ازدواج نمی کنم. من و هما به درد هم نميخوریم. خيلی باهم فاصله داریم. -

ه ضربه ميخورین،مخصوصا اون ک:من نميتونم تو این موضوع دخالت کنم. بگم بگيرش،بعدا نسازین باهم،هردوتون بابا

 مشخصه بهت بی ميل نيست و از این وصلت راضيه. 

قرار نيست وصلتی صورت بگيره بابا،من هما رو خواهرانه دوست دارم. نميتونم جای زن زندگيم بهش نگاه کنم. هما -

 سالشه،بچس. ١٨هنوز 

 لم برگشتم. سری تكون داد. چایيش رو روی ميزش گذاشتم و دوباره به حالت او بابا

 نميدونم چرا مامان درك نميكنه این موضوع و!-

 :اون هما رو خيلی دوست داره...بابا

 جور دوست داشتن مامان و من باید بدم؟زندگی دو نفر و حتی دوتا خانواده بهم ميخوره. خودتونم اینو ميدونين!-

 :یه سوال ميپرسم،صادقانه جواب بده. کسی رو در نظر داری؟بابا

 ش شوکه شدم. چه سوال سختی...سوال از

 چرا به این نتيجه رسيدین!؟-

ساله با عشق زندگی کردم. از همون اول عاشق مادرت بودم تا اخرشم هستم،طبيعتا ميتونم رفتارای ٣٥:من بابا

 امشبت رو پای عالقه بزارم!منظورم و ميفهمی دیگه،نه؟

در مقابل ریحانه به یاد اوردم...رفتار خاصی حرفش هم خجالت کشيدم هم متعجب شدم. تمام رفتارام رو  از

 نبود،البته من ميدونستم جریان چيه!شاید برای دیگران این طرز رفتارم غير عادی بوده. 

 خجالت سرم رو پایين انداختم. دلم می خواست از احساسم بگم ولی این نهایت پرویی بود.  از

 بلند خندید و گفت: بابا

 حاال اب نشو. پس حدسم راجب اون دختر درست بود. ریحانه!-
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 من...-

:از همون اول که اومد حواسم بهش بود. دختر نجيب و مؤدبيه. توهم که با اون رفتارات و جای پارك پيدا کردن و بابا

 غيرتی شدنت کامال همرو خبر دار کردی. خوددار باش پسر،خود دار...

 ترین جمله استفاده کردم و از جام بلند شدم. چی بگم. از مسخره  نميدونستم

 چشم،من برم بخوابم خستم...شب بخير. -

 از در خارج نشده بودم که بابا گفت: هنوز

 عاشقی درد است و درمان نيز هم،مشكل است این عشق و اسان نيز هم"

  بهش فكر کن. شب بخير."فدا باید به این دلدادگی،دل که دادی می رود جان نيز هم جان

اتاق خارج شدم و نفس عميقی کشيدم. سریع به سمت اتاقم رفتم و در رو بستم. شاید این عالقه قرار نبود الكی  از

باشه،شاید تبی نبود که زود عرق کنه،شاید تنها شانس عاشقيم دختر چشم عسلی بود که وارد زندگيم شده بود،یا 

 بهتره بگم واردقلبم...شده بود.

 

یل از خواب پریدم. با دست به دنبال گوشی گشتم که روی ميز عسلی کنار تخت،پيداش با صدای زنگ موبا صبح

 کردم. با چشمایی که از خستگی باز نميشد،بدون نگاه کردن به شماره و اون صدای خواب الود گفتم:

 بله؟سالم...-

 لحظه ای هيچ صدایی نيومد. با فكر اینكه مزاحمه گفتم: چند

 بينم کله سحر چيكار داری!اگه دوست داری حرف بزن ب-

 :سالم...ریحانه

شنيدن صداش سریع از جام پریدم و در کمال حواس پرتی دستی به موهام کشيدم تا مرتبشون کنم. انگار اون من  با

 و از اون طرف خط ميدید. 
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 سالم. بخشيد من فكر کردم مزاحمه...-

 باشين... :شما ببخشيد من خيلی زود زنگ زدم. فكر نمی کردم خوابریحانه

 فعال رو جمع بست؛منم که ول کن ماجرا نبودم گفتم: باز

 نه بقيه بيدارن،من خودم خواب بودم. -

 سكوت کرد و بعدش گفت: بازم

 خب منم شمارو گفتم دیگه...-

 اخه جمع بستی فكر کردم منظورت به خانواده بوده...-

 نفس عميقش و بيرون دادنش،توی گوشم پيچيد.  صدای

 نظورم شمای تنها بود...:نه مریحانه

 حاال درست شد. خب...چيشده سر صبح!؟-

:اخ اصال فراموش کردم،ميخواستم بگم ميشه من امروز مرخصی بگيرم؟کل روز رو نه؛مثال واسه تایم بعد از ریحانه

 ظهر فقط بيام...

 پرسيدم: مشكوك

 چيزی شده؟-

:نه نه،خالم با خاله ی شما ميخوان برن مشهد،می خواستم تا ظهر کمكش کنم و پيشش باشم،چون هنوز ریحانه

 دستش...

 مگه دستشون خوب نشده؟دیشب که گچ نداشتن..!-

:چرا خوب شده،من یكم ميترسم که باز بهش فشار بياره. حتی ناراضی بودم با رفتنش ولی...چاره ای نيست. ریحانه

 دین،من امروز نصفه نيمه بيام. حاال اگه اجازه ب

 و گفتم:نصفه نيمه نداریم،یا کامل بيا یا کال نيا! خندیدم
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 :خب اگه نيومدنم مشكلی نداشته باشه کال نميام. ریحانه

 نه اشكالی نداره. -

 :ممنون،دیگه مزاحمتون نميشم. ریحانه

 زدم و گفتم: لبخندی

 . مزاحم نبودی...خواهش ميكنم. سالم به خالت برسون-

 :چشم،خداحافظ. ریحانه

 خدا نگهدار. -

 رو قطع کردم. لبخند عميقی رو لبام نقش بسته بود و کيفم کوك شده بود.  گوشی

از جام بلند شدم و تيشرتم و پوشيدم.همين طور که مشغول صاف کردن رو تختی بودم با صدای در به عقب  سریع

 برگشتم:

 ؟پس چرا جواب نميدی؟:هيراد جان مادر بيدار...عه،بيداری تومامان

 دیدن مامان لبخندی زدم.دستم رو روی سينم گذاشتم و کمی به جلو دوال شدم.  با

 سالم عليكم،بله بيدارم کردن. -

 و گفت: خندید

 سالم،بسه مزه نریز امروز کارت دارم. کی بيدارت کرد برم ازش تشكر کنم؟-

 اونجایی که نميتونستم بگم کی بود گفتم: از

 سيامك. حاال شما امرتون چيه بانو!؟طبق معمول -

 کرد و گفت: اخمی
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افرین بهش،امروز سر کار نميری!ميری این پرده ها رو از چوپ پردشون مياری پایين  ميخوام بشورم،بعدم شستن -

 کل حياط با توعه ،من کمرم درد ميگيره. سوم اینكه جای مبالرو ميخوام عوض کنم. 

 تعجب چشمام درشت شده بود.  از

 گه عيده؟من امروز کار دارم،لباس ميارن،تازه دوتا از بچه هام نيستن اصال نميشه که نرم. م-

 :بيخود...باید با من هماهنگ ميكردی!من امروز کار دارم...مامان

 طرفی خندم رفته بود از طرف دیگه هم نميشد که بمونم و نرم بوتيك. از

به جان مامان شيرین راه نداره،امروز واقعا بد روزیه،اصال نميشه. جمعه برات انجام ميدم باشه؟!بعدشم شما باید با -

 من هماهنگ کنی،نه من با شما...

 چشم غره ای رفت و گفت: مامان

 من که ميدونم ميخوای در بری از زیرش،باشه برو ولی اخر هفته حسابت ميرسم،این و بدون. -

 رفتم و گونش رو بوسيدم.  سمتش به

 چشم،نوکرتم هستم. -

 از رفتنش نفس راحتی کشيدم.  بعد

 حال داشت اون همه کار انجام بده!تا جمعه هم خدا بزرگه... کی

 از جمع کردن تخت،به اشپز خونه رفتم و برای خودم چایی ریختم.  بعد

 مامان...بابا کجاس؟-

 از تو هال داد زد: مامان

 تن بيرون!با اقای فتحی رف-

 دیشب چراقای فتحی نيومدن!؟-
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 که این بار جلوی در واستاده بود،لبخندی زد و گفت: مامان

 دلت واسه دخترشون تنگ شده!؟-

 رو جمع کردم و جوابی ندادم. اتوسا چه کرده بود!هيچ کسی راجبش نظر خوبی نداشت... صورتم

 

 شين و ميروندم با سيامك هم حرف ميزدم. نزدیك ده بود که از خونه خارج شدم. همين طور که ما ساعت

خودت ميدونی دیگه...اون لباسای طبقه هارو بزار فعال باشه،االن که اومدم ميچينيم،مانتو هارم که اماده ميارن فقط -

 باید اویزون کنيم دیگه!کاری نداره...

  :شما فقط لطف کن زود بيا،باید امضا کنی اینارو...یارو همينطوری واستاده.سيامك

 پس تو اونجا چيكاره ای؟امضا بزن دیگه...خير سرمون توهم شرکی این وسط.امضات و که قبول دارن دیگه!-

 :هميشه امضا هارو تو ميزدی اینبارم تو بزن...سيامك

 نميدونستم چی بگم!مثال سعی در قانع کردن من داشت.  واقعا

 اومدم بابا...-

بخير کنه امروزو. قطعا چون جنس جدید داشتيم مشتری بيشتر بود. از قطع تلفن سرعتم رو بيشتر کردم. خدا  بعد

کاش ریحانه رو ميگفتم همون نصفه نيمه بياد. با خودم گفتم:بيا...تحویل بگير!حاال هی ذوق کن از اینكه سر صبح 

 بهت زنگ زده...ببين الكی بهش مرخصی دادی چی شد!

ده بود که من نفهميدم،اون که کاری نكرده بود،حرفی نزده یاداوری صبح،دوباره لبخندی زدم. کی انقدر مهم ش با

 بود!چيشد که االن شده تمام فكر و ذکرم،انقدری که با یه زنگ انقدر ذوق کنم. 

 بعضی اوقات ميگه:انقدر ساده نباش،یكم بگير خودت و. بابا

دست نميكنم و هر چی  نميشه،شاید یكی از ویژگی های اخالقيم همين باشه که هی واسه زدن حرف دلم،دست ولی

 که باشه ميگم. حتی اعتراف به اینكه من از ریحانه خوشم اومده و بهش عالقه مند شدم...
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 رو پارك کردم و پياده شدم.  ماشين

 مغازه شدم و به دلسا که سخت مشغول کار بود سالم کردم. وارد

 سالم،خسته نباشی...-

 شنيدن صدام سرش رو باال اورد.  با

 :سالم،ممنون. دلسا

 سمت سيامك و ساميار رفتم که ته مغازه مشغول یادداشت کردن کد های جدید بودن.  به

 سالم...تموم شد؟-

 جواب سالمم رو داد و سيامك بدون اینكه دست از کار بكشه گفت: ساميار

 اره تمومه،وارد کردن کدا مونده با چيدن لباسا که پای توعه!-

 ق خوبت،من باید کدا رو وارد سيستم کنم داداش،چيندن پای توعه!و گفتم:شرمنده اخال خندیدم

 چشمای درشت شده بهم نگاه کرد و گفت: با

 تو النگوهات نشكنه این همه کار می کنی،هم اون کارو بكن هم این و،نترس هيچيت نميشه...-

 مليحی زدم و به سمت اتاق رفتم. اخرم مجبور ميشد خودش لباسارو بچينه.  لبخند

 رو دراوردم و روی دسته مبل انداختم. پشت ميز نشستم و روزکاری رو شروع کردم... کتم

 

 

 "ریحانه"
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 صدای خانمی که خاله و شكوه خانم رو صدا می زد،دوباره ازشون خداحافظی کردم.  با

 خاله دیگه بهت سفارش نكنم،مراقب خودت باش خواهشا...-

 قب باش. :مگه من بچم انقد می گی مواظب باش،مراخاله

 رو بوسيدم و لبخندی بهش زدم. حق داشتم که نگرانش باشم.  گونش

 خانم با الناز هم خداحافظی کرد و سمت من اومد.  شكوه

 خانم:خب ریحانه جان،حالل کن مارو... شكوه

 نگيد توروخدا اینجوری،من گریم ميگيره. ان شاهلل ميرین سالم هم بر ميگردین. -

 و شكوه خانم هر دو آمينی گفتن و رفتن.  خاله

 :ماهم بریم دیگه...یادم بنداز رسيدیم خونه یه زنگ به بچه ها بزنم!الناز

 اها راستی...کجان؟ندیدمشون!-

 زد و گفت:باباشون اومده ایران،گفتم چند روزی پيش اون باشن،اما دلم همش اشوبه... پوزخندی

 سمت ماشين حرکت کردیم.  به

 بد به دلت راه نده..ميان چند روز دیگه!-

 الناز:اره بابا...دلم براشون تنگ شده.  

 بهش زدم و هر دو سوار شدیم و به سمت خونه حرکت کردیم.. لبخند

 

 :بيا پيش من دیگه...من خونه تنهام!این چند روزه تو پيش من باش..الناز

 دستت درد نكنه،حاال ميام.-
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 تكون داد و گفت: سری

 عارف نكن بيا...پس ت-

 ای گفتم و بعد از خداحافظی مختصری و به سمت خونه  رفتم. باشه

 

از وارد شدن به خونه و عوض کردن لباسام تصميم گرفتم به حموم برم. لباس های تميزم رو اماده کردم و با  بعد

 برداشتن حولم به سمت حموم رفتم..

رو دور موهام پيچيدمو باالی سرم گوله کردم. کرم مرطوب از یه دوش حسابی،جلوی اینه واستادم و و حوله  بعد

 کنندم رو برداشتم و به صورتم زدم. 

 خونه اذیتم ميكرد. اهنگی گذاشتم و شروع کردم به تميز کردن اتاقم...  سكوت

 شروع شدن اهنگ قری به کمرم دادم.  با

 چشمون چرااا اهي*   س

 ستياون همه وفا ن گــهی*   تو نگات د

 چشمون بگــو اهي*   س

 ستيما ن شيپ گهی*   نكنه دلــت د

 شدم شونتی*   پر

 باااختـم ـمويواست همه چ یدوني*   م

 *   واسـه دوست داشـتـنـت

 ستين نایاز ا شتريب گهی*   طاقتم د
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 چرا یاد هيراد افتادم و دست از کار کشيدم.چقدر این اهنگ خوب بود واقعا.  نميدونم

 

 که هستم یغربت نی*   تو ا

 ستين تيحال رميمي*   دارم م

 ستين تيحال رميبگ خوامي*   بازم دستتو تو دستم م

 که هستم یغربت نی*   تو ا

 ستين تيحال رميمي*   دارم م

 ستين تيحال رميبگ خوامي*   بازم دستتو تو دستـم م

 ــســتين تي, حال ـستين تي, حال ـستين تي*   حال

 

زدم. بی حيایی تا کجا؟به پسر مردم هم فكر ميكنم و اهنگ ميخونم براش!ولی این اهنگه خيلی به درد  لبخندی

 هيراد می خورد چون چشماشم سياهه...

تخت نشستم و هيراد رو تصور کردم. نفس عميقی کشيدم،ازش بدم نميومد،قطعا اگه اهل دوستی بودم...بيكار  روی

 نكته اینجا بود که اهلش نبودم. نميموندم و یه کاری می کردم ولی 

 کردم و از جا بلند شدم. اصال چه معنی ميداد که من از یه پسر اونم تو این سن خوشم بياد! اخمی

تو اینه به قيافم افتاد. نزدیك تر شدم و دقيق تر،زشت نبودم اما زیبایی خيره کننده ای هم نداشتم،البته غير  نگاهم

 از چشمام. 

 دم و کنار رفتم. تو زندگی قيافه مهمه ولی ذات مهم تره،باید عاشق درون ادما شد نه ظاهر..به صورتم کشي دستی

 رو همون طوری رها کردم و بيرون رفتم.  اتاق

 اشپز خونه شدم و زیر کتری رو روشن کردم که با صدای داد ضعيفی کمی گوشام تيز شد.  وارد
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 چایی شدم که دوباره صدا تكرار شد،اینبار بلند تر. قطع شده بود. بيخيال روی ميز نشستم و منتظر  صدا

 کردم..نكنه...نكنه الناز چيزیش شده؟! شك

به سمت در رفتم و بازش کردم که دیدم!بله صدا از داخل خونه شكوه خانم مياد و الناز با نهایت قدرتش داره  سریع

 داد ميزنه و فحش ميده. 

 کردم. نگاهی به لباسام کردم،خيلی بد نبودن...به داخل برگشتم و حوله رو از سرم باز  سریع

 طوسی و تيشرت سبزی پوشيده بودم. بی وقفه شالم رو سرم کردم. یاد کتری روی گاز افتادم.  شلوار

 سمتش رفتم و خاموشش کردم و از خونه بيرون دویيدم... به

 

 کوبيدم.  عجله به سمت خونه دویدم. پله هارو دوتا یكی باال رفتم و با مشت به در با

 الناز...الناز جان چی شده؟درو باز کن...الناز!-

 اخر رو تقریبا با داد گفتم. هيچ صدایی نميومد. الناز

 صدای شكستن چيزی ترسم بيشتر شد و با صدای بلندی اسمش و صدا کردم: با

 الناز....چيشده باز کن این درو!الناز...-

 و پام رو گم کرده بودم. قلبم تو دهنم ميزد. دستی به سرم کشيدم و فكرم و متمرکز کردم تا بتونم فكر کنم.  دست

 سمت پنجره ها دویدم اما قفل بودن و پرده هاشونم کشيده شده بود و نميتونستم ببينم داخل چه خبره... به

 طرف در رفتم و درو کوبيدم اما در باز نشد... دوباره

ته بود. هيچكسی هم نبود که ازش کمك بگيرم. عليرضا که دبی بود،اگرم به شكوه خانم زنگ ميزدم هم گرف گریم

 نگران ميشدن. یه لحظه یاد هيراد افتادم اما...نميدونستم بهش زنگ بزنم یا نه!

این موضوع،موضوعی نبود که بخوام دست دست کنم. دوباره در زدم اما فایده نداشت. سریع به سمت خونه  ولی

 رفتم تا باهاش تماس بگيرم و بهش جریان رو بگم. 
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طرف اتاق دویدم و گوشيم رو از. روی ميز برداشتم. از استرس دستام و نفسم ميلرزید. شمارش رو گرفتم و منتظر  به

 ده. شدم تا جواب ب

 خنده بلندی تو گوشم پيچيد و هيراد با خنده گفت:بله... صدای

 سالم!-

 قطع شد و جدی تر شروع به حرف زدن کرد: صداش

 سالم.-

 اقا هيراد...بياین اینجا!-

 :ریحانه چی شده؟خوبی؟چرا صدات ميلرزه!؟هيراد

 کردم و گفتم: بغض

ز رو شنيدم. رفتم دم در هر چی در ميزنم باز نميدونم چی شده،من خونه خودمون بودم که صدای جيغ النا-

 نميكنه...

 عصبانيت گفت:یعنی چی؟کسی اومده تو خونه؟ با

 سرازیر شد و گفتم: اشكم

 به خدا نميدونم،فقط اخر سر صدای شكستن چيزی هم شنيدم. -

 :باشه نترس من االن ميام.هيراد

 سریع تر...-

 :گریه نكن خواهشا!اومدم...هيراد

 وباره از خونه خارج شدم. کردم و د قطع
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دقيقه تمام در زدم و الناز رو صدا کردم اما باز هم خبری نشد. از استرس و حس بدی که داشتم حالت تهوع گرفته  ده

 بودم و فشارم پایين بود. دستام به شدت ميلرزید و یخ کرده بود. 

 دلی نشستم و دوباره گریه سر دادم. تو حياط راه رفته بودم و منتظر مونده بودم خسته شدم. روی صن انقدر

 صدای کوبيده شدن در حياط از جا پریدم و به سمت در تقریبا پرواز کردم.  با

 در رو باز کردم. رنگ هيراد پریده بود و با دیدن من بيشتر هول کرد و گفت: سریع

 یاحسين...مگه چی شدهه؟چرا اینجوری گریه می کنی تو؟-

 گرفتم و گفتم: نفسی

 درو باز نميكنه!من مطمئنم یه چيزیش شده،داشت با یكی دعوا می کرد. -

 با ترس و عصبانيت من و کنار زد و به سمت خونه دوید.  هيراد

 بهم کوبيدم و دنبالش دویدم.  درو

 کليد همراهش در رو باز کرد و سریع وارد خونه شدیم.به طبقه باال رفت و منم به سمت اشپز خونه... با

 .الناز..-

وارد اشپز خونه شدم،با دیدن الناز که نقش بر زمين بود و سرش خونی جيغ بلندی کشيدم و محكم به صورتم  وقتی

 کوبيدم. 

 سمتش رفتم و بغلش کردم. با صدای لرزون صداش کردم: به

 الناز...الناز!مرگ من چشماتو باز کن،الناز جان...-

 يت وحشتناك الناز جلوی در خشك شد. با دو وارد اشپز خونه شد ولی با دیدن وضع هيراد

 شكسته بود و شيشه خورده ها کف دستش فرو رفته بود و زمين هم قرمز شده بود... سرش
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 داد من سریع به خودش اومد: با

 چرا اونجا واستادی؟ کاری بكن خواهشا...-

 

ن .با جمع شدديه صورت الناز پاشفرو برد و ب وانيپر کرد و به سمت ما اومد.دستش  رو داخل ل یاب وانيل عیسر راديه

                                                                                 باز کرد.                                                                                                                      یصورتش چشماش رو کم

                                                                               خوبه؟                                                                                                                         شده؟حالتيالناز...چ-

                                                                               سرش گذاشت.                                                                                                                    یکرد و روگفت و دست سالمش رو بلند  یاخ کوچك

                                                                                                                                                                               .             كننيالناز:سرم...دستم...درد م

                                                                                                                                                                                                          ؟یبلند ش یتون ی:مراديه

 نشست. شتكون داد و با کمك من تو جا یسرش رو کم

                                                                                                                                                                                                خراب بود و خون خالی شده بود.                                                                                                  یليخراش برداشته و کبود شده بود و فقط اوضاع دستش خ سرش

ها  ییدمپا دنيها رو پاش کنه.بعد از پوش یی.به الناز کمك کردم تا دمپامياورد تا بپوش ییرفت دو جفت دمپا راديه

گفت:                                                                                              پاش زانو زد و  یجلو رادي.همیمبل خوابوند یو رو مشیو به سمت حال برد ميبغلش رو گرفت ریز عیسر

                                                          شده؟                                                                                                                          شونیشده؟بچه ها طور یچ-

                                                               راه گفتن:                                                                                                                     یزد و شروع کرد به بد و ب هیگر ریالناز بلند ز

ون ...من بدراديخوام ببرمشون با خودم.ه یم گهي.مشونينيزارم بب ینم گهید گهيبچه هام رو برده م یعوض كهيمرت-

 بكن. شیکار هی.رميم یاونا م

 با درد دستش رو روی سرش گذاشت.  و

پرت کردن  یها بود.کنارش نشستم و برا شهيکردن دستش و خارج کردن ش زيمشغول تم یبا دستمال راديه

 گفتم:  راديحواسش از ه

     تونه ببره؟                                                                                                                    یبچه ها رو م ینجوريتو؟مگه هم یکرد هيکارا چ نیمن فدات شم ا یاله-

 نشست و گفت: گرشیهم طرف د درايه

ون تونه ببرتشون.قان ینم گهید ؟پسیريکه حظانت اونا رو بگ یدي.بعدم مگه تو مهرتو نبخشگهيراست م حانهیر-

 اون دوتا طفل معصوم رو به تو سپرده. 
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 .اديبرم یزيترسم!از اون هر چ یاشكاش رو پاك کرد و گفت:م الناز

افتاده.                                                                                        ؟فشارشیاب قند درست کن كمی شهيم حانهیبه جلو خم شد و گفت:ر یکم راديه

                                                                    تكون دادم و از جام بلند شدم و به طرف اشپزخونه رفتم.                                                                           یسر

 ابش کردم. خچالیبرداشتم و از  نكيخشك شده کنار س یظرف ها یاز رو یوانيل

 اروم از پشت سرم گفت: راديکردم که ه یها رو نگاه م نتيگشتم .دونه دونه کاب یقند م دنبال

و  دميترس     ...                                                                                                                          نجاسیقندون ا-

به  نهي.سنميرو بب افشيسرم رو باال گرفتم تا بتونم ق یبه سمتش برگشتم.چون قدش بلندتر از من بود کم عیسر

 .میدبو سادهیوا هم نهيس

 

 یازش فاصله گرفتم که دستش رو رو یتو بغلش بودم.کم بای، ضربان قلبم باال رفت و هول شدم.تقر یكینزد نیا از

                                                                                                                     بازوم گذاشت و گفت:                                                                                                           

                                                                      .                                                                                                                            ارميالناز من م شيتو برو پ-

 تكون دادم و به سمت هال رفتم... یاز خدا خواسته سر

 الناز نشستم. باید ميبردیمش درموندگاه.  کنار

 سرش رو به پشتی مبل تكيه داده بود و چشماش رو بسته بود.  بيچاره

 از کنارش بلند شدم و دوباره با اشپز خونه رفتم تا به هيراد بگم ببریمش درمونگاه.  اروم

اومدم وارد اشپز خونه بشم برای بار دوم،سينه به سينه هم شدیم؛با این تفاوت که این دفعه من خوردم تو  تا

 شيكمش. 

 عقب کشيدم و هينی گفتم.  سریع

 خندش گرفته بود.  بيچاره

 ت تو؟خوبی؟من و ندیدی؟:حواست کجاسهيراد
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و باال انداختم و همين طوری شوکه نگاش کردم. دوباره قلبم تند تند ميزد. حس ميكردم انقدر محكم ميتپه که  سرم

 از روی لباس هم گروپ گروپش معلوم ميشه. 

 خودم اومدم و گفتم: به

 ميخواستم بگم ببریمش درمونگاه،دستش خيلی داغونه، سرشم ...-

 با اخم ریزی،سری تكون داد و ليوان رو به من سپرد.  هيراد

 اینو بگير بهش بده تا برم لباساش رو بيارم.-

 

 مبل نشستم. هنوزم قلبم تند تند ميزد. نفس عميقی کشيدم و پلك محكمی زدم. به خودم مسلط شدم.  روی

 شونه الناز ضربه ای زدم و اروم صداش زدم: به

 ور. الناز جان...عزیزم این و بخ-

 چشماش رو باز کرد. سرش رو از روی مبل بلند کرد. از درد صورتش جمع شد.  اروم

 رو نزدیك لباش بردم. کمی از شربت رو خورد و کنار کشيد.  ليوان

 نای حرف زدن هم نداشت. معلوم نبود با اون دستش و سرش ضعف کرده.  حتی

 رو روی ميز گذاشتم و گفتم: ليوان

 ریم درمونگاه...لباسات گذاشت؟باید ب-

 به معنای نه تكون داد. تا اومد دراز بكشه،جلوش رو گرفتم و گفتم: سری

 چی چی نه!دستت خيلی زخمش عميقه،پاشو...فشارتم پایينه.بلند شو عزیزم. -

 زور نشسته نگهش داشتم. چشماش رو کمی باز کرد و گفت: به

 لباسام...اونجاست....-
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جلوی در مانتوش و شالش اویزون بود. هيراد سریع به سمتشون رفت و از  دستش رو گرفتم. روی چوب لباسی رد

 روی جا لباسی برداشتشون. 

 هنوز رنگش پریده بود. دستمالی که هيراد به دستش بسته بود، کمی خونی شده بود.  

 صداش کردم.  

 مبل فاصله گرفت.  از

 :من ميپوشونم...تو برو حاضر شو!هيراد

 جام بلند شدم و مانتو رو به دستش سپردم.  از

 سمت در رفتم و از خونه خارج شدم.  به

 

وارد خونه شدم و لباس هام رو از روی جا لباسی بر داشتم و تنم کردم.گوشی و کيف پولم رو هم داخل کيفم  سریع

 گذاشتم و بعد از خاموش کردم کل چراغا از خونه خارج شدم. 

 

 و گرفته بود. زیر بغل الناز ر هيراد

 رو بيشتر کردم و من هم به کمكش رفتم.  سرعتم

 الناز رو به من سپرد و  به سمت ماشين رفت: هيراد

 :بگير زیر بغلش و تا ماشين بيارش،عقب درازش کن. هيراد

 ای گفتم و به سمت ماشين بردمش.  باشه

 رمق بود. عقب رو باز کردم و اروم نشوندمش. هنوز هم همون طور بی حال و بی  در

 کردم: صداش
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 الناز جان...-

 ارومی گفت.  هوم

 عزیزم می خوای دراز بكشی؟-

 تكون داد و کمی خودش رو به سمت چپ خم کرد.  سری

 اروم درازش کردم و درو بستم.جلو نشستم و منتظر هيراد شدم.   

 سریع در خونه رو قفل کرد،سوار شد و حرکت کرد.  هيراد

 فاقات امروز فكر ميكردم با صدای هيراد به خودم اومدم:طور که داشتم به ات همين

 کمربندت و ببند...-

 که تو عالم فكر بودم گنگ نگاهش کردم که باعث شد کمی به سمتم خم بشه و کمربند رو توی دستش بگيره.  منم

 اینو...ببند.-

 . زده خودم رو به پشتی صندلی فشار دادم و کمربند رو از دستش بيرون کشيدم خجالت

 :چت شده امروز؟چرا انقدر گيجی؟هيراد

 هنوز تو شوکم!-

 

 درمونگاه نگه داشت و نگاه گذرایی بهم کرد و گفت: جلوی

 پياده شو. -

 ماشين پياده شدیم. ماشين رو دور زد و در عقب رو باز کرد.  از

 بی حال کمی نيم خيز شد و به کمك هيراد پياده شد. دیگه دستمال روی دستش کامال خونی بود.  الناز

 محض پياده شدنش هيراد سویيچ رو بهم داد و گفت:بيا قفلش کن لطفا! به
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 رو قفل کردم و باهم وارد بخش اورژانش درمونگاه شدیم.  ماشين

 

 د. صندلی ها نشسته بودم و منتظر بودم هيراد بيا روی

 الناز که کنارم اروم خوابيده بود،نگاه کردم. رنگش برگشته بود و دستشم چهار تا بخيه خورده بود.  به

 خاطر فشارش هم بهش سرم زدن.  یه

 شدیدی گرفته بودم و نور اتاقم اذیتم می کرد.  سردرد

 هام رو روی زانو هام گذاشتم،سرم رو بين دستام گرفتم و فشار دادم.  دست

 ع هيراد وارد اتاق شد و به سمت ما اومد. موق همون

 :تموم نشده هنوز؟هيراد

 نه،یكم دیگه مونده. -

 جام نيم خيز شدم تا که بلند شم: تو

 شما بشين اینجا...-

 دستش رو روی شونم گذاشت و فشار داد.  سریع

 :نمی خواد. من همين جوری راحتم...!هيراد

 بدون هيچ حرفی نشستم و دوباره چشمام رو بستم.  رو کمی تكون دادم که دستش رو برداشت. شونم

 چم شده بود؟چقدر بی جنبه شده بودم... من

 :ریحانه...هيراد

 چشمام رو باز کردم و بهش نگاه کردم.  سریع

 بله...-
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 :ميشه خواهش کنم تو این چند روز،تا وقتی خالم بياد،مراقب الناز باشی؟الناز از تنهایی ميترسه...هيراد

سالگی مادر دوتا بچه شيطون بود و یه ٢٥به الناز کردم. بيچاره گناهش چی بود؟اون که سنی نداشت ولی تو  نگاهی

 زن مطلقه...

 کشيدم و سری تكون دادم.  اهی

 کرد و از جاش بلند شد و از اتاق بيرون رفت. تشكر

 

 خستگی،از ماشين پياده شدم.  با

 کمك الناز رفتم و در رو براش باز کردم. خيلی حالش بهتر شده بود و ميتونست راه بياد.  به

وارد حياط شدیم. هيراد درو کامل باز کرد و ماشين رو داخل اورد. کمی تعجب کردم. اصوال وقتی اینجا ميموند  باهم

 ماشينش رو مياورد داخل!به الناز گفتم صبر کنه تا از هيراد کليد بگيرم.

 سمت ماشين رفتم و به شيشه ضربه زدم.  به

 کليد رو ميدی؟الناز کليد همراهش نيست...-

 تكون داد و از بغل در ماشين،دسته کليد بزرگی بهم داد. با تعجب ازش گرفتم و سوالی نگاهش کردم.  سری

 زد و با اشاره به یكی از کليد ها گفت: لبخندی

 این کليد در خونس...-

 .چشماش خيره شدم به

 زد و من و از فكر بيرون اورد،شرم زده چشم ازش گرفتم و به سمت خونه دویدم.  پلكی
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چای رو روی ميز گذاشتم. الناز روی مبل دراز کشيده بود و به سقف خيره شده بود. کنارش رفتم و گوشه مبل  سينی

 نشستم. 

 الناز جان...اگه  دستت درد داره  این مسكنه رو بخور. -

 كی بهم نگاه کرد و نه ارومی گفت. چشمای اش با

 براش سوخت...االن تو فكرش هزار خياله! دلم

نيم ساعته که  تو اتاق داره با شوهر الناز که فهميدم اسمش سامانِ حرف ميزنه و متقاعدش ميكنه که عمال  هيراد

 نميتونه کاری انجام بده.

 بمونم اینجا؟ این وسط من چه کاری باید انجام بدم،برم خونه یا نميدونستم

 عصبانی از اتاق خارج شد و محكم درو بست. من و الناز هر دو از جا پریدیم.  هيراد

 سریع نشست و اشكاش رو پاك کرد.  الناز

 :چيشد؟الناز

 سری تكون داد و گفت: هيراد

 مردك ميگه من بهش نگفتم نميارمشون،گفتم چند روز ميبرمشون شمال!-

 :اره همين و گفت.الناز

 ب بهش نگاه کردم. بيچاره هيراد چشماش داشت ميزد بيرون. تعج با

 :تو نگفتی،گفته ميخوام ببرمشون با خودم!؟)به من نگاه کرد(همين و نگفت؟هيراد

 به معنای اره تكون دادم که دوباره با الناز نگاه کرد.  سری

ون قبرستون چی؟اون وقت من چه :من می ترسم هيراد!اگه ببرتشون چی؟اگه از همون شمال با خودش ببره تو االناز

 گلی به سرم بگيرم؟
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 زد زیر گریه. بغلش کردم و روی سرش رو بوسيدم.  و

 به سمتمون اومد و روی زمين زانو زد. هيراد

 الناز رو از سينم جدا کرد و به صورتش نگاه کرد. سر

:انقدر ضعيف نباش،نقطه ضغف نده دستش،مگه شهر هرته بتونه به همين راحتی،بچه هایی که حظانتشون هيراد

 باتوعه رو با خودش ببره؟

 دست های هيراد که،دست های الناز رو گرفته بود،خيره شدم. یه لحظه دلم ریخت و حالم عوض شد.  به

ه بودم. اصال وجود من تو این خونه موجه نبود چه برسه ميخواست  دست های الناز رو ول کنه...چقدر زیاده خوا دلم

 به حسودی و این جور فكر کردن...

 به چایی ها افتاد وسریع گفتم: چشمم

 چایی بخورین..-

 اول نگاهی به من و بعد به چایی ها کرد. سر جا برگشت و ليوانی برداشت و مزه مزه کرد.  هيراد

 ری رو هم خودم برداشتم. از ليوان ها رو به الناز دادم و اخ یكی

 سه در سكوت چایی می خوردیم و هر کدوم به یه چيزی فكر می کردیم. هر

 صدای زنگ، هيراد از جا بلند شد و به سمت ایفون رفت.  با

 :بله؟هيراد

-.... 

 :بفرما!هيراد

 در رو باز کرد. الناز دوباره اشك های روی گونش رو پاك کرد و گفت: و

 کی بود هيراد؟-
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 همين طور که اروم به سمت در ميرفت گفت: دهيرا

 سارا،دوست ریحانس...-

 از روی مبل بلند شدم. سارا !؟ شوکه

 سمت در رفتم و در رو باز کردم. هيراد هم همون طور که چایيش رو ميخورد پشتم واستاد و سارا خيره شد.  به

 سر جاش خشك شد و ایستاد. همين طور که با سرعت به سمت خونه ميومد،با دیدن من و هيراد، سارا

 تعجب به پشت سرم نگاه کردم و تازه فهميدم دليل تعجب سارا چی بوده...!اون حتما فكر ميكنه من و هيراد.... با

 عجله بيرون رفتم و به سمتش دویدم.  با

 سالم،چه بی خبر!؟اینجا چيكار ميكنی؟-

 سمتم برگشت ولی هنوز هم به هيراد نگاه ميكرد.  به

 روش رو به من کرد و گفت: باالخره

 تو...با...چيكار ميكنی؟-

 گفتم: عصبانی

 چرت و پرت نگو!من و ....-

 رو پایين اورد و بهم  نزدیك شد و گفت: صداش

چرت و پرت نگم؟خونه که نيستی،اون بی صاحاب تلفنت هم که خاموشه،اومدم خونه هر چی زنگ دروميزنم باز -

نمی کنی،گفتم شاید خوابی نمی شنوی،زنگ اینارو زدم که دیدم  دِ بيا...خانم جلوی در واستاده اون اقام پشت 

 ؟سرشون چای مينوشن!هر کی جای من بود فكر و خيال می کرد.نمی کرد؟؟

 اومدم توجيهش کنم صدای هيراد مانع حرفم شد... تا
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 :بفرمایيد باال...هيراد

 اومدم جواب هيراد رو بدم سارا زودتر از من حرفش رو زد: تا

نه خيلی ممنون،مزاحم نميشم!اومدم ببينم سالمه)به من نگاهی کرد و دوباره به طرف هيراد برگشت(که دیدم -

 بله...حالش خوبه!

 کردم سارا همچين برداشتی داشته باشه.  باور نمی اصال

 ناباوری دستش رو گرفتم و گفتم: با

 چرا اینجوری می کنی؟-

 :تو فقط برای من عين حاج خانومایی...هی نطق می کنی که پسر بده،اِله بِله،اون وقت خودت...سارا

 لطف کن تا از چيزی خبر نداری،راجبش حرف نزن. واسه خودت ميبری و ميدوزی...-

 :بفرما...بگو. راسا

 غره ای بهش رفتم و دلخور گفتم: چشم

 حقته باهات حرف نزنم. -

 :خوبه واال.تو با پسره....سارا

 ادامه جملش رو بگه و جلوی دهنش رو گرفتم.  نذاشتم

 نميگی بشنوه؟-

 هيراد نگاه کرد که هنوز همون جا واستاده بود.  به

 :چرا نميره تو حاال؟سارا

 چه بدونم...-

 موقع صدای زنگ در بلند شد.  همون
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 داخل رفت و در رو باز کرد.  هيراد

 باز شدن در و دیدن سيامك،لبخند زدم و به سارا نگاه کردم.  با

 حالت چندشی به سيامك نگاه ميكرد و اون هم با دیدن ما وسط حياط، همون جا واستاده بود.  با

 بياره. سارا رو فشار دادم تا قيافش رو از اون حالت در  بازوی

 به سمت ما اومد و به هردومون سالم کرد.  سيامك

 سالم ارومی داد که منم به زور شنيدم،چه برسه به اون بيچاره.  سارا

 به سيامك گفتم:چی شده؟ رو

:واال اونجوری که تو به هيراد خبر دادی بياد خونه،هممون ترسيدیم!بهش زنگ زدم تو بيمارستان که سيامك

 بودین،گفت این ساعت بيام اینجا...االنم اومدم الناز خانم رو ببينم،خوبه حالش؟

 اره خداروشكر،من خيلی ترسيده بودم خب...هر چی در ميزدم درو باز نميكرد.-

 و سمتمون اومد.  از خونه خارج شد هيراد

 :اینجا چی داره که همه همين جا واميستن...هيراد

 سالمی بهش کرد که اونم جوابش رو داد.  سارا

 :سارا خانم،سيامك...بریم تو!اینجا بده که واستيم...هيراد

 سری تكون داد و به سمت خونه رفت.  سيامك

 :ریحانه،تو هم دوستت رو بيار پيش ما...هيراد

 ه رفت. ای گفتم ک باشه

 :ریحانه!؟پيشرفت کردین ماشاهلل...سارا

 توجه بهش به سمت خونه راه افتادم که سارا بازوم رو کشيد.  بی
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 :واستا ببينم...من نفهميدم،جریان چيه؟سارا

 زدم و گفتم: پوزخندی

 یكم دیر نيست واسه پرسيدن این سوال؟-

 کرد و سرش رو به سمت اسمون گرفت.  پوفی

ا نصيب من شده؟)به من نگاه کرد( ميگم هر کی جای من بود فكرش تا کجا ها ميرفت،االن خيلی :خدایا،این چرسارا

 فكرم و کنترل کردم.تازه دوستم شدین که...

 منحرفی دیگه،منحرف. -

 :حاال بگو چيشده؟الناز کيه!؟سارا

 بيا بریم تو تا بفهمی الناز کيه و چی شده!-

 رو گرفتم و به سمت خونه کشوندمش.  دستش

 خونه شدیم. وارد

 سمت الناز رفتم و گفتم: به

 الناز جون این دوستمه،سارا...-

 بی حال سری تكون داد و خواست بلند شه که سارا گفت: الناز

 به خدا بلند شی ناراحت ميشم،چه کاریه با این حالت؟بشين عزیزم. من سارام،خوشبختم...-

 :ممنون عزیزم،منم النازم...الناز

:شرمنده که مزاحم. شدم،نگران ریحانه شدم چون گوشيشم خاموش بود،ایفونم جواب نميداد،واسه همين زنگ سارا

 اینجا رو زدم. 

 :خوب کاری کردی،ریحانه خيلی امروز اذیت شد...درگير من شده بود واسه همين موبایلش و جواب نميداده. الناز
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  سری به عنوان تایيد تكون داد و روی مبل نشست. سارا

 از اشپز خونه برای هر دوشون چایی اورد و تعارف کرد.  هيراد

سارا نشستم.سارا ليوانش رو برداشت و مشغول خوردن چایی داغش شد. کال خوردن چایی داغ عادتش بود.  کنار

 سارا:اینا چه نسبتی دارن باهم؟

 دختر خاله پسر خالن...-

 :عه،پس این طوریه؛چرا انقدر صورت و دستش زخم شده ؟سارا

 اومدم حرف بزنم سيامك گفت: تا

 ریحانه جات خالی بود امروز. سعيد دوبار اومد مغازه...-

 حالت گریه گفتم: با

 توروخدا سيامك،تو یكی ولم کن خواهشا،همون بهتر که نيومدم. -

 رتش و ميارم پایين...عصبی گفت:بهش بگو یه بار دیگه بياد بوتيك صو هيراد

 این حرف،چایی تو گلوی سارا پرید و به سرفه افتاد.از حرفش تعجب کردم ولی از طرفی ته دلم گرم شد.  با

 طور که خيره هيراد شده بودم با صدای سيامك به خودم اومدم: همين

 :ریحانه این خفه شد...بزن پشتش!سيامك

سرفه می کرد. محكم پشتس کوبيدم که اخش درومد و ميون سرفه سارا نگاه کردم که قرمز شده بود و هنوزم  به

 هاش گفت:

 بسه بسه،نزن!خوب شدم.-

 کار دست کشيدم که سارا رو به سيامك گفت: از
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 بنده اسم دارم،اسمم ساراس!این به درخت ميگن. -

ه؟من که نزدیك تعجب دهنم باز مونده بود،عجب رویی داشت!چطوری انقدر راحت ميتونه با یه پسر شوخی کن از

 دوماه بود باهاشون همكار هم بودم ، جرات این جوری حرف زدن رو نداشتم، چه با هيراد،چه بقيه...

 بيچاره مات مونده بود و عكس العملی نشون نمی داد.  سيامك

 ارومی از بازوش گرفتم که اخ ریزی گفت و به سمتم برگشت.تا خواست حرف بزنه،جدی گفتم: نشگون

 و...فقط ساکت ش-

 حالت مسخره ای صورتش رو جمع کرد و روش رو برگردوند.  با

 موقع الناز از جاش بلند شد و گفت: همون

 اقا سيامك،ساراجان...شرمنده من حالم زیاد خوش نيست،اجازه هست برم بخوابم!؟-

 از جاش بلند شد و خيلی خانومانه گفت: سارا

 شما ببخش من مزاحم شدم...اميدوارم بهتر بشی و گره از کارت باز بشه. -

 لحن لفظ قلمی که داشت خندم گرفت... از

 هم بلند شد و گفت: سيامك

 شما راحت باشين،من دارم ميرم دیگه...-

 که مشخص بود حوصله هيچكدوم از ما رو نداره دوباره ببخشيدی گفت و به اتاقش رفت.  الناز

 هيراد گفت: رفتنش با

ریحانه فقط خالت چيزی متوجه نشه،چون ميدونی که؛خالم یكم هوله،یهو مسافرت رو بهم ميزنه مياد،من حتی به -

 مامانمم نگفتم. 

 ای گفتم. سارا که کنارم واستاده بود،دوال شد و ليوان ها رو جمع کرد و توی سينی گذاشت و به دستم داد.  باشه
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 شپز خونه،بعدم بيا بریم دیگه!:اینا رو ببر بزار تو اسارا

 رو گرفتم. با اینكه جمع کردن و بردن اینا کار من نبود ولی ... سينی

 اومدم به سمت اشپزخونه برم هيراد سينی رو از دستم گرفت و اخم ریزی کرد.  تا

حرفاش گوش  :دیگه به اندازه کافی امروز اذیت شدی،اینا رو نميخواد انجام بدی...همين طور که داشتم بههيراد

 ميدادم با حرف سارا خندم گرفت:

 وای،چه جنتلمنانه...-

رو جمع کردم. فكر ميكنم به گوش هيراد هم رسيده بود چون سيامك که بغلش واستاده بود ریز ریز  خندم

 ميخندید. 

 رو به دستش دادم و تشكر ارومی گفتم.  سينی

 گفت:با خنده و اروم،طوری که مثال من نشنوم به سارا  سيامك

 حرکات جنتلمنانه دوست داری شما؟-

کنترل خندم سخت شده بود. لحن گفتن جملش هم خندم رو بيشتر کرد.در اخر با لبخندی مليح رو به هيراد  واقعا

 گفتم:

 پس من ميرم،کاری داشتين حتما بهم بگين!-

 تكون داد و چشمی گفت.  سری

 نشون ميكشيد و خنده سيامك رو بيشتر ميكرد. سيامك هم خداحافظی کردم. سارا با چشم براش خط و  از

 نهایت خداحافظی کردیم و بيرون اومدیم... در

 

 خونه شدیم. سریع لباس هام رو دراوردم و روی مبل پرت کردم و خودم هم روی نزدیك ترین مبل افتادم.  وارد

 :خسته نباشی...سارا
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 چشمی نگاهش کردم و زیر لب برو بابایی گفتم.  زیر

 رو از تنش دراورد و خودش رو روی مبل کنارم انداخت.  مانتوش

 :خونشون خوشگل بود...سارا

 اره!-

 :دوبلكس هم بود...سارا

 اره!-

 :دکورشم خيلی خوب چيده شده بود...سارا

 اره!-

 :ای کوفت،حرف دیگه ای نداری؟سارا

 رو بلند کردم و بهش نگاه کردم.  سرم

 چی بگم االن؟-

 بلند شد و نشست.  سریع

 :یه چيزی...سارا

 هيجانش،منم سریع سر جام نشستم.  از

 :این هيراد جون...دوست دختر نداره!؟سارا

 کردم و گفتم: اخمی

 اوال که درست صداش کن،هيراد جون چيه؟بعدشم نخير،که چی حاال؟-

 :چقدر تو شل مغزی اخه؟چقدر...سارا

 تعجب گفتم: با
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 وا ! چرا ؟ -

داشته نه کسی کنارش بوده،بعد توی بی بخار کنارش،چسبيده بودی هيچ کاری :این این همه مدت نه نامزد سارا

 نكردی...!

 رو توی هم کشيدم.  اخمام

 شل مغز تویی که نميفهمی من از این جور روابط خوشم نمياد!صد بار هم بهت گفتم...-

 

 چشم غره ای رفت و گفت: سارا

 خب برو دوست شو،با قصد ازدواج ...-

 حرص چشمام رو بستم.  از

 تو چرا نگران من و اون شدی یهو؟-

 خندید و گفت: بلند

 اخه اون موقع که دم در واستاده بودین،خيلی زوج جذابی به نظرم اومدین،واسه همين گفتم. -

 به معنای تاسف تكون دادم که گفت: سری

 راستی...جریان این النازه چيه؟-

هيچی بابا،عصری که خاله اینا رو تا دم پایگاه بسيج بردیم،دوتایی برگشتيم خونه،من اومدم اینجا اونم رفت -

خونه،بعد از چند دقيقه یهو دیدم صدای جيغ و داد و فریاد مياد،دویدم بيرون رفتم پيشش حاال هر چی در ميزنم،باز 

زنگ زدم هيراد که بياد کمك. بعدش هم بردیمش  نمنميكرد از اون طرفم صدای شكستن چيزی رو شنيدم. دیگه م

 درمونگاه،فهميدیم شوهرش بهش زنگ زده گفته بچه هارو نميدم بهت..اینم از ترسش اینجوری شده

 هينی از ترس کشيد و منتظر بقيش شد.  سارا

 هيچی دیگه،سرم زدن بهش و بخيه زدن دستش وماهم اوردیمش خونه،بعدشم شما اومدین. -
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 ین طور...:که اسارا

 جا بلند شدم تا برم یه چيزی برای شام سر هم کنم.  از

 اشپزخونه شدم و سر یخچال رفتم.  وارد

 سوسيس تخم مرغ ميخوری سارا؟-

 :اره گلی...راستی ذرت گرفتم که تا صبح فيلم ببينيم و بخوریم. سارا

 حاال کو تا اون موقع شب...-

 . ها و تخم مرغ هارو از یخچال دراوردم سوسيس

 سارا...ميری از سر خيابون نون بگيری؟-

 جوابش شدم که صدایی نيومد.  منتظر

 سارا؟-

 جوابی نداد. وسایل رو روی ميز گذاشتم و تو هال رفتم که دیدم به پنجره چسبيده و بيرون رو نگاه ميكنه.  بازم

 سمتش رفتم و اروم سر شونش کوبيدم.  به

 دقيقا چيكار ميكنی؟-

 ببينم اینا چی ميگن! :هيس...واستاسارا

 کنار پنجره به بيرون نگاه کردم. نميدونم چطوری ميفهميد چی ميگن،چون فاصلشون تقریبا زیاد بود.  از

 االن تو چی ميشنوی؟-

 نگاهی به من کرد و دوبارع به حالت قبلی برگشت.  سارا

 اصال ميميرم براش!:االن هيراد داره ميگه...من ریحانه رو خيلی دوست دارم،خيلی می خوامش،سارا

 هم ميگه اتفاقا منم شيفته دوستش شدم،خيلی خانم و مودبه.  سيامك
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 حرفایی که ميزد خندم گرفت مخصوصا قسمت اخرش.  از

پشت سرش کوبيدم که سرش  محكم به شيشه خورد و صدای بدی ایجاد کرد. جيغ ارومی زد که با عصبانيت به  

 اد و سيامك هر دو به سمت ما نگاه می کردن. سمتم برگشت. چشمم به بيرون افتاد. هير

 ميخواست از خجالت بميرم. سریع پرده رو کشيدم و سارا رو روی مبل پرت کردم.  دلم

 ای خاك تو سرت که ابروی من و بردی...دیدن مارو!-

 همين طور که مشغول ماسارژ سرش بود،با قيافه درهم گفت: سارا

 اون جوری که تو کله من بيچاره رو کوبيدی،همسایه هم فهميد،اونا که جای خود دارن. -

 از تاسف تكون دادم. چطوری ميتونست انقدر خونسرد باشه؟ سری

 رو بيخيال شدم و به سمت اشپز خونه رفتم تا شام رو درست کنم... سارا

 

 

 رو روی ميز گذاشتم و سارا رو صدا کردم.  ماهيتابه

 ه به چه کردی!ماشاهلل. دیگه وقتشه عروست کنيم...:بسارا

حرفش خندیدم و روی صندلی نشستم. نون های تازه ای که گرفته بود رو از الی سفره دراوردم و هر دو شروع به  به

 خوردن کردیم...

 

 :خب...ترسناك بزارم یا درام عزیزم!؟سارا

 ای باال انداختم و روی تشك وسط هال نشستم.  شونه

 ه ميدونی از فيلم ترسناك بدم مياد،پرسيدن نداره دیگه!تو ک-
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 :می خوام ترست بریزه...سارا

 ترس من ریختی نيست،اینجوری بدتر ميشه،همون فيلم درامت رو بزار برقارم خاموش کن بيا بخواب. -

 ای گفت و فلشش رو توی دستگاه گذاشت.  باشه

 هارو خاموش کرد و کنارم دراز کشيد.  برق

 ع شد. شرو فيلم

 

 از گذشت چهل دقيقه از فيلم،استپ رو زدم و به سارا نگاه کردم. از قيافش خندم گرفته بود.  بعد

 دهن باز خوابش برده بود. پتو رو روش انداختم و تی وی رو خاموش کردم و خودم هم به خواب رفتم.  با

 

  با صدای گوشيم بيدار شدم. نشستم و کش و قوسی به تن و بدنم دادم. صبح

 به بازوی سارا کوبيدم که سریع از جا پرید و نشست.  محكم

 :چيه چی شده؟سارا

 دیدن موها و رد اشكی که روی گونش سفيدك بسته بود خندیدم و از جا بلند شدم.  با

 بيدارت کردم فقط...-

 :نفهم این چه طرز بيدار کردنه؟نميگی سكته کنم؟سارا

 تا کردن پتو شدم و گفتم: مشغول

 نترس بابا،تو بامجون بمی...نمی ميری!-

 :واقعا که...سارا

 جاش بلند شد و به سمت دستشویی رفت،همين طور هم زیر لب روح من و شاد می کرد.  از
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 خواب هارو جمع کردم و به سمت اشپز خونه رفتم. فكر کنم تو دستشویی خوابش برده بود.   رخت

 نه رو روی ميز چيندم. تو سينك صورتم رو شستم و بساط صبحا مجبوری

 الناز افتادم. یعنی ممكن بود دیشب تنها مونده باشه!؟ یاد

نه!نميشه که هيراد ولش کرده باشه به امون خدا...بازم وجدانم راضی نشد. سمت اتاق رفتم و جلوی اینه موهام  ولی

 رو شونه کردم. همين طور شالی روی سرم انداختم و از خونه خارج شدم. 

 

 محكم کوبيدم و منتظر شدم باز کنن. درو

خواب الود هيراد توی چارچوب ظاهر شد و من از ترس قدمی به قدم رفتم. توقع دیدنش رو نداشتم،با اینكه  قيافه

 ميدونستم ممكنه دیشب اینجا مونده باشه. 

 س...سالم. ببخشيد...-

 زد و دستی به صورتش کشيد.  لبخندی

 بيدار ميشدم.  :سالم،اشكال نداره. بایدهيراد

 این دومين باره که از خواب بيدارت ميكنم...-

 و اره ای گفت.  خندید

 فكر کردم الناز تنهاست...ميخواستم بگم بياد پيش ما صبحونه بخوره که ميبينم شمام هستی...!-

 :اها...چون من هستم دیگه دعوت نمی کنی نه!؟هيراد

 خندید. بعد تازه فهميدم چی گفته که بلند گفتم:که متوجه منظورش نشدم و سر تكون دادم که  اول

 نه،نه بابا!منظورم این نبود. ميخواستم تنها نباشه. به خدا...-

 می خندید و با خنده ای گفت: هنوز
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باشه بابا،بخشيدم. بابت تعارفت هم ممنون. من که اهل صبحونه نيستم،النازم هنوز خوابه،دیشب تا چهار صبح -

 بيدار بود. 

 حاال بچه هاش بر ميگردن که!؟الهی...-

 تعجب گفت: با

 دیگه از تو بعيده این حرف. به نظرت ميتونه بچه هارو ببره با خودش!؟-

 ارومی گفتم و ساکت شدم.  نه

 نبود که بزنيم اما یهو گفتم: حرفی

ه مدت به زور راستی،صبحونه خيلی خوبه،حتما بخور!منم قبال نمی خوردم هميشه هم معده درد داشتم اما مامانم ی-

 داد بخورم،االن هم حالم بهتره هم سالم ترم. 

 :چشم امر دیگه!؟هيراد

 حرفش شوکه شدم. باور نمی کردم بگه چشم! از

 حرفی که زدم این بود که گفتم: تنها

 من ميرم،خداحافظ. -

 لبخندی زد و گفت: هيراد

 ميبينمت،خدا نگهدارت...راستی مرسی از توصيه ات!-

 زدم و رفتم و اما این خدا نگهدارت دلم رو زیر و رو کرد... لبخندی

 

 "چند روز بعد"
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 وارد خونه شدم و برق هارو روشن کردم.  خسته

ها رو روی ميز اشپزخونه گذاشتم و روی صندلی نشستم. انقدر امروز خسته شده بودم که حتی نای حرف زدن  خرید

 هم نداشتم. 

 و گوشی رو جواب دادم. صدای تلفن،از جا بلند شدم  با

 بله بفرمایيد...-

 :سالم ریحانه جون،النازم. الناز

 سالم عزیزم،خوبی؟-

 :اره خوبم خداروشكر،می خواستم بگم شام بيا این طرف،بچه ها و خالم اینا هم هستن،تنها نباشی.الناز

 شنيدن اسم بچه ها گل از گلم شكفت و با ذوق گفتم: با

 ميگردونه؟دیدی بهت گفتم زود برشون -

 ارومی کرد و اره ای گفت.  خنده

 :حاال بيا بهت یه چيزی رو باید بگم،منتظرتما. شام پختم...الناز

 با اون دستت شامم درست کردی؟درد نميكنه؟-

 :زخم شمشير نيس که،یكم بریده بود فقط. تو و هيراد شلوغش کردین...الناز

 اره اره سطحی بود و من و هيراد شلوغش کردیم!-

 :چه بحثيه حاال،زود بيا پس که بچه ها ميخوان ببيننت. ازالن
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ای گفتم،خداحافظی کردم گوشی رو گذاشتم.  به سمت اشپزخونه رفتم. زیر چایی رو روشن کردم و روی  باشه

 صندلی نشستم.

 رو از کيف خارج کردم و شماره خاله رو گرفتم.  موبایلم

 گرفتش توی گوشم پيچيد: صدای

 سالم عزیز دلم...-

 سالم،خوبی خاله؟صدات چرا گرفته؟-

 :خوبم قربونت برم،شب اخر اومدیم حرم زیارت،گریه کردم...خاله

 گرفت و گفتم: بغضم

 به جای مامانمم برام دعا کن...خيلی دوست داشت بره مشهد!-

 نزد و فقط صدای گریه ارومش توی گوشم پيچيد.  حرفی

 نا شام،نگرانم نشی...برو مزاحمت نميشم. خاله شب ميرم خونه الناز ای-

 از مكث کوتاهی گفت: بعد

 باشه عزیزم،مراقب خودت باش،ماهم صبح راه ميوفتيم ان شاهلل...-

 به سالمتی...سفرتون بی خطر،رفتين تو راه اهن به من زنگ بزنين حتما!-

 :باشه گلم،برو. خدا حافظت. خاله

 م. به سمت گاز رفتم و چایی برای خودم ریختم. کردم و گوشی رو روی ميز گذاشت خداحافظی

سارا افتادم که اگه االن اینجا بود ميرفت و کل کمد من رو خالی می کرد تا لباس برای امشب پيدا کنه. لبخندی  یاد

 روی لبم نقش بست. چقدر خوشحالم که هست...

 بشم... رو توی سينك گذاشتم تا بعدا شسته شه. به سمت اتاق رفتم تا حاضر ليوان



 دلم یآسمان آب

 
196 

 

 

 

 

 باز شدن در و تعارف الناز وارد خونه شدم. نفس به سمتم دوید و محكم پاهام رو بغل کرد.  با

 :وای خاله انقدر دلم برات تنگ شده بود...نفس

 زانو هام نشستم و گونه هاشو بوسيدم.  روی

 منم همينطور عزیز دلم. خوبی؟داداشت خوبه؟-

 . تكون داد و گردنم رو سفت فشار داد سر

 متعجب گفت: الناز

 چيكارشون کردی که انقدر دوست دارن؟-

 زدم و گفتم: چشمكی

 دیگه دیگه،ترفند های منه ...-

 تكون داد و به سمت هال رفت.  سری

 داداشت کو خوشگله؟-

 :سالم خاله!نيما

 عقب برگشتم.  به

 سالم مرد کوچك،چطوری؟شمال خوش گذشت!؟-

 :اره خاله کلی رفتيم بازی،خاله شادی هم باهامون بود. نيما

 سمت مبل ها رفتيم و روش نشستيم.  به
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 خاله شادی کيه؟-

 اروم نزدیكم شد و اروم دم گوشم گفت: نفس

 قراره بشه مامانمون. -

 حرفش شوکه شدم و صاف سر جام نشستم.  از

 عصبی گفت: نيما

 نخير،اصال اینطور نيس. اون فقط خالمونه نفس. -

 :نخيرم،قراره مامانمون بشه. نفس

 دیدم داره قضيه بيخ پيدا ميكنه بلند گفتم: وقتی

 بسه!چرا باهم دعوا می کنين؟شماها که انقدر بچه های گلی هستين،دليلی نداره باهم دعوا کنين که...-

 گفت اون فقط خالمون ميمونه... :اخه خاله قرار نيست مامان ما بشه،بابانيما

 به،پس بابای این دوتا وروجك قصد تجدید فراش داشت! به

 گفتم:هيچ کسی مامان شماها نميشه،تا اخر دنيا مامانتون،النازه! اروم

 پيروزمندانه سری تكون داد و از جاش بلند شد و به حياط رفت. نفس هم بعد از چند دقيقه پيش نيما برگشت.  نيما

 م به پيش الناز برم صدای زنگ به گوشم رسيد...اومد تا

 

 :ریحانه جان ميشه در و باز کنی؟الناز

بلندی گفتم تا به گوشش برسه. به سمت ایفون رفتم و با دیدن قيافه بشاش و خوشحال هيراد دلم ریخت.  باشه

ای خنده ی بچه ها و هيراد . صدستادمیلبخندی زدم و در رو باز کردم. دستی به شال و مانتوم کشيدم و گوشه ای وا

اشپزخونه خارج شد و به سمت در  لباسش،ازبلند شده بود. الناز با سرعت،در حال خشك کردن دستاش باپشت 

 رفت. 
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 و بلند گفت: ستادیرو باز کرد و روی بالكن وا در

 سالم،بفرمایيد تو...-

 سالم و احوال پرسی ها بلند شد.  صدای

ونم چرا قبول کردم که بيام،من که صنمی باهاشون نداشتم غير از اینكه فقط معذب شده بودم. اصال نميد یكم

 همسایه هم بودیم. 

 به همراه پدرش وارد خونه شد. جلو رفتم و گفتم: هيردا

 سالم اقای رستگار...-

 و پدرش توجهشون بهم جلب شد.  هيراد

 رستگار:سالم دخترم،خوبی؟ اقای

 ممنون شما خوب هستين؟-

 رستگار:خداروشكر خوبم.  اقای

 به هيراد کردم و سالم ارومی گفتم. سرش رو تكون داد و با لبخند سالم کرد.  نگاهی

رو از روی ویلچر بلند کرد و روی مبل نشوند و پدرش هم پيشونيش رو بوسيد. به جرات ميتونستم بگم  پدرش

می کرد چقدر به هم نزدیكن و به هم احترام بهترین لحظه ای که دیدم، این لحظه بود. این طرز رفتارشون مشخص 

 ميزارن. 

 صدای اقای رستگار از فكر بيرون اومدم. با

 رستگار:دخترم بيا بشين،چرا ایستادی؟ اقای

 زدم و گفتم: لبخندی

 چشم،منتظر شيرین خانم هستم!-
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 و بعد لبخندی ستادیواگفت و مشغول صحبت با هيراد شد،شيرین خانم وارد خونه شد و با دیدن من لحظه ای  اهانی

 زد،که حس کردم زوری بود و حس بدی بهم داد. 

 خانم:سالم عزیزم،خوبی؟ شيرین

 سالم شيرین خانم،ممنون شما خوبين؟-

 خانم:بله ممنون.  شيرین

 شرمنده من مزاحمتون شدم...-

 رستگار:این چه حرفيه ریحانه جان،خوشحالم شدیم.  اقای

 چشم غره ای رفت و مطمئن شدم که از بودن من در اینجا راضی نيس .  گفتن این حرف شيرین خانم بهش با

 به اقای رستگار زدم. قيافه خيلی مهربونی داشت،یه جوری صورتش برام نورانی بود و ارامش ميداد.  لبخندی

 الناز به اشپز خونه رفتم. مشغول چایی ریختن شد بود.  دنبال

 بده من ميریزم،تو به کارای دیگت برس. -

 :خدا خيرت بده،برنجم شفته شد. لنازا

 وارد اشپزخونه شد و گفت: هيراد

 به به،پس قراره شفته پلو بخوریم با خورشت دل ضعفه...-

 چشم غره ای بهش رفت و منم از حرفش خندم گرفت.  الناز

 به من کرد و با حالت شوخی گفت: نگاهی

 شمام نسوزونی خودتو...-

 جمع شد و این باعث خنده خوش و الناز شد.  لبخندم

 نخير،من کارم و بلدم. -
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 برگشتم سمت سماور و دونه دونه ليوان هارو پر از چایی کردم.  و

 رو کنار سينی گذاشتم و به سمت در رفتم.  قندون

 به سمتم اومد و با اخم گفت: هيراد

 چایی بردن که کار شما نيست...-

 بيرون رفت.  سينی رو از دستم گرفت و و

 جوری سر جام خشك شده بودم و به رفتنش خيره شدم.  همين

 :کال مدلش همينه،وقتی هست تو یه جمعی نميزاره دخترا چایی بيارن یا از این جور کارا بكنن...الناز

 تعجب کرده بودم و هم برام جالب بود. تا به حال با همچين پدیده ای روبه رو نشده بودم.  هم

 :هيراد بار ها هم گفته،دوست نداره زنش تو یه جمعی زیاد دال و راست بشه و کار کنه.الناز

 من که زنش نبودم که روم حساس شده بود. ته دلم یه جوری شده بود و حس خنكی پيدا کرده بودم.  خب

 خب من که...زن...-

 خندید و گفت: الناز

 حاال شاید شدی...-

 

 ختم وگفتم:حرفش خجالت زده سر پایين اندا از

 نگو اینجوری شاید بشنون. -

و دیگه حرفی نزد. یاد حرف سارا افتادم ، اون روز که هيراد سينی ليوان هارو از دستم گرفت و گفت شما کار  خندید

 نكن،سارا می گفت چه حرکت جنتلمنانه ای؛اگه اینجا بود با دیدن این حرکتش،قطعا یه داستانی سر هم می کرد. 

 و با حوله ای خشك کرد و گفت:دست هاش  الناز
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 خب...دیگه تمومه بيا بریم. -

 الناز...!-

 :جانم؟الناز

 من خجالت می کشم،ميشه...-

 کرد و با دستش به سمت هال هولم داد.  اخمی

 :بيا برو ببينم...خجالت ميكشم دیگه چيه!تو به خاطر من وبچه ها اومدی. الناز

 شدم و باهم به سمت مهمونا رفتيم.  قانع

 مبل تكی کنار الناز نشستم و الناز هم مشغول احوال پرسی با خاله و شوهر خالش شد.  روی

 همراه بچه ها وارد خونه شدن.  هيراد

 و نيما از خنده دل هاشون رو گرفته بودن و هيراد هم با لبخند چيزی رو براشون تعریف می کرد.  نفس

 اقا با کنجكاوی رو به هيراد گفت: محمد

 چی بهشون ميگی که اینطوری غش کردن؟-

 به طرف محمد اقا رفت و روی پاش نشست و با ناز گفت: نفس

 عمو پسرت خيلی من و اذیت می کنه!-

 اقا موهاش رو بوسيد و گفت: محمد

 چرا عزیزم؟-

 :با نيما  تو بازی جر ميزنن،منم ميبازم. نفس

 اقا:بيخود کرده،دعواش ميكنم.  محمد

 فت:رو به هيراد گ و
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 خجالت بكش،جر زنی می کنی تو بازی اینا؟-

 خنده کنان گفت: هيردا

 چه جرزنی پدرمن؟باور نكن اینا همش توطئه س-

 :نخيرم اصال تومِطه نيست...نفس

 همه بلند شد که الناز گفت: خنده

 مامان جون اون تومطه نيست،توطئه درسته!-

 وب بازی نميكنی،فقط خاله خوب بازی ميكنه. :همونی که مامانم ميگه،)روبه هيراد گفت(تو اصال خنفس

 ای از حرفش تعجب کردم.  لحظه

 هم حرفش رو تایيد کرد.  نيما

 به هيراد افتاد که همين جوری بی محابا نگاهم ميكرد. گرمم شد و به زور اب دهنم رو قورت دادم.  چشمم

 :پس رقيب دارم...هيراد

صی نگاهم ميكرد که اصال دلم رفت...یه حس خنكی تو رگام جاری نگاهم سمتش کشيده شد. با یه لبخند خا دوباره

 شد و حالم رو خوب کرد. 

 ضربه الناز به پهلوی هيراد،از من چشم گرفت و به الناز نگاه کرد.  با

 انچنان با خشم نگاهش ميكرد که مطمئن شدم امشب پوستش کنده ميشه.  مادرش

 قيافه گيج دنبال جواب می گشت. از خنده قرمز شده بود و هيراد هم  با  الناز

 اقا:ریحانه جان،خالت کی ميان به سالمتی؟ محمد

 محمد اقا نگاه کردم.  به

 سر شب باهاشون صحبت کردم،گفتن انشاهلل صبح  راه ميوفتن...-
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 اقا:به اميد خدا.. محمد

 تكون دادم و حرفی نزدم. خيلی نامحسوس بحث رو عوض کرد... سری

 

 

 

 ساعت نزدیك دوازده بود که الناز  بلند شد تا شام رو بياره.  تقریبا

کمك هم ميز رو چيدیم،البته هيراد هم خيلی کمك کرد ماشاهلل. اندازه یه دختر کار می کرد،طوری که خندم می  با

 گرفت. برعكس مامانش یه ميلی متر هم تكون نخورد. 

 تعارف الناز همه دور ميز نشستن.  با

 رین خانم کنار هم،من و الناز کنار هم،  بچه هام بين الناز و هيراد نشسته بودن. اقا و شي محمد

 :جای داداشم خالی...الناز

 صدای گریه الكی هيراد  از جا پریدم و نگاهش کردم.  با

 رو روی چشماش گذاشته بود و به شوخی با های های بلند گریه می کرد و همرو به خنده انداخته بود.  دستش

 الهی بميرم براش....:هيراد

 محكم به بازوش کوبيد که هيراد خندش گرفت.  الناز

 :خب گل من،وقتی هست چه حرکتی برات انجام ميده که تو  انقدر روش حساسی؟هيراد

 :وا!هيچ کاری ولی همين که هست خودش دنيایيه؛داداشمه ها، دوستش دارم. الناز

 ...چقدر دلم داداش خواست ولی خودمم اضافه بودم تو این زندگی ،بهتر که نيست. الهی

 رو قورت دادم و مشغول خوردن ساالد شدم اما امشب قصد نداشت خوب تموم شه... خندم
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 :خاله خواهر شوهرت چطوره؟خوبه؟الناز

 يگه دستش شفاس...خانم:اره خداروشكر،بهتر شده یكم. پيش همون دکتری که تو گفتی رفته،م شيرین

 :ایشاهلل بهتر ميشه...الناز

 اقا با ناراحتی گفت: محمد

 نميزارن خوب بشه...-

 :چرا عمو؟الناز

 اقا دست از غذا خوردن کشيد و با اه گفت: محمد

 هما خيلی سخت گيره،برای جهازش خيلی اذیتشون ميكنه. -

 خانم هم که انگار دنبال یه موضوع،برای غيبت بود،سریع دنباله حرف رو گرفت و گفت: شيرین

 اره به خدا،کل بازارو متر کردن. به خدا من جاشون خسته شدم. -

 با تعجب گفت: الناز

 وا!اون که هنوز خيلی بچس،وقت ازدواجش نيس که.-

ی بچس،ميتونه زندگی رو اداره کنه،سن عدده مهم خانم:تو نگو اینجوری،همين هيراد اینو ميگه بسه،چی چ شيرین

 عقلشه...

 :بسه لطفا مامان...هيراد

 :در هر صورت بازم هيراد و هما بهم نميان،خيلی باهم متفاوتن. الناز

 که همين طور اروم سر جام نشسته بودم،با این حرف الناز،غذا پرید تو گلوم و به سرفه افتادم.  من

 دم که تمام قفسه سينم درد گرفته بود. شدت سرفه کرده بو انقدربا
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با هول ليوان ابی ریخت و داد بخورم اما نميتونستم و باز هم سرفه می کردم. انقدر شدید که نفسم برای لحظه  الناز

 ای رفت...

 ضربه محكم هيراد به پشتم،با شدت به جلو پرت شدم و کم کم سرفم بند اومد و راه نفسم باز شد.  با

 وی صندلی نشست و ناخداگاه دستش رو روی پام گذاشت که لرزی به تنم افتاد و قلبم ضربان گرفت. کنارم ر سریع

 به دستش و بعد به صورتش کردم که با نگرانی نگاهم می کرد.  نگاهی

 اشكی از چشمم روی گونم ریخت و اونم با چشماش رد و دنبال کرد و در اخر با تعجب به چشمام خيره شد.  قطره

 ب و به دستم داد. ا ليوان

 قلبم روی هزار بود و بی محابا ميكوبيد.  ضربان

 جا بلند شد و با عصبانيت گفت: از

 وقتی یكی داره خفه ميشه،پشتش ميزنن الناز خانم،بهش اب نميدن که نميتونه بخوره!-

 جا بلند شدم و با صدای گرفته ای گفتم: از

 واقعا ببخشيد. -

 وابم رو بده،با ضربه پای شيرین خانم ساکت شد که شيرین خانم گفت:اقا با لبخندی تا اومد ج محمد

 حاال اشكالی نداره،یه شبه دیگه ميگذره...-

من خونه تو نيومدم که منت "لحظه ای ازش متنفر شدم وتاسف خوردم به حالش. دلم ميخواست در جوابش بگم برای

 بخندی مليح. اما بهترین جواب برای این جور ادما فقط سكوته با ل"ميزاری

از عصبانيت دندون هاش رو روی هم سابيد و حرفی نزد.  این از تكون خوردن مدام فك فشردش و سفيد  هيراد

 شدن انگشت های دستش معلوم بود. 

 الناز پرسيدم: از

 عزیزم دستشویی کجاست؟-
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 :کنار راه پله هاس گلم...الناز

 تكون دادم و به همون سمت رفتم.  سری

 دستشویی شدم و درو بستم و بهش تكيه دادم.  وارد

 حس های بد تو وجودم جمع شده بود.  همه

 اسم این حالت های جدیدم رو چی بزارم؛وابستگی،عالقه و یا...عشق! نميدونستم

 جاری شدن.  اشكام

حس های  تصویر خودم تو اینه خيره شدم. درد بدیه ميون برزخ زندگی کردن،ميون شك و دودلی،بين این همه به

 جور واجور...

 

 عميقی کشيدم و ابی به صورتم زدم.  نفس

 دستشویی خارج شدم و به سمت ميز رفتم.  از

 :بيا گلم...غذات هم سرد شد!الناز

 زدم و اروم پشت ميز نشستم که هيراد گفت: لبخندی

 ببخشيد،خيلی محكم زدم پشتت!-

 حرفی نزدم و مشغول خوردن باقی غذام شدم.  نگاه کردنش بهش،اشكال نداره ارومی  گفتم و دیگه  بدون

 

 

 از شستن ظرفا،گوشيم رو برداشتم که برم.  بعد

 سمت الناز که مشغول خشك  کردن ظرفا بود برگشتم.  به
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 الناز جون،ممنون بابت امشب. عالی بود. -

 :داری ميری؟ميموندی حاال!الناز

 . نه دیگه برم که خوابمم گرفته،صبحم باید زود بيدار شم-

 توی دستش رو رها کرد و همراه من از اشپزخونه خارج شد.  دستمال

 اقا و هيراد مشغول دیدن فوتبال بودن و شيرین خانم هم،اروم درحال خوندن مجله ای بود.  محمد

 گفتم: بلند

 با اجازتون من دیگه برم،خيلی شب خوبی بود.-

 خت. خانم که فقط نگاه کوتاهی کرد و سرش رو پایين اندا شيرین

 اقا و هيراد هر دو نگاهم کردن و محمد اقا با همون لبخند مهربونش گفت: محمد

 خيلی از دیدنت خوشحال شدم دخترم. -

 لبخندی بهش زدم که چشمم به هيراد افتاد که با حالت خاصی نگاهم می کرد. متقابال

 اونم لبخندی زدم و سری تكون دادم که از جاش بلند شد و گفت: به

 من تا دم در ميام باهات!-

 از حرفش،سرجام خشك شدم.  شوکه

شيرین خانم دیدنی بود. از این لحاظ خوشحال بودم که پسرش حرصش رو درمياره، اما در اصل هم شوکه و هم  قيافه

 خجالت زده بودم. 

 ارومی گفتم و به سمت در حرکت کردم و هيراد هم اروم دنبالم اومد.  باشه

 ز خدافظی کردم و از خونه خارج شدیم.دیگه از النا بار
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پله ها پایين اومدم و منتظر موندم تا حرفش رو بزنه،چون حتما بحثی بوده که من رو همراهی کرده و گرنه...دليلی  از

 نداشت. 

 :ریحانه من بابت رفتار امشب مامانم ازت معذرت ميخوام،مامانم زیادی بی پروا صحبت ميكنه. هيراد

 هی نيست،اگه بگم دلخور نشدم که دروغ گفتم اما...مهم نيست،ما انچنان برخوردی باهم نداریم. الزم به عذر خوا-

 چند جمله رو به زور گفتم.  همين

 نزدیك تر شد و خواست حرفی بزنه که سریع گفتم: کمی

 من ميرم پس،ممنون شبت بخير. -

 حرفش رو خورد و عقب کشيد.لبخندی زد و گفت: دیگه

 باشی. شب خوبی داشته -

 گفتم و برگشتم سمت خونه... همچنينی

 

 

 با صدای زنگ موبایل،از خواب پریدم.  صبح

 حرص از جا بلند شدم و پتو رو از روی خودم به اونور پرت کردم .  با

 رو از زیر تخت دراوردم و سریع جواب دادم: گوشی

 بله؟-

 کارو بكنم ببينم چه مزه ای داره!:دو بار تو منو از خواب بيدار کردی،گفتم یه بارم من این هيراد

 شنيدن صدای خندونش،عين فشنگ از جا پریدم و با تته پته سالم کردم.  با

 س...سالم!-
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 :عليك سالم،ساعت خواب خانم!هيراد

 به ساعت کردم که با دیدن عقربه های ساعت هينی کشيدم و دستم رو روی دهنم کوبيدم.  نگاهی

 و گفت: خندید

 ه دوست دارین تشریف بيارین سرکار لطفا!خانم خوش خواب،اگ-

 شده بودم و قدرت حرف زدن نداشتم. واقعا شرم اور بود. ساعت دوازده بود و من عين خرس خوابيده بودم.  الل

 :در ضمن باید یاد اور بشم که سری قبل گفتم ببخششی در کار نيست و سر حرفمم هستم.هيراد

 من...من تا نيم ساعت دیگه جلوی در مغازم. -

 خندید و گفت: هيراد

 فایده ای نداره،جریمه شدی!-

 کشيدم و همين طور که گوشی دستم بود سعی کردم لباس هام رو ازتنم خارج کنم.  پوفی

 :سریع بيا که امروز مغازه شلوغه. هيراد

 چشم اومدم. -

 نفس عميقی کشيد و اروم گفت: هيراد

 بی بال،منتظرتم. چشمات -

 حرفش نفسم بند اومد و لبخندی از ته ته قلبم روی لبهام نشست.  از

 "چشمات بی بال"این جمله شيرین بود چقدر

 رو قطع کردم و با نهایت سرعت حاضر شدم. گوشی

 

 رو سر جای هميشگيش پارك کردم و سریع وارد مغازه شدم.  ماشين
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 ا بادیدنم نفس راحتی کشيد. وارد شدنم همه به سمتم برگشتن و دلس با

 به قيافه شوکه مشتری ها زدم و اروم سالم کردم.  لبخندی

 و ساميار با لبخند به من نگاه می کردن.  سيامك

 اروم سمتم اومد و گفت: دلسا

 چه عجب نميومدی دیگه...-

 تكون دادم و گفتم: سری

 بابا خواب موندم!-

 :خوبه باز خودت بيدار شدی . دلسا

 دار نشدم که،هيراد زنگ زد بيدارم کرد.خودم بي-

 این حرفم،چشمای دلسا اندازه توپ شد و چی بلندی گفت. محكم به بازوش کوبيدم تا صداش رو بياره پایين.  با

 چه خبرته؟-

 با تته پته گفت: شوکه

 هم...همين،هيراد خودمون؟-

 اره مگه چيه؟-

این و گفتم بلند خندید. انقدر بلند که ساميار بهش اخمی کرد تا یكم صداش رو کم کنه،اما بازم به خندیدن ادامه  تا

 داد. 

 زشته دلسا،همه دارن نگات ميكنن. حد القل بگو به چی ميخندی خب...-

 بویده همراه خنده گفت: بریده

 چه صميمی شدی باهاش. جان من ریيس بهت زنگ زده؟ميگم چرا شاد و شنگوله...بعدم -
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 غره ای بهش رفتم و سر جام نشستم.  چشم

 خانم،بعد از انتخاب لباسشون،سمت من اومدن و لباس ها رو روی ميز گذاشتن.  دو

 :خانم اینا چقدر ميشه؟دختر

 اجازه بدین االن بهتون ميگم. -

 هارو سریع وارد سيستم کردم و قيمت هارو گفتم.  کد

 تومان. ٤٢٠ته ولی مجموع قيمتها ميشه قابل شمارو نداره الب-

 شنيدن قيمت هر دو تعجب کردن.  با

 سریع روی ميز دوال شد و مانيتور رو نگاه کرد و گفت: دخترك

 :ضربدر دو کردی شما؟مگه قيمتها به ریال نيست؟دختر

 تعجب خندم گرفته بود. با چشمایی درشت شده گفتم: از

 فف تومان!گذاشتيم مخ"ت"عزیزم ما بغل قيمت ها -

 با عصبانيت لباس هارو برداشت و گفت: زن

 تومن بهت جورابم نميدن چه برسه به مانتو،بعد تو هی ميگی نه قيمتا همينه. ١٥بيا....هی بهت ميگم با -

 و بقيه که ترکيده بودن.  دلسا

 از اتاق خارج شد و با دیدن من لبخند زد و نزدیك اومد.  هيراد

 اومده؟ شي:سالم خانم رفيعی،مشكلی پهيراد

 جریان رو بهش گفتم. معلوم بود خندش گرفته چون هی لبش رو جمع می کرد.  خالصه

 :خب االن تكليف این لباسا چيه؟ميخرید یا...هيراد

 با عشوه برگشت  و رو به هيراد با خنده گفت: دختر
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 حاال نميشه شما به ما،یه تخفيفی چيزی بدی؟-

 ش خوشم نيومد و اخمام توهم رفت. خجالتم نميكشه!حرکت و لحن از

 خيلی جدی گفت: هيراد

 هزار تومنه. ٤٢٠هزار تومن ميشده،ولی قيمت اصلی ٤٢شما اگه به ریال حساب کرده باشی کل لباساتون -

 چقدر باید تخفيف بدم بهتون تا به این قيمت برسه؟ من

 شرمنده سری تكون داد و گفت: زن

 نه اقا اینارو نميخوایم. ممنون. -

 بی توجه به اصرار های دختر،دست اون و گرفت و از مغازه بيرون رفتن.  و

رفتنشون بچه ها دونه دونه شروع کردن به خندیدن. حتی هيراد هم باهاشون ميخندید اما نميدونم من چرا حالم  با

 پولش رو نداشتن. گرفته شد...اون دختر دلش تو این مانتو ها مونده بود ولی 

 سمتم اومد و گفت: دلسا

 وای اگر من جات بودم مرده بودم از خنده...چطوری خودت رو نگه داشتی؟-

 دلم براشون سوخت...-

 همشون جمع شد.  خنده

 :چرا؟سيامك

 چون دختره دلش مانتو هارو ميخواست اما مامانش پولش رو نداشت. -

 شد و گفت:رو به روم ایستاد و به چشمام خيره  هيراد

 اها راستی،من تاخيرت رو یادم نرفته!-

 بلند کردم. همه با کنجكاوی بهش نگاه ميكردن تا بفهمن ميخواد با من چيكار کنه.  سر
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 :بيا اتاقم کارت دارم...هيراد

خودش به سمت اتاق حرکت کرد. به در که رسيد، درو باز کرد و همون طوری نگهش داشت و اشاره کرد که برم  و

 ..داخل.

 پشت ميز بيرون اومدم و به سمتش رفتم.  از

 :بفرما...هيراد

 شدم که پشت سرم وارد اتاق شد و درو بست... داخل

 

 "هيراد"

 

 

 

 بشين کارت دارم. -

 :نميشه حاال این یه دفعه رو ببخشين...؟ریحانه

 به لحن خندونش  خندیدم و ابرو هام رو باال انداختم.  

 نشست. نزدیك ترین مبل به ميز  روی

 ميز رفتم و کاتالوگی که روی ميز بود و بهش دادم و گفتم: پشت

 اینارو ببين،از بين همشون ده تا  لباس باید انتخاب بشه. -

 :چيه؟ریحانه

 یه سری از مانتو های جدیده. -
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 ذوق بلند شد و مانتو رو ازم گرفت و دوباره سر جاش نشست.  با

 بهش خيره شدم.  کمی

سادگی رفتارش و ظاهرش واقعا خوشم ميومد. هميشه ساده می پوشيد،ارایش های زننده نمی کرد،لوس و با عشوه  از

 حرف نمی زد،خودش بود! یه دختر ساده و مهربون...

 مانتوی لی پوشيده بود و اون رو با شلوار جين تيره ای ست کرده بود.  امروز

 د و صورتش رو معصوم تر. سفيد رنگ سرش،زیبایيش رو بيشتر کرده بو شال

 ارایش امروزش،رژ صورتی رنگی بود که خيلی کمرنگ به لب هاش کشيده بود. تنها

 عين سادگی،زیبا و شيك بود و همينش ادم رو جذب می کرد.  در

 طور که بهش خيره بودم،سرش رو باال اورد و چشم تو چشم شدیم.  همين

 ين انداختم. تعجب کرد و منم برای حفظ ظاهر،سرم و پای اون

 کمی من و من گفت: با

 این لباس ها برای کدوم مارکه؟-

 کنجكاوی گفتم: با

 مارك)...(. چطور؟-

 ذوق دوباره سرش رو پایين انداخت و گفت: با

 اخه این بار خيلی قوی عمل کردن،واقعا این سری از مانتو هاشون قشنگه!مخصوصا این...-

 خواست بلند شه و سمتم بياد گفتم: تا

 شين من ميام اونجا...ب-

 جا بلند شدم و به سمتش رفتم. کنارش نشستم و گفتم: از
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 بفرمایيد کدوم نظر شما رو جلب کرده خانم!؟-

 رو به سمتم گرفت.  کاتالوگ

 :این و نگه دارین تا بگم دونه دونه...ریحانه

 رو گرفتم و روی پام گذاشتم.  کاتالوگ

 به توضيح دادن کرد.  دال شد و صفحه جدیدی ورق زد و شروع کمی

 

نزدیك ده دقيقه هر مانتو رو توضيح ميداد و من کامال متوجه شدم که بين نگاه کردن ما مردا با زنها چقدر  تقریبا

 فاصلس...

 خيلی جزیی نگر بودی...-

 لبخندی زد و گفت:مادرم...خياط بود و از اونجا من اینارو یاد گرفتم! ریحانه

 متقابلی زدم و گفتم: لبخند

 خدا رحمتش کنه...-

 ارومی گفت.  ممنون

 تغيير جو گفتم: برای

 راستی...-

 و باال گرفت و به چشمام خيره شد.  سرش

 پيشنهاد برات دارم.  -

 :چی؟ریحانه



 دلم یآسمان آب

 
216 

 

 یكی از دوستام توليدی لباس داره،مدل ميخواست واسه کاتالوگ های لباس هاش،من تورو پيشنهاد دادم ولی گفتم-

 بهش که باید باهات حرف بزنم...

 تعجب چشماش درشت شده بود.  از

 گرفت.  خندم

 :ببخشيد ولی من نميتونم قبول کنم!ریحانه

 چرا؟-

 :من از این کار خوشم نمياد،بعدم دلم نميخواد عكسم تو مجله ها چاپ بشه. ریحانه

 گفتم: سریع

 از صورتت نميگيره که،فقط مدل مانتو تو تنت...-

 منون از پيشنهادتون،ولی نه!من نميتونم همچين کاری رو بكنم. :مریحانه

 حاال تو فردا رو بيا بریم،نظرات واقعا خوب بود و به نظرم خيلی ميتونی کمكش کنی. -

 جاش بلند شد و گفت: از

 حاال برای کمك و نظر ميتونم فكر کنم ولی اون پيشنهاد رو حتما رد می کنم چون من مال اینكار نيستم. -

 دلم از رد کردن پيشنهاد خوشحال شدم.  هت

 ای گفتم که گفت: باشه

 برم؟کارتون تموم شد؟-

 اره برو...ممنون.-

 تكون داد و رفت. سری
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 رو قطع کردم و سرم رو توی دستام گرفتم.همون موقع سيامك وارد اتاق شد.  گوشی

 :هيراد این مجيد دوستت...سيامك

 دیدن قيافم حرفش رو قطع کرد و گفت: با

 چته ؟ چيشد یهو لبخندت محو شد؟-

 و باال اوردم و گفتم: سرم

 مادر فاطمه فوت کرده. برادرش زنگ زد گفت دیگه نمياد سر کار. -

 تعجب زبونش بند شده بود.  از

 خدا. جام بلند شدم و گفتم مثل اینكه امروز هم خاکسپاریش بوده،دیشب تموم کرده بنده  از

 :یعنی چی؟حالش خوب بود که!سيامك

 حاال که فوت شده،فكر کنم فردا مراسم داشته باشن،به ساميار و دلسا بگو فردا عصر اگه خواستن بيان با ما. -

 تكون داد و باشه ای گفت.  سری

 :ریحانه چی؟سيامك

 به اونم بگو،ولی شاید نخواد بياد. -

 را نباید بياد؟:حرفای خنده دار ميزنيا،به نظرت چسيامك

 تكون دادم و گفتم: سری

 من اصال نميدونم،بگو بهش ببين چی ميگه!-

 ای گفت و بيرون رفت.  باشه

 رو برداشتم تا به مجيد زنگ بزنم و بگم که فردا منتظر نباشه.  گوشی

 یكی از بچه های بوتيك دار بود که به تازگی تقریبا باهم دوست شده بودیم.  مجيد
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 بال که تو پاساژ توليدی داشت؛اما االن یه خونه رو اجاره کرده و توليدی زده. خوبی بود. ق بچه

 کارش حرفه ایه و مدل لباساش هاش هم قشنگه.  تو

 

 از چند بوق جواب داد.  بعد

 :جانم هيراد!مجيد

 سالم خوبی؟خسته نباشی ...-

 و سالمت باشيی گفت. خندید

 ز بچه ها نشون دادم. مجيد جان ميخواستم بگم من کارات و به یكی ا-

 :به اون خانمه که گفتی نشون ندادی؟مجيد

همون و منظورمه،خيلی از کارات تعریف کرد. نكته جالبش اینه که یه سری چيزا از کارات گفت،که تا حاال خودم -

 دقت نكرده بودم. مثل اینكه مادرش خياط بوده اینم از اون جا یاد گرفته. 

 :چه جالب،یعنی از خياطی و مدل مانتو چيزی سرش ميشه؟مجيد

 اره تقریبا،حاال بهش جریان عكسا رو گفتم قبول نكرد ولی گفت اگه کمكی بخوان حتما براشون انجام ميدم. -

 بود فردا بيایم ولی نميشه متاسفانه... قرار

 :گزینه خوبيه،حتما بيارش ببينم....حاال چرا فردا نميشه؟مجيد

 ی از بچه ها فوت کرده،فكر نكنم اصال بعد از ظهر بتونيم بوتيك بمونيم. مادر یك-

 :ای بابا،خدا رحمتش کنه. مجيد

 ارومی گفتم و تقریبا به صحبت هامون خاتمه دادم.  امين

 خب...کاری نداری؟من باید برم!-
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 :نه اقا،ممنون که به فكر ما بودی!خوشحال شدم...مجيد

 زدم و گفتم: لبخندی

 ازم کاری بود بگو در خدمتم. چاکرم،ب-

 :قربانت،مزاحمت ميشم. کاری باری؟مجيد

 نه ،سالمتيت. پس فعال خداحافظ. -

 گفت و قطع کردم. خدافظی

 

 اتاق خارج شدم.  از

 ها همه ناراحت دور سيامك حلقه زده بودن.  بچه

 با حالت بغض  گفت: دلسا

 الهی بميرم،فاطمه خيلی تنها شده!-

 :مگه پدرشون...!ریحانه

 :اونم فوت شده،فقط یه برادر داره. ساميار

 رفتم.  نزدیكشون

 حاال مياین فردا؟-

 :نيایم که زشته،باالخره فاطمه سه ساله اینجا کار ميكنه، دوستمونه. ساميار

 تكون دادم.  سری

 :پس بوتيك چی؟ریحانه

 سه دیگه. بعدم برميگردیم. فوقش تا ظهر ميایم،بعدش از اینجا همه ميریم،یه ساعت بشينيم ب-
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 موافقت کردن.  همه

داخل شدن چند مشتری همه یا همون صورت های ناراحت و گرفته پشت ميز ها قرار گرفتيم و مشغول کارمون  با

 شدیم. 

 

 

 

 :هنوز تو شوکم!سيامك

 اره منم همينطور،اخه عملش کرده بودن. -

 :اره بابا،فاطمه خودش گفت خوب شده حالش...سيامك

 به خدا نميدونم. ادم تو کار خدا تعجب ميكنه.  -

 که حرفامون رو شنيده بود گفت: دلسا

 نا شكری نكنين ،حتما قسمتش این بوده. -

 پشت بند این حرفش گفت: ریحانم

 واقعا مرگ مادر سخته،مخصوصا اون که تنهام هست!-

 الش کسی و نداشت. براش سوخت. حدالقل فاطمه برادر و فاميل داشت  اما ریحانه جز خ دلم

 موقه گوشی ریحانه زنگ خورد و مشغول حرف زدن با طرفش شد.  همون

 سمتم اومد و گفت: سيامك

 بار ميخوای بياری؟-

 بار که نه،چند تا مانتوعه،مال توليدی مجيده،اونارو ميارم. -
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 :فروش ميره؟سيامك

 ریحانه که خيلی خوشش اومده بود. -

 و ضربه ای به پشتم زد.  خندید

 :قانع شدم،وقتی ریحانه یه چيزی و دوست داشته باشه،یعنی همه باید بپسندن. سيامك

 گرفت.  خندم

 خب سليقش خوبه دیگه. ثابت شده بهمون،مگه مانتو قرمزا بد فروش رفت؟-

 :نه حق با شماست ریيس...سيامك

 خدا این عليرضا رو خفه نكنه با این حرفایی که یاد شماها ميده. -

 ه حرفی نزد. و دیگ خندید

 سرگرم کاری بودیم که اتوسا و دوستاش وارد بوتيك شدن.  همه

 و کم داشتيم... همين

 

 حرص پلك محكمی زدم و سری تكون دادم.  از

 بچه ها دیدنی بود... همه صورتهاشون و بر می گردوندن و خودشون رو به اون راه ميزدن.  قيافه

 خيلی با انرژی همراه دوستاش وارد شد و با خنده به تك تك سالم کرد.  اتوسا

 من که رسيد، با لبخند سالم بلندی کرد و سمتم اومد.  به

 :سالم هيراد جان،خوبی عزیزم؟اتوسا

 و دستش رو به طرفم دراز کرد.  

 ناچاری بهش دست دادم و گفتم: با
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 سالم خانم فتحی،خوش اومدین...-

 دید که سيامك با تعجب به سمتمون برگشت و مات ما شد. بلند خن انقدر

 وای وقتی ميگی خانم فتحی حس خانم بزرگ بودن بهم دست ميده. -

 زدم  و هيچی نگفتم.  لبخندی

 دلسا گفت: 

 اتوسا جان ميتونم کمكت کنم؟-

 لحن پر از حرص دلسا خندم گرفت.  از

 دلسا برگشت. با ناز و عشوه، دوباره لبخندی زد و به سمت  اتوسا

 شوکه فقط به اتوسا خيره بود.   ریحانه

 :ميدونی گلم، یه چيز خاص ميخوام، یه چيزی که...نميدونم چطوری بگم!اتوسا

 به دوستاش کردم. لباس های زننده ای پوشيده بودن و ارایش غليظی داشتن.  نگاهی

 ودن.ریحانه دختر پاك و نجيبی بود ولی این ها...ای اون هارو با ریحانه مقایسه کردم. در واقع غير قابل قياس ب لحظه

 صدای خنده های بلندشون، از فكر بيرون اومدم.  با

 بی تفاوت بهشون خيره بود و حتی لبخند خشك و خالی هم نميزد.  دلسا

 نزدیكم شد و اروم گفت: ساميار

 یعنی من عاشق این اخالق دلسام،نگاهش کن، حتی یه لبخندم نميزنه. -

 ر گوشش زمزمه کردم:کنا اروم

 ولی تو به جای زنت، خوب لبخند ميزنی بهشون!-

 تعجب سمتم برگشت و نگاهم کرد.  با
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 :خوب وقتی نگاهم ميكنن ميخندن؛نخندم بهشون؟ساميار

 قاطعی گفتم که بيچاره الل شد و عقب کشيد.  نه

 در حال نگاه کردن مانتو ها بودن و اتوسا هم داخل اتاق پرو رفته بود.  دخترا

 خارج شدن اتوسا از اتاق،جيغ و داد دوستاش باال رفت. هر کدوم به یه نحوی، با فحش دادن ازش تعریف می کردن.  با

 جلوی اینه ایستاد و شروع کرد از خودش تعریف کردن: اتوسا

 همه لباسا تو تنم ميشينه...جوون،چه جيگری شدم!دِ اخه من -

 اتوسا:بر منكرش لعنت... دوست

 این حرفشون من، سيامك و ساميار،هر سه از خنده ترکيدیم.  با

 ادم چقدر از خود متشكر... اخه

 چشمم به ریحانه و دلسا افتاد خندم شدت گرفت.  تا

 ریز ریز پشت سرشون ادا در مياورد و ریحانم چشم غره می رفت.  دلسا

 سمتم اومد و گفت: اتوسا

 نظر تو چيه؟چطوره؟-

 رو جمع کردم و جدی گفتم: خندم

 خوبه بهتون مياد!-

 رو جمع کرد و با حالت گریه گفت: قيافش

 وا؛همش همين؟-

 به جای من گفت: سيامك

 خانم فتحی،واقعا زیبا شدین. عاليه...-
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 با تعجب از روی ميز دال شد و نگاهی به سيامك کرد.  ساميار

 بودم که داره مسخرش ميكنه.  فهميده

 :وای مرسی عسيسم!اتوسا

 این حرف اتوسا،دهن هممون باز شد.  با

 اروم نزدیك گوشم گفت: ساميار

 عسيسم؟نه واقعا گفت عسيسم؟این چرا خجالت نمی کشه؟ما به کجا داریم ميریم؟این بود ارمان های انقالب؟-

 به انفجار رسيده بودم.  دیگه

 م و ریز ریز خندیدم که اتوسا بلند گفت:رو پایين انداخت سرم

 پس همين خوبه!هيراد ب اون دختره بگو برام حسابش کنه و بزاره تو پالستيك...-

 گفت: ریحانه

 اون دختره اسم داره. -

 :خب حاال هر چی؟اسمت چيه مگه؟اتوسا

 :نيازی نيست شما بدونی. لباس رو بده من حساب کنم. ریحانه

 :این چه طرز حرف زدنه؟)رو به من کرد و گفت(اینا رو از کجا گير مياری تو؟اتوسا

 اومدم جواب بدم ریحانه، با عصبانيت گفت: تا

شما مگه احترام ميزاری که منم احترامت رو نگه دارم؟بعدم از هر جا که اومده باشم، انقدر شعور و شخصيت دارم -

 که بدونم کجا و با کی، چطوری حرف بزنم!

 :هوی هوی هوی،بفهم چی ميگيا! من...سااتو

 از پشت ميز اومدم بيرون و گفتم: سریع
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 بسه،ریحانه شما تمومش کن.)رو به اتوسا(شمام درست حرف بزن. لحنت اصال درست نيست. -

 با تعجب گفت: اتوسا

 من درست حرف بزنم؟این عين س...-

م به کسی توهين کنی!خانم رفيعی از هر کجا هم که اومده اتوسا خانم لطفا دیگه ادامه نده. من اجازه نميدم تو مغاز-

 باشه برای من و بقيه خيلی خيلی قابل احترامه. شما هم اگه مشكلی داری خودت حلش کن.

 خشم گفت: با

 واقعا برات متاسفم که با این ادما دم خور ميشی...-

 بيرون رفتن.بدون هيچ حرفی مانتو رو روی زمين کوبيد و همراه دوستاش از مغازه  و

 

 رفتنش نفس راحتی کشيدم.  با

 :بهش رو دادی شما! من واقعا بهم بر ميخوره این اینطوری حرف ميزنه. دلسا

 سری تكون دادم و گفتم: متاسف

 نميدونم چی بگم، پدر و مادرش واقعا ادم های محترمين ولی این...-

 رو به دلسا گفت: ریحانه

با این کاراشون دیده بشن. ولی نميدونن که بيشتر ادم نظر بدی راجبشو  عزیزم این جور ادما، فقط دوست دارن-

 پيدا می کنه. 

 : ببخشيد اقا هيراد ولی واقعا بيشعوره،فكر ميكنه باباش دکتره ميتونه به هر کس هر چی دلش بخواد بگه. دلسا

 کردم و روی صندلی، جای ساميار نشستم.  حرکت

 اجتماعی ادم ها چيزی به شعورشون اضافه نميكنه. من بار ها و بار ها گفتم، موقعيت -
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 : و چيزی هم ازشون کم نميكنه. ریحانه

 لبخند بهش گفتم: با

 اره درسته. -

 با حالت خنده گفت: سيامك

 حاال همه اینا به کنار...من که داشتم ميترکيدم از خنده؛چقدر خوبه که ادم انقدر خودش رو دوست داشته باشه...-

 خندم گرفت ولی اینبار بلند خندیدم.  دوباره

 خنده من، بقيه هم به خنده افتادن و هر کسی یه چيزی راجبش گفت.  با

 

 

 

 

 ساعت نگاه کردم.نزدیك ده بود.  به

 خب بچه ها خسته نباشيد دیگه،بریم. -

 :اقای رستگار به نظرتون زود تعطيل نميكنيم؟اخه تازه سر شب ميشه!ریحانه

 :با ناله گفت دلسا

 دختر تو چقدر جون داری مگه؟بيا برو خونتون بابا...-

 زدم و گفتم: لبخندی

تقریبا زود ميبندیم ولی خب...به نظرم این جوری بهتره. تو این خيابون خيلی بتونی باز بزاری مغازه رو تا یازدهس. -

 بعدش باید ببندی و گرنه...
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 : و گرنش مهم نی داداش،ببند بریم. سيامك

 م و حرفم رو قطع کردم. تكون داد سری

 سمت اشپزخونه رفتم و شير گاز رو بستم.  به

 سيامك اون فيوز برق رو بزن بریم. -

 از خاموش شدن مغازه در رو قفل کردم و با ریموت کرکره رو پایين کشيدم.  بعد

 :مگه شما فيوز رو نزدین؟پس برق این کرکره از کجاست؟ریحانه

 طوری خواستم. از بيرون ميگيره،یعنی خودم این-

 گفت و از بچه ها خدافظی کرد.  اهانی

 :خب دوستان فعال،فردا ميبينمتون...ریحانه

 :فردا پنجشنبس خداروشكر. روز اخر هفته...دلسا

 خندید و دوباره خدافظی کرد و به سمت ماشينش رفت.  ریحانه

 :خب ماهم بریم...خداحافظ همگی!ساميار

 خداحافظ،مواظب خودتون باشين...-

 :چشم مامان...ساميار

 بلند خندید.  سيامك

 خندم گرفته بود اما به روی خودم نياوردم. خودمم

 تكون دادم و از سيامك هم خدافظی کردم.  سری

 به یاد اوردن ختم فردا،سریع برگشتم و داد زدم: با

 راستی...-
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 برگشتن. همه

 فردا ختم باید بریم...-

 داد نداشت...  :خب ميریم دیگه این که داد و بيساميار

 نه ميخواستم یادتون نره.-

 خندید و گفت: سيامك

 برو برو تا نزدمت...گفتم چی شده که عربده ميزنی!فردا باهم و خانم رفيعی جون هماهنگ ميكنيم.-

 کوفت و خانم رفيعی جون!-

 نزد و رفت.  حرفی

 به سمت ماشين رفتم و به طرف خونه حرکت کردم. منم

 

 و پياده شدم. رو پارك کردم  ماشين

 سمت خونه رفتم و زنگ رو زدم. بدون اینكه کسی بپرسه پشت در کيه،در رو باز کردن.  به

 حياط شدم اما با دیدن چراغای روشن خونه تعجب کردم.  وارد

 دو نفر ادم تو یه خونه انقدر چراغ روشن نمی خوان.  اصوال

 رو بستم و به طرف خونه رفتم.  در

 نبود که بگم از فاميال اومدن...هم داخل حياط  ماشينی

 رو باز کردم و داخل خونه شدم. اما داخل شدنم همانا و خشك شدنم همانا... در

 فتحی امشب مهمون خونمون بود.  اقای

 شانسم لبخندی زدم و در رو بستم.  به
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 سمتشون رفتم و با اقای فتحی احوال پرسی کردم.  به

 سالم اقای فتحی،حالتون خوبه؟-

 فتحی:سالم پسرم،خداروشكر خوبم. تو خوبی؟خسته نباشی... اقای

 ممنون من هم خوبم. خيلی خوش اومدین...-

 تكون داد و ممنونی گفت.  سری

 طرف خانم فتحی رفتم.  به

 سالم حاج خانم،خوبين؟خوش اومدین...-

 خانم:سالم. ممنون خوبم. سالمت باشی پسرم.  حاج

 زدم و از کنارشون گذشتم. لبخندی

 روی مبل لم داده بود و سرش تو گوشيش بود.  وساات

 تشر مادرش نگاهی به من انداخت.  با

 خانم:وا اتوسا...سالم کن مادر! حاج

 :ما همو چن ساعت پيش دیدیم خب...اتوسا

 زدم. طلب کارم بود.  پوزخندی

 بله راست ميگن، ما تو بوتيك همو دیدیم. -

 ت. مسخره ای زد و سرش رو پایين انداخ لبخند

 سمت بابا و مامان رفتم و بهشون سالم کردم.  به

 دو جوابم رو دادن.با اجازه ای گفتم و به سمت اتاقم حرکت کردم.  هر

 



 دلم یآسمان آب

 
230 

 

اتاق شدم و لباس هام رو دراوردم.  لباس راحتی پوشيدم و جلوی اینه،موهای بهم ریختم رو درست کردم کمی  وارد

 به خودم اسپری زدم. 

 سمت مهمون ها رفتم... اتاق خارج شدم و به از

 

 

 

 

 ظرف رو هم روی ميز گذاشتم.  اخرین

 :بفرمایيد توروخدا،سرد ميشه غذاها...مامان

 نفر، اتوسا بود که تند به سمت ميز پا تند کرد اما با دیدن غذا صورت جمع شد.  اولين

 تعجب کردم. کمتر کسی بود که خورش کرفس دوست نداشته باشه.  کمی

 دور ميز نشستن.  و اقای فتحی خانم

 سمت بابا رفتم و ویلچرش رو کنار ميز اوردم.  به

 اینجا راحتين یا...-

 :نه پسرم خوبه. بابا

 زدم و کنارش نشستم.  لبخندی

 هم اون طرف بابا نشست و رو به اتوسا که همين طور واستاده بود گفت: مامان

 بشين عزیزم. چرا واستادی...-

 :اخه...اتوسا



 دلم یآسمان آب

 
231 

 

 واقعا روش ميشد بگه من غذاتون رو دوست ندارم؟انقدر رك بود که بگه؟ یعنی

 وقتی به مهمونی ميره،هر چی بهش دادن باید بخوره،دیگه ناز و ادا نداره... ادم

 :باشه ميشينم. اتوسا

 :خورشت کرفس دوست نداری؟مامان

 اومد حرف بزنه،مادرش به جاش گفت: تا

 چرا بابا ميخوره شيرین جون. -

 :خب اگه نمی خوره بگم براش غذا از بيرون بيارن!نماما

 ای شوکه به مامانم نگاه کردم.باورم نميشد همچين حرفی بزنه.  لحظه

 اگه جای مامان بودم به روی خودم نمياوردم.  من

 دستش هم درد نكنه. خورشت کرفس خيلی هم خوبه.  تازه

 حرفای خودم خندم گرفت. با خودم کلكل می کردم.  از

 خانم سر جاشون نشستن و برنج خالی خوردن.  اخر

 

 

 

 شب، بعد از خوردن چایی هاشون،عزم رفتن کردن.  اخر

 فتحی:خب دیگه،خانم کم کم جمع کن بریم... اقای

 :کجا؟تازه سر شبه که...بابا

 فتحی:نه دیگه محمد جان،تا همين جاشم کلی بهت زحمت دادیم.  اقای
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 :چه زحمتی...خوشحالمون کردین. بابا

 جاشون بلند شدن.  از

 فتحی:خب اقا هيراد، شرمنده مزاحم استراحتتم شدیم.  اقای

 نه این چه حرفيه،اتفاقا خوشحال شدم دیدمتون...-

 این حرفم اتوسا پوزخندی زد و گفت: با

 معلومه...-

 غره ای رفتم و با حاج خانم هم خداحافظی کردم.  چشم

 به کمك مامان تا دم در حياط همراهيشون کرد.  بابا

 خارج شدنشون از خونه خودم رو روی مبل انداختم و چشمام رو بستم... با

 

 "ریحانه"

 

 خوشحالی وارد خونه شدم.  با

 به به مشهدی پروین، بوی عطر حرمت کل خونه رو برداشته...-

 خنده کنان از اشپزخونه بيرون اومد و گفت: خاله

 بونت برم. خوبی؟سالم قر-

 مبل گذاشتم و سمتش رفتم.  یرو رو کيفم

 کردم و عطر تنش رو بو کشيدم.  بغلش

 دلم واست تنگ شده بود واقعا...دیگه نميزارم بی من جایی بری...-
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 تو چشماش حلقه زد.  اشك

 شدیم.  :منم دلم برات تنگ شده بود... تو این مدته کوتاه که کنار هم بودیم بد جور بهم وابستهخاله

 بغض، خندیدم.  ميون

 

 

 کنار هم شام مختصری خوردیم.  در

 انقدر حس و حال مشهد رو قشنگ توصيف می کرد که من اشكام جاری شده بود.  خاله

 گریه گفتم: با

 منم دلم مشهد ميخواد اما هيچ وقت قسمت نشده برم...-

 بوسيد.  با دیدن لحن پراز بغضم، سرم رو توی سينش گرفت و موهام رو خاله

 :قربون اشكات بشم، خودم یه بار ميبرمت...خاله

 زدم.  لبخندی

 :بنده خدا شكوه خانم یكسره ناله می کرد و اشك می ریخت. خاله

 بغلش بيرون اومدم و اشكام رو پاك کردم.  از

 چرا؟-

:دلش واسه زندگی بچه هاش کبابه، یكيشون که اون سر دنيا مونده، کاراش بهم گره خورده، این یكی هم که با خاله

 دوتا بچه االخون واالخون شده. هر کی باشه غصشون و ميخوره. 

 اره الناز گناه داره،هنوز خيلی جوونه برای این همه سختی...-

 تكون داد و گفت: سری
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 يم، ناشكریه؛ نزنيم گير ميكنه تو گلومون. چميدونم واال، حرفی بزن-

 زدم و گونش رو بوسيدم.  لبخندی

 فدات بشم که دلسوز زندگی همه ای. خدا برام نگهت داره...-

 

 

 با صدای خاله از خواب بيدار شدم.  صبح،

 :پاشو خاله، دیرت ميشه ها!خاله

 صدای خوابالو گفتم: با

 ساعت کوك کردم. زنگ که زد...-

 ت انقدر زنگ زد خفه شد. همه همسایه ها بيدار شدن. :بدبخخاله

 از جام بلند شدم و به زور چشمام رو باز کردم.  سریع

 مگه ساعت چنده؟-

 طور که از اتاق بيرون ميرفت گفت: همين

 نه و نيم. بجمب. -

 من بازم خواب موندم که... وای

 بلند شدم و به دستشویی رفتم.  سریع

 

 اماده جلوی اینه واستادم. تيپ مشكی که زده بودم دلم رو گرفت.  حاضر

 رو کمی،کمرنگ تر کردم و از اتاق خارج شدم.  رژم
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 :این لقمه رو بخور. خاله

 سمتش رفتم و لقمه رو توی دهنم گذاشتم.  به

 همون دهن پر، گونش رو بوسيدم و با برداشتن کيف و سویيچم از خونه خارج شدم و به سمت بوتيك حرکت کردم.  با

 

 شانس قشنگ من، مثل اینكه توی راه، تصادف شدیدی شده بود و راه کامال بسته شده بود.  از

 عصبانيت گوشم رو برداشتم و شماره دلسارو گرفتم.  با

 دی خوابالو...:باز که تو خواب موندلسا

 عليك سالم،خواب چيه بابا تصادف شده...-

 از ترس جيغ ارومی کشيد و بلند گفت: دلسا

 تصادف کردی؟جان من؟خودت سالمی؟کجایی؟بگو بيام ببرمت بيمارستان...الو!ریحانه. -

 مجال ميدی حرفم و کامل بگم؟-

 :الو؟ریحانه صدات نمياد!الو....دلسا

 ون نگران ميشن. ...اینم از این!االن همشبيا

 کردم و سعی کردم با یه ميون بر به بوتيك برسم.  قطع

 

 

 ده و چهل دقيقه،وارد بوتيك شدم.  ساعت

 هاشون دیدنی بود.  قيافه

 با دیدنم از چا پرید و سمتم دوید.  دلسا
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 :الهی بميرم...خوبی تو؟دلسا

 دلسا جان چرا انقدر مهره هولی تو!من گفتم تصادف کردم؟-

 هيراد،هراسون از اتاق بيرون اومدن. و  سيامك

 :کجایی؟خوبی؟هيراد

 و پشت ميزم نشستم.  خندیدم

 اول اینكه سالم. دوم اینكه این خانم اشتباه شنيده، من گفتم تصادف شده؛نگفتم تصادف کردم...-

 شاکی به سمت دلسا نگاه کردن. بيچاره با من من و گفت: همه

 خب به من چه! صداش بد ميومد. -

 همراه سيامك اروم به سمت در رفتن اما اروم زیر لب گفت: دهيرا

 قلبم و اورده تو دهنم بعد ميگه صداش بد ميومد. -

 رفت...اما این جملش بد به دلم نشست. و

 

 از اشپزخونه خارج شدم و همراه ليوان چایيم سر جام نشستم.  خسته

 :همين جور داره از تعدادمون کم ميشه. دلسا

 تو دهنم گذاشتم و سرم رو به معنای چرا براش تكون دادم.  قندی

:فاطمه که رفت، سيامكم که کال بيشتر کمك دست کارای هيراد و بار و این جور چيزاس،بيچاره شوهرم دست دلسا

 تنها داره کار ميكنه، بعدشم منم دیگه برم سر زندگيم نميام سر کار. 

 و گفتم: خندیدم

 يده ریيس؟چرا؟به متاهل ها کار نم-
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 :نه،ميگه راه واسه جوونا باز باشه ...دلسا

 به به، چه فكر هوشمندانه ای واقعا...-

 

 به ساميار کردم. خيلی ساکت و اروم بود. دقيقا بر عكس دلسا.  نگاهی

 پر انرژی و شاداب، ساميار خنثی و اروم. کامال متضاد هم. ولی واقعا زوج خوبی بودن. دلسا

 شد و رو به من گفت:از اتاق خارج  هيراد

 شما اگه با ما ميای ختم، حاضر باش داریم ميریم. -

 کتون دادم و به سمت اشپز خونه رفتم تا ليوانم رو بزارم.  سری

 

 

 

 بقيه نميان مگه؟-

 :مثل اینكه دلسا و ساميار ميمونن، ما ميریم اول، بعد اونا ميان. سيامك

 یعنی ما ميریم مسجد..._

 ن اومد و به سمت ماشين رفت. از مغازه بيرو هيراد

 :مسجد نيست که، خونشونه. هيراد

 عه، نميدونستم. بعد من تنها بيام زشت نيست؟کاش دلسام ميومد. -

 همين طور که سوار ماشين ميشد گفت: هيراد

 نه زشت نيست. شما بيا بشين. -
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 سيامك سوار ماشينش شدیم.  همراه

 زیاد بود که کمی سر درد گرفتم. عطرش کل ماشين رو گرفته بود و انقدر  بوی

 رو پایين دادم تا یكم نفس بكشم،چون به بوی عطر با اینكه خوب بود ولی واقعا راه نفسم رو بند کرده بود.  شيشه

 :باز عطرت و تو ماشين زدی؟سيامك

: نه، اون شب شيشه عطرم شكست بعد دیگه اینجوری شد. انقدر روز اول عطرش زیاد بود کل روز سردرد هيراد

 گرفته بودم. 

 از تو اینه بهش خيره بودم و به حرفش گوش ميدادم.  همينطور

 لحظه ای بهم افتاد. دلم ریخت... نگاهش

 شدم. شد و نفسم گرفت. سریع چشم از اینه گرفتم و به بيرون خيره  گرمم

 خنكی که به صورتم می خورد حالم رو بهتر کرد.  باد

 "این کارا چيه؟بی جنبه!"دهنم رو قورت دادم و به خودم تشر زدم اب

 بعد سعی کردم فكرم رو منحرف کنم... و

 اهنگ ضعيفی از باند های پشت سرم به گوشم رسيد: صدای

 

 من شيپ از نرو …نرو ییجا ♫♫

 من شهيدلم پُر خون م ینباش تو

 نذار تنها منو …نرو ییجا

 نذار نجایا نرو…رو چارهيب من

 …بگم عاشق شدم ؟یبه ک ینباش تو
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 خودم از بخدا …بُرم یتو دل م یب

 …کنم هيتك گهید ؟یبه ک ینباش تو

 …کنم هیگر ؟یک یرو شونه ها گهید

 .… خوامويرو نم ايدن نیا

 زنده بمونم، خوامينم

 من! عشق

 …یر یلحظه که تو م ناو

 دونميم ايدن نیاز ا رميم

 من! عشق

 

 از کلی باال و پایين کردن خيابون ها، رسيدیم.  بعد

 در نگه داشت و گفت: جلوی

 شما پياده شين، من ماشين و پارك کنم بيام. -

 سيامك پياده شدیم و توی پياده رو منتظر هيراد واستادیم.  همراه

 به کوچه انداختم.  نگاهی

کوچه باریك که فقط یه سمتش پياده رو داشت و سمت دیگش ماشين ها کيپ تا کيپ ماشين پارك کرده بودن و  یه

 پر از درخت های بلند بود. 

 ها تقریبا حالت قدیمی داشتن و شاید چند تا خونه نوساز بودن.  خونه

 ت:بعد از چند دقيقه هيراد دوون دوون سمتمون اومد و گف 
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 خب...بریم. -

 نزدم و پشت سرشون راه افتادم.  حرفی

 روی خونه که واستادیم ناخداگاه گریم گرفت.  روبه

 دیوار کنار خونه، از پارچه های سياه تسليت پر بود. صدای جيغ و داد خانم ها تو گوشم می پيچيد.  تمام

 خاطرات تلخ قبل تو ذهنم تكرار شد.  تمام

 وارد خونه شدم.  اروم

 داخل حياط واستاده بودن و پرچم های مشكی رو روی دیوار نصب می کردن.  ایوناق

 حياط کوچيك و سرسبزشون گذشتيم و به خونه رسيدیم.  از

 کنار واستاد و اول به من تعارف کرد تا وارد بشم.  هيراد

 نيمه باز خونه رو کامل باز کردم و هر سه وارد خونه شدیم.  در

 در حال جنب و خوش بودن. همه سياه پوش و گریون.  زیادی داخل خونه جمعيت

 و چند زن دیگر روی مبل گوشه خونه نشسته بودن و گریه می کردن.  فاطمه

 جوونی شونه های فاطمه رو گرفته بود و ماساژ ميداد.  دختر

 عوض شده بود. دستام یخ کرده بود و چشمام پر از اشك بود.  حالم

 ك شد و گفت:از پشت سر کمی بهم نزدی هيراد

 چرا واستادی همين جلو؟برو داخل دیگه. -

 به سمتش برگشتم. تازه فميدم که همين جور دم در واستاده بودم.  کمی

 سمت فاطمه رفتم و اقایون هم به طرف چند مرد، که طرف دیگه خونه واستاده بودن، رفتن.  به

 دنم محكم با دست به پاهاش کوبيد و گفت:چند نفر خجالت زده سالم و احوال پرسی کردم که فاطمه با دی با
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 دیدی بدبخت شدم ریحانه؟دیدی بيچاره شدم؟ببين مامانم نيست؟مامانم رفته...مامانم من و گذاشته و رفته. -

 هر کلمه حرفش اشكام شدت می گرفت.  با

 سمتش رفتم که بلند شد و بغلم کرد.  به

:من بدون مامانم ميميرم ریحانه چيكار کنم؟من نفسم بند ميشه، من نميتونم زندگی کنم بدون مامانم!به کی فاطمه

 بگم؟تو بگو چيكار کنم؟

 کاری که ميكردم این بود که فقط تو بغلم فشارش ميدادم.  تنها

 یه کلمم نميتونستم حرف بزنم.  حتی

 نم همراهش گریه می کردم. بغلم جدا شد اما هنوز با شدت گریه می کرد و م از

 از کنارش بلند شد تا من بشينم.  زن

 :بيا بشين دخترم. زن

 ارومی گفتم و کنارش نشستم.  ممنون

 زیر لب اسم مامانش رو صدا می زد.  فاطمه

 بغضم بزرگ شده بود که حس خفگی بهم پيدا کرده بودم.  انقدر

 عميقی کشيدم.  نفس

 من دارم جون ميدم پس چطوری یه عمر قراره تحمل کنم؟ها؟ :خيلی سخته،از دیشب که نيستفاطمه

 دوباره با های های بلند زد زیر گریه.  و

 ترکيد و صدام بلند شد.  بغضم

 بغلش کردم و هر دو باهم گریه  کردیم.  دوباره

 ...نبودن مادر تو خونه خيلی سخته...خيلی!ميفهميدمش
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 حمن بودم که دستی روی شونم نشست. قرانی برداشته بودم و مشغول خوندن الر کتاب

 رو پاك کردم و به سمت طرف برگشتم.  اشكام

 مسن و جا افتاده ای بود.  زن

 :دخترم یه اقایی بيرون کارت داره!زن

 به دور خونه انداختم. اصال متوجه بيرون رفتن مردا نشده بودم.  نگاهی

 کردم و همراه قرانم، به حياط رفتم.  تشكری

 دست تو جيب مشغول حرف زدن با سيامك و مرد دیگه ای بود.  هيراد

 سمتشون رفتم و گفتم: به

 ببخشيد...-

 سه به سمتم برگشتن و هيراد با لبخند شيرینی گفت: هر

 حالت خوبه؟خيلی گریه کردی...-

 از نگرانيش گرم شد.  دلم

 اره ممنون. -

 مرد کنارشون سالم ارومی کردم و اونم جوابم رو داد.  به

 :بریم؟اخه سامی اینام ميخوان بيان...سيامك

 باشه فقط صبر کنين من دعام رو تموم کنم و بيام. -

 تكون دادن و منم هم وارد خونه شدم.  سری
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 ایه اخر قرانم رو خوندم و بوسيدمش و روی ميز قرارش دادم.  چند

 شده بود و کمتر بی قراری می کرد.  تا حدی اروم فاطمه

 رفتم که بلند شد.  سمتش

 عزیزم ميفهممت خيلی سخته، منم اینارو گذروندم. اميدوارم خدا بهت صبر بده. -

 رو روی شونم گذاشت و اروم گریه کرد.  سرش

 :ادم بدون مادرش مگه ميتونه زندگی کنه؟فاطمه

 رو بوسيدم و دم گوشش اروم گفتم: گونش

عضيا نتونن اما تو باید بتونی، حواست باشه که مامانت همه جا هست، کنارته ولی فقط تفاوتش اینه که دیگه شاید ب-

 نميشه دیدش ولی هست...هميشه هست!

 بوسيدمش و ازش خداحافظی کردم.  دوباره

 بقيه هم خدافظی کردم و تشكر کردم و از خونه خارج شدم.  از

  منتظر توی حياط واستاده بود. هيراد

 طرف رفتم.  به

 بریم. -

 تكون داد و از اقایون خداحافظی کرد.  سری

 هم به رسم ادب، با اینكه کسی رو نميشناختم ولی سری تكون دادم و از خونه بيرون رفتيم. من

 

 رو روی دوشم انداختم و دنبالش راه افتادم.  کيفم

 پس اقا سيامك کو؟-
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 د و گفت:نگاه کردن بهم، به راه رفتنش ادامه دا بدون

 رفته بنزین بزنه. -

 پس ما االن کجا ميریم؟-

 و گفت: خندید

 چقدر کنجكاوی! داریم ميریم سر کوچه تا بياد. -

 گفتم و دیگه حرفی نزدم.  اهانی

 سر کوچه رسيدیم،ماشين هيراد هم رسيد.  تا

 شدیم.  سوار

 ارومی کردم که سيامكم جوابم رو داد.  سالم

 رو به هيراد گفت: سيامك

 پس من و نزدیك شهرك الله پياده کن که برم خونه. بعدم شما برید. -

 سری تكون داد و راه افتادیم.  هيراد

 از چند دقيقه، نزدیك شهرك واستادیم.  بعد

 :خب من ميرم پس. )به سمت من برگشت(شنبه ميبينمت...سيامك

 لبخند سری براش تكون دادم و باشه ای گفتم.  با

 ی کرد و رفت. هيراد هم خداحافظ از

 از ماشين پياده شد و در سمت من و باز کرد.  هيراد

 :بيا جلو بشين...هيراد

 ای طول کشيد تا بفهمم چی ميگه.  لحظه
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 "یه لطفا ميگفتی خب..."

 شدم و جلو نشستم.  پياده

 سوار شد.  اونم

 االن ما ميریم بوتيك بعدش دلسا و اقا ساميار ميرن خونه فاطمه اینا؟-

 ه دیگه، چون زشته اونا امروز نرن. بعدشم که حتما ميرن دوتایی بيرون...فقط من و تو ميمونيم. :ارهيراد

 لحنش خندم گرفت.  از

 رو به حرکت دراورد و به سمت بوتيك رفتيم.  ماشين

 من هم که نميتونم ساکت بشينم، سواالم رو ازش پرسيدم.  و

 ؟با خانواده اقا سيامك رفت و امد خانوادگی دارین-

 :خانوادگی که نه ولی خب ميشناسيم هم رو دیگه. از تو دانشگاه باهم دوست شدیم.چطور؟هيراد

 همينجوری، چون باهم صميمی هستين پرسيدم. -

 :من باهمه صميمی هستم خب!هيراد

 رو به چپ و راست تكون دادم و گفتم: سرم

 نه مثال با اقای قربانی و اون دختره که اون روز اومد صميمی نبودین،با اینكه دوستاتون بودن. -

 نيم رخش نگاه کردم. اخم ریزی کرده بود.  به

 شدت گرفت و گفت: اخمش

 اونا دوستام نبودن. من با سعيد کال مشكل دارم خانم فتحی هم که...-

که معلوم نبود چشه!با همه دعوا داشت. من فكر کردم باهاتون دوسته  اقای قربانی خيلی گيره فقط...اون دخترمم-

 که انقدر صميميه. 
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 و گفت: خندید

 من با کسی دوست نبودم و نيستم و نخواهم بود، دیگه از این فكرا نكنيد. -

 زده لبخندی زدم و سكوت کردم و به بيرون نگاه کردم.  خجالت

 و به قول خودش نيست و نخواهد بود. شده بودم که با کسی دوست نبوده  خوشحال

 از فكرام خندم گرفت. کارم به جایی رسيده که دارم از زیر زبونش زندگيش رو ميكشم بيرون.  خودم

 :سعيد ازت خاستگاری کرده بود؟هيراد

 حرفش شوکه به طرفش برگشتم.  از

 ای نگاهم کرد و دوباره به رو به رو خيره شد.  لحظه

 قبولش نكن... :پسر خوبی نيست.هيراد

 گفتم: اروم

 قبول نكردم. -

 :چرا...؟هيراد

 چی بگم؟اصال من چرا ردش کرده بودم؟ نميدونستم

 نميدونم...حسم می گفت این نه!-

 :با احساست خاستگارات و رد ميكنی یا با منطقت؟هيراد

 سعيد... ها چه سواالیی بود که ميپرسيد؟مگه من چند تا خواستگار داشتم؟فكر کنم دوميش بود این

 خب اول منطقی و بعد احساسی...-

 تكون داد و دیگه تا رسيدن به بوتيك حرفی نزد. من هم چيزی نگفتم.  سری

 



 دلم یآسمان آب

 
247 

 

 

 هم وارد بوتيك شدیم و سالم ارومی به بچه ها کردیم.  با

 تا مشتری داخل مغازه مشغول خرید بودن و دلسا و ساميار سر گرم اونها شده بودن.  چند

 م گذاشتم و روی صندليم نشستم. رو کنار پا کيفم

 بعد از اینكه کار دوتا خانم رو راه انداخت سمتم اومد و گفت: دلسا

 چطور بود؟-

 کردم و گفتم: نگاهش

 داغون بود، خيلی بی تابی می کرد. -

 بغض کرد و گفت: دلسا

 الهی بميرم، خيلی به مادرش وابسته بود. -

 خدا صبر بهش بده، ميفهممش...من بعد مرگ مادرم افسردگی گرفتم!-

 :خدا رحمتش کنه!دلسا

 خدا مادر تو رو برات نگه داره...-

 ارومی گفت و به سمت مشتری ها رفت.  امين

 

 

 از رفتن مشتری ها، هر دو حاضر شدن تا برن.  بعد

 :خب پس ما رفتيم دیگه. مواظب مغازه باشين...دلسا

 هيراد گفت: که خندیدم
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 یكی باید به خود تو بگه...-

 و ازم خدافظی کرد.  خندید

 خب عزیزم مراقب خودت باش. شنبه ميبينمت...-

 دقت کردی همتون پيچوندین؟-

 :ما هم ميپيچيونيم خب...هيراد

 گرفت.  خندم

 خوبه مغازه مال شماست و این همه ضرر ميزنين به خودتون...-

 ب دختر که از دست نره...!:ای بابا، عمرت رو بچسساميار

 چه جمله سنگينی.-

 و رفتن.  خندیدن

 به هيراد انداختم.  نگاهی

 :ماهم بریم؟هيراد

 وا؟کجا ميخوایم بریم؟سر کاریم مثال!-

 و حرفی نزد.  خندید

 ای وارد بوتيك شدن و ماهم سرگرمشون شدیم... خانواده

 

 خنده، گوشيم رو جواب دادم.  با

 جانم سارا...-

 :سالم. کجایی؟سارا
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 رو صاف کردم و گفتم: صدام

 بوتيك چطور؟-

 :پس چرا ميخندی؟سارا

 وا! تو بوتيك خندیدن موردی داره مگه؟خندم گرفته دارم ميخندم. -

 طور که داشتم توجيحش ميكردم وارد بوتيك شد.  همين

 تعجب گوشی رو قطع کردم و گفتم: با

 تو...اینجا چيكار ميكنی؟-

 هيراد گفت: زد و رو به لبخندی

 سالم اقا هيراد، خوبين؟-

 هم که شوکه شده بود گفت: هيراد

 سالم. ممنون شما خوبين؟-

 ارومی گفت و سمت من اومد.  بله

 چشم سفيد تو ميای سر کار یا...-

 به خدا باز شروع کنی من ميدونم با تو. خجالت بكش...-

 چشماش رو درشت کرد و گفت: سارا

 من تاحاال ندیده بودم با یه پسر انقدر راحت بخندی! من یا تو؟ چقدر عوض شدی،-

 به هيراد کردم که خيره به ما بود.  نگاهی

 بعدا راجبش حرف ميزنيم. -

 زد و گفت: پوزخندی
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 بعدا...تو فقط برای دیگران...-

 عصبانيت گفتم: با

 سارا! بس کن خواهشا...-

 نزد و روش رو بگردوند.  حرفی

 معنی این حساسيت هاش و درك نميكردم. مگه من چيكار ميكردم که انقدر درکش سخت بود؟ اصال

 رو به هيراد گفت: سارا

 پس دوستاتون کجان؟-

 هم لبخندی زد و گفت: هيراد

 سيامك که خونشونه؛دلسا و ساميار هم رفتن ختم مادر فاطمه. ماهم از اونجا اومدیم. -

 نش گذاشت. هينی کشيد و دستش رو روی ده سارا

 سمتم برگشت و گفت: به

 فاطمه؟همين دوستتون؟مادرش فوت کرده؟-

 به معنای اره تكون دادم.  سری

 :الهی بميرم...چقدر گناه داره!سارا

 مگه دیدیش فاطمه رو؟-

 چشم غره ای رفت و گفت: سارا

 بله با اجازتون. ماهی گلی که نيستم یادم بره. -

 بله بله حق با شماست. -

 ذوق دستاش رو بهم کوبيد و گفت:با  سارا
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 خب پس من نيرو کمكی ،کاری دارین بگين انجام بدم. -

 از روی صندليش بلند شد و گفت: هيراد

 ممنون سارا خانم. شما خسته ميشی، امروزم روز شلوغيه. -

 حالت خودمونی پيدا کرد و اومد و جای دلسا نشست.  سارا

 ميشينم. :خسته چيه بابا!؟ هر وقت خسته شدم سارا

 خندید و سری تكون داد.  هيراد

 :مگه این دوستتون حقوق نميگيره که کار کنه؟پس چرا رفته خونه؟سارا

 تعجب بهش نگاه کردم.  با

 لب اسمش رو با حرص گفتم. زیر

 سارا...-

 سمتم برگشت و گفت: به

 اد گفت(خب شما بفرمایيد. خب مگه چيه؟سواله دیگه. از تو نپرسيدم که، اقا هيراد جواب ميده. )رو به هير-

 خندید و گفت: هيرادم

 خودم بهش گفتم بره...-

 سری برای تاسف تكون داد و گفت: سارا

 کار بدی کردین دیگه. پرو ميشن...-

خندم گرفته بود هم عصبی شده بودم. هيراد هم که کال ميخندید. از اون خنده ها که قيافش رو خوشگل تر  هم

 ميكنه. حتی گاهی از ذوق خنده هيراد من هم خندم ميگيره...
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دو ساعتی بود که سارا اومده بود و خدایی هم کمكمون ميكرد. حاال جدا از اینكه کلی از دستش حرص  نزدیك

 خوردم...

 طور که داشتم یه اهنگ پيدا ميكردم تا بزارم، دیدم هيراد سعی ميكنه چایی بریزه و برامون بياره... همين

 ای به پهلوی سارا زدم.  ضربه

 :هان؟سارا

 چشم به اشپزخونه اشاره کردم و گفتم: با

 ببينش...داره چایی مياره!-

بلند زد زیر خنده...انقدر بلند که هيراد با تعجب حرف من سریع به اشپز خونه نگاه کرد. اما تا چشمش خورد  با

 برگشت و نگاهمون کرد. 

 تعجب الل شده بودم.  از

 :دکتر دستتو نسوزونی...سارا

 دوباره بلند تر خندید.  و

 بار صدای خنده هيراد هم ميومد.  این

 نميری سارا... الهی

 عصبانيت نيشگونی ازش گرفتم که داد زد: با

 وای دستم...!چيه؟-

 کوفت و چيه. الل شو فقط، ابروم و بردی...-

 بابایی گفت که حرصم رو دراورد.  برو
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 نميفهميدم چطوری ميتونه انقدر راحت باشه؟ واقعا

 با سينی چایی از اشپزخونه بيرون اومد.  هيراد

 هم ميخندید.  هنوز

 :ببين نسوزوندم خودم و...هيراد

 :افرین پسر گل، خوش به حال مامانت!سارا

 ابرویی باال انداخت که خندم بيشتر شد.  هيراد

 روی ميزم گذاشت و به صورتم خيره شد.  ليوانی

 :بخند خب...چرا خندتو نگه ميداری؟هيراد

 هم پشت بندش گفت: سارا

 واال.یه روز خفه ميشه انقدر خندشو ميخوره...-

 خدا نكنه ارومی گفت.  هيراد

 ميكردم نميتونم نفس بكشم.  حس

 م عوض شد که دستام عرق کردن. ضربان قلبم که دیگه نگو...حال انقدر

 به سارا کردم که ليوان به دست خشك شده بود.  نگاهی

 دوباره گفت: هيراد

 بخند...هميشه بخند...-

 

 از حرفی که هيراد بهم زد، تا اخر شب تو فكر بودم و حرفی نزدم.  بعد

 چرا؛ حرفش به دلم نشسته بود. هم حرفش هم خودش... دروغ
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 اشاره سارا وسایلم رو جمع کردم.  با

 هم اخرین مشتری رو راه انداخت و روبه ما گفت: هيراد

 خب خسته نباشيد،مخصوصا شما سارا خانم. -

 :خواهش ميكنم. کاری نكردم. سارا

 فقط سرم رو تكون دادم و لبخند زدم.  منم

 پس ما ميریم. -

 :باشه. مراقب خودتون باشين. هيراد

 چشم. سالم برسونين خانواده رو... -

 زد و تا بيرون همراهمون اومد.  لبخندی

 هاش رو تو جيب شلوارش فروکرد و به دیوار تكيه داد.  دست

 :سالمت باشی. توهم به خالت سالم برسون. هيراد

 ارومی گفتم.  باشه

 سمت ماشين رفتيم.  هم ازش خداحافظی کرد و هر دو به سارا

 اروم گفت: سارا

 یه توضيح مفصل بهم بدهكاری. همين امشب ...-

 وقتی به یه چيزی گير بده، دیگه ول کنش نيس.  ميدونستم

 رو به چپ و راست تكون دادم و سوار ماشين شدیم.  سرم

 خب...ميریم خونه؟-

 کردم و گفتم: نگاش
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 پس کجا بریم؟-

 :به خالت یه زنگ بزن، بگو دیر تر ميای. بریم پارك باهم حرف بزنيم. سارا

 داری گندش ميكنی ها..!-

 :حرف نباشه. تو زنگت رو بزن. سارا

 موبایلم رو از کيفم دراوردم و شماره خاله رو گرفتم.  ناچار

 :بله؟خاله

 سالم خاله خوبی؟-

 :سالم عزیزم. خسته نباشی. خاله

 مشب دیرتر ميام. نگرانم نشو. ممنون. خاله من یكم ا-

 :چرا؟چيشده؟خاله

 هيچی با سارا ميریم بيرون. -

:روز رو که ازتون نگرفتن. زشته دختر تا دیر وقت بيرون باشه. االنم ساعت ده شبه. بياین خونه فردا از صبح خاله

 برید بيرون. 

 اخه ...-

گر زنگ زدی خبر بدی و بعدش کار خودتو بكنی، بگو :اخه نداره. اگه زنگ زدی که اجازه بگيری، من ميگم نه. اخاله

 تكليفم رو بدونم. 

 حق بود. االن نزدیك ساعت ده بود و این برای خاله یعنی نصفه شب... حرفش

 باشه ميایم خونه. -

 :افرین. سر راهتم نون بخر. خاله
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 و چشمی گفتم. گوشی رو قطع که کردم سارا گفت: خندیدم

 چرا گفتی ميریم خونه؟-

 رو روشن کردم و گفتم: شينما

 به نظرت ميزاره ده شب بریم بيرون ؟-

 :وا مگه چيه؟ مگه کجا ميخوایم بریم؟سارا

سارا جونم، خاله من مثل عمه تو فكر نميكنه گلم. ذهنش بستس. عقایدشم برای خودش  و من محترمه. باالخره -

 داره باهام زندگی ميكنه باید حرفش رو گوش بدم. 

 حرفی نزد و روش رو اونور کرد، منم راه به سمت خونه راه افتادم... سارا

 

 

 رو داخل حياط پارك کردم و هر دو پياده شدیم.  ماشين

 صندلی عقب، چند تا نون سنگكی که گرفته بودم رو برداشتم.  از

 خب بریم...-

 سری تكون داد و اروم به سمت خونه راه افتاد.  سارا

 رفتم و گفتم: کنارش

 يه تو لكی؟چ-

 کشيد و گفت: اهی

 خيلی وقت بود با هم حرف نزده بودیم. -

 عزیزم، واستا شام بخوریم. ميایم تو حياط تا صبح حرف ميزنيم. خوبه؟-
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 ذوق خندید و گفت: با

 اره خوبه. من باالخره باید بفهمم تو چت شده. -

 تو توهم زدی به خدا...-

 :معلوم ميشه. سارا

 

 

 

 شستن ظرفا،سارا به عمش زنگ زد و گفت که شب پيش من ميمونه.  از خوردن شام و بعد

شماها هی ميخندید و شكوه خانم رو بيدار "که خاله رو راضی کرد که بریم تو حياط. چون خاله ميگفت  بعدم

 . "ميكنيد

 

 خونه بيرون اومدیم و من درو بستم.  از

 بشينيم رو تاپ؟-

 :اره بریم. سارا

 کدوم یه سمتش نشستيم. سمت تاپ رفتيم و هر  سه

 :خب...سارا

 گرفت.  خندم

 االن چی باید بگم؟-

 :بگو که دل دادی رفته ...سارا
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 رو رها کردم.  خندم

 برو بابا. دل چيه؟-

:ریحانه من و سياه نكن. تو این چند سال دوستی، حتی تو محيط دانشگاه، تو جواب سالم پسرا رو نميدادی ولی سارا

نميدونم این هيراد چی داره که تو رفتی سمتش. تو هميشه ميگفتی پسرا قابل اعتماد نيستن. ميگفتی نزدیكشون 

 نشم ولی خودت...

 کم کم جمع شد.  خندم

 من نزدیكش نشدم. -

 : ولی یه جوری شدی! تو حتی اون راحتی که با هيراد داری رو با سيامك نداری، من دقت کردم. سارا

 ميگفت. اون حسی که به هيراد داشتم واسه سيامك صدق نمی کرد.  راست

 خب هيراد...نميدونم چی بگم سارا. -

من با هر کی دوست شدم بهش  :من فقط ميخوام بدونم داری دل ميبندی یا نه!؟ شاید فكر کنی من خنگم. چونسارا

 عادت کردم و بعد که ولم کرده حالم بد شده. ولی حالت های تو واسم اشنا نيست. چته؟

 حس هام برای خودمم اشنا نيست. تو راست ميگی، بهش حس پيدا کردم ولی عشق نيست. دلبستن نيست...-

 :پس چيه؟سارا

،وابستگی...گنگه. فكرم رو مشغول کرده ولی هر چقدر که نميدونم. یعنی نميفهمم باید بهش چی بگم. عشق،عالقه-

 بهش فك ميكنم بازم به نتيجه ای نميرسم فقط گيج تر ميشم. 

 : دلت و لرزونده؟سارا

 کردم. دلم رو لرزونده بود؟ فكر

 دلم ریخت، لرزید، هول شدم. "بخند"اره، وقتی نگاهم ميكنه. یا همين اخر شب...وقتی که گفت -

 ه...:پسر خوبيسارا
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خيلی...هميشه تصورم از پسرا یه عده ادم بود که همش به این و اون چشم داشتن. ولی ميبينم خيلی اشتباه کردم. -

ميبينم شاید کم باشن ولی هنوزم هستن کسایی که چشمشون فقط ناموس خودشون رو مبينه. چشمشون دنبال این 

بعضی نگاهاش لرزیده یا وقتی صدام ميزنه قبلم  سهه. واو اون نيست. اره، ميگم بهت که دلم واسه این کاراش لرزید

 وا ميسته.

 

اینا رو ميفهمی یا نه. ممكنه یه چيز عادی باشه ولی واسه من که اولين بارمه اینا عادی نيست. اصال هم  نميدونم

 مشعادی نيست. در عين حال که خيلی گنگه ولی شيرینه، دهنم شيرین ميشه، دلم شيرین ميشه. ولی این اس

منه. عشق بی مرزه ولی این ها همشون ته  تدلدادگی نيست. دلدادگی فراتر از اینه،عشق بيشتر از این احساسا

دارن،به اخر ميرسه. مطئنم هيراد اگه یكم دیگه نزدیكتر بشه من اوضام بدتر ميشه. دلم ميخواد اینارو نگه دارم 

 نه واسه کسی که تو یه دوره از زندگيم خالصه ميشه. واسه اونی که حقشه. واسه اونی که تا اخر باهام ميمونه 

 :حق داری... ما حتی نميدونيم هيراد چطور ادميه!سارا

 همين مانع بروز احساساتم ميشه. -

 خندید و گفت: سارا

 ولی اگه بشه چی ميشه...-

 خندم گرفت.  خودمم

 نميشه. -

 :چرا؟سارا

 می خواد دختر عمش و بگيره. اسمش هماس...-

 با تعجب گفت: سارا

 تو از کجا ميدونی؟-

 اون روز الناز گفت. تازه مامانش از من خوشش نمياد. نميدونمم برای چی!-
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 : وا! تو به این چيزا چيكار داری. شاید هيراد دختر رو نخواد. سارا

 کردم و گفتم: نگاش

 اتفاقا حس ميكنم نميخوادش. -

 م برات جورش ميكنم. :پس حله دیگه. مامانشم که مهم نيست. من خودسارا

 ترس از جا بلند شدم و گفتم: با

 سارا مرگ من نری چرت و پرت بهش بگی. به خدا اینارو بهش بگی دیگه نه من نه تو...-

 جا بلند شد و چشم غره ای رفت.  از

 :گمشو بابا، من کی تاحاال راز هامونو به بقيه گفتم. سارا

 تو ميبينم.  گفتم بدونی. نفر سومی باخبر شه من از چشم-

 نزد و به سمت خونه رفت و من هم دنبالش رفتم... حرفی

 

 "یك ماه بعد "

 

 

 از ماشين پياده شدم.  

 ساعت تو دستم نگاه کردم؛ ده دقيقه به ده بود و امروز خيلی زودتر از هميشه رسيده بودم.  به

 و خوشحال وارد بوتيك شدم و به همه سالم کردم.  شاد

 سالم به همگی...-

 و بقيه از این همه انرژیم متعجب، نگاهم می کردن و یكی یكی جوابم رو ميدادن.  لساد
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 :باز صبحونه کله پاچه خوردی که انقدر شارژی؟دلسا

 و به سمت صندليم رفتم و روش نشستم.  خندیدم

 نه بابا کله پاچه چيه! حاال یه روز من حالم خوبه...ببين نميزاری!-

 نجام کاراش بود، گفت:همين طور که مشغول ا سيامك

 اخه تا به حال انقدر خوشحال نبودی؟خبریه؟-

 بلند شروع به خندیدن کرد.  دلسا

 :شاید داری شوهر می کنی؟ها، راستش رو بگو؟دلسا

 غره ای بهش رفتم. بعضی وقتا بدون فكر کردن، حرفی رو به زبون مياورد.  چشم

 فهميد چی گفته؛لبخندی زد و به روی خودش نياورد.  خودش

 قرار بود امروز کد ها رو بدین وارد کنم، چی شد؟-

 :ریيس نيومده هنوز!ساميار

 از سه ماه کار کردن تو محيط اینجا، هنوز به کلمه ریيس عادت نكرده بودم و خندم ميگرفت.  بعد

 ه داره کار ميكنه. شماها که باهم دوستين...راحت باشين دیگه!بابا ریيس چيه ميگين؟ ادم فكر ميكنه تو یه کارخون-

 طور که داشتم حرف ميزدم، هيراد وارد بوتيك شد و قبل از سالم کردن با حالت مسخره ای رو به من  گفت: همين

 ساعت چنده خانم رفيعی؟-

 تعجب به سمتش برگشتم و به قيافه بی تفاوتش خيره شدم.  با

 ور مگه؟سالم. ساعت...دهه،چط-

 :عليك سالم. مگه فراموشی داری؟ مثال امروز با دوست من قرار داشتی خانم...هيراد

 حواس پرتيم هينی کشيدم و دستم رو به پيشونيم کوبيدم.  از
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 اخ اخ من یادم رفت. شما قرار بود شب قبلش بهم خبر بدی...-

 با تعجب گفت: هيراد

 دادم.  ریحانه من پنج بار زنگ زدم و سه تاهم پيامك-

 خجالت گوشيم رو از کيفم دراوردم که دیدم،بله!بيچاره خودش رو کشته بود.  با

 ببخشيد، گوشيم رو سایلنت بود. -

 بخشيدم...زود پاشو بریم. -

 مشغول حرف زدن با بچه ها شد.  و

 

 از صحبت کوتاهی با سيامك، از همه خداحافظی کردیم و سمت ماشينش رفتيم.  بعد

 شده بودم. قرار به این مهمی رو فراموش کرده بودم. حواس پرت  واقعا

 ماشين شدم.  سوار

 :کمربندت رو ببند. هيراد

 ای گفتم و کمربندم رو بستم.  باشه

دلشوره گرفته بودم هم استرس. دلم نميخواست جای دیگه ای کار کنم. چون که وقتش رو نداشتم و دليل دیگش  هم

 هم این بود که دلم نميخواست از بچه ها جدا بشم...مخصوصا هيراد. 

این یه ماه گذشته  تقریبا  به حالت خنثایی از حس های مختلف رسيده بودم. یعنی از اون حالت گيجی خارج شده  تو

 بودم و فهميده بودم با خودم چند چندم. حدالقل اگر اسمش عالقه نبود، تب زود گذر هم نبود. 

یه نفر خوشگلترین و بهترین ادم  ادم وقتی عاشق یك نفری بشه، اون"نيم رخش نگاه کردم. هميشه سارا ميگفت به

 . "روی زمين ميشه
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فكر کردم. هيراد جذاب بود...و واقعا هم به چشمم ميومد. گاهی اوقات  از دیدن قيافه و استایل بدنش دلم ضعف  یكم

ميرفت. انقدر حس جالبی پيدا می کردم که خودم هم متعجب ميشدم و از خودم خجالت ميكشيدم. اخه من و چه به 

 رفا...این ح

 

 نگاهش رو حس کردم. به سمتش برگشتم که گفت: سنگينی

 ساکتی...-

 کوتاهی کردم و گفتم: خنده

 چی بگم؟ حرفی ندارم که بزنم. -

 :هميشه حرف هست...هيراد

 شاید باشه ولی گفتنی نيست. -

 ای سكوت کرد و بعد، سرش رو تكونی داد.  لحظه

 :قشنگ بود...هيراد

 اره ...-

 . حرفی نزدم دیگه

 موقع، تلفنم زنگ و با دیدن اسم سارا، لبخندی زدم.  همون

 بچگانه ای به ذهنم خطور کرد ولی دلم یكم شيطنت های الكی می خواست.  فكر

 اینكه معطل کنم سریع با ذوق گفتم: بدون

 سالم...خوبی عزیزم؟-

 با شنيدن صدای پر از نازم، سریع موضوع رو گرفت و گفت: سارا
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 کار ميزاری؟ داری کسی رو سر-

 شيطنت و لوس بازی که اشكالی نداشت، داشت؟ یكم

 اهوم. تو خوبی؟دلم برات تنگ شده نامرد...گفتی زود ميای!-

 چشمی به هيراد نگاه کردم که کنجكاو، همراه با اخم ریزی، به حرفام گوش ميداد.  زیر

 دی، تو ميگی نه!:ای من قربون دلت بشم، حال کی و داری ميگيری ؟ من ميگم تو عوض شسارا

 و با عشوه خندیدم و گفتم: اروم

 منم همين طور...-

 :چی تو هم، همينطور؟سارا

 یه طرف خندم گرفته بود، از طرفی دلم ميخواست مستقيم به هيراد نگاه کنم تا عكس العملش رو ببينم.  از

 نه نه، امشب برنامم جور نيست. -

 :ریحانه خيلی بی حيا شدی خجالت بكش. سارا

 الهی...پس بهت حسابی سخت گذشته بدون من. -

 بلند خندید و گفت: سارا

 نه عزیزم، دوستان هستن جای شما. تازه بهتر از شما هم سرویس ميدن...-

 کردم اما با دیدن قيافه در هم هيراد روحم شاد شد و در اخر گفتم: اخمی

 منم خيلی دوست دارم. ميبينمت پس...-

 غش کرده بود. اون طرف خط از خنده  سارا

 اینكه ضایع بازی نشه، سریع گوشی رو قطع کردم و با لبخند مليحی به رو به رو خيره شدم.  برای

 نفس بلندش تو گوشم پيچيد و وادارم کرد به طرفش برگردم. صدای



 دلم یآسمان آب

 
265 

 

 

 حسابی توهم بود و با دستش که لبه شيشه گذاشته بود،پوست لبش رو ميكند.  اخماش

 ود.ببخشيد، تلفنم واجب ب-

 زد و گفت: پوزخندی

 بله مشخصه. سالم ميرسوندین...-

 به لحن حرصيش زدم و گفتم: لبخند

 سالمت باشين، اونم سالم رسوند. -

 تعجب نگاه کوتاهی بهم کرد و گفت: با

 ميدونست با یه پسر بيرون اومدی؟-

 خب معلومه،من چيزی رو ازش مخفی نميكنم. -

 کشداری کشيد و گفت: نفس

 غيرتش ستودنيه. چه جالب...-

 اینكه دلم نميومد اما از واکنشش ذوق کرده بودم.  با

چقدر سخت ميگيرین، من و سارا که باهم این حرفا رو نداریم. بعدم دليلی نداره سارا واسه اینكه با شما بيرون  -

 اومدم غيرتی بشه!

 اون لحظه قيافش دیدنی بود.  واقعا

 بخورم که نفس هم نميكشيد. و واج نگام ميكرد. حتی حاضرم قسم  هاج

 صدای بوق ممتد ماشين عقبی به خودش اومد و اخمی کرد و سرعتش رو بيشتر کرد.  با

 :هيچ وقت جلوی یه مرد از این کارا نكن. هيراد
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 اون موقع از کارم لذت برده باشم ولی االن با این حرفش، خجالت کشيدم و لبم رو به دندون گرفتم.  شاید

ميدونستم کارم بچگونه بود. از کارم پشيمون شدم. داشتم نقش کسی رو بازی می کردم که با خود واقعيم  خودمم

فاصله داشت. داشتم ادای کسی رو در مياوردم که کار من نبود. حرفی نزدم و به جلو خيره شدم و هيراد هم در 

 سكوت مطلق به رانندگيش ادامه می داد.

 

 "هيراد "

 

 

 

 

 ك ساعت، باالخره رسيدیم. از حدود ی بعد

 توی کوچه و جلوی در کارگاه واستادم.  پيچيدم

 تو پياده شو، من پارك کنم بيام. -

هيچ حرفی سری تكون داد و پياده شد. معلوم بود ناراحت شده. البته که حقش بود تا دیگه جلوی من، با  بدون

 دوستش اینجوری حرف نزنه. 

 شدم. ماشين رو پارك کردم و پياده  سریع

 شده بود.  رهيخ نيسمتش رفتم. به زم به

 گفتم: 

 بریم؟-
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رو باال اورد و نگام کرد و دوباره با دیدن چشماش...حالم عوض شد. یه برق خاصی داشت. چشماش درشت بود  سرش

 رگه های طالیی  تو چشمش بيشتر خود نمایی می کردن.  نيو برق ميزد،واسه هم

 بهم تزریق شد و عصبانيتم خوابيد.  ارامشی

 :بریم. ریحانه

 جلو تر ازش به سمت کارگاه رفتم.  کمی

 روی در سفيد رنگ بزرگی واستادیم و من زنگ رو زدم.  روبه

 با صدای تيكی باز شد. کمی با دستم در رو فشار دادم تا کامل بازبشه.  در

 کردم تا اول ریحانه بره داخل.  صبر

 بفرما...-

 زیر لبی کرد و وارد حياط شد.  تشكر

 هم پشت سرش وارد شدم و درو بستم.  من

 اومدم حرکت کنم،ریحانه بدون مقدمه به عقب برگشت و محكم به سينم برخورد کرد.  تا

 ازم جدا شد و دماغش رو توی دستش گرفت و اخ بلندی گفت.  سریع

 کمی دوال شدم و صورتش رو باال گرفتم.  نگران

 عه عه عه، حواست کجاست؟ ببينمت چی شدی؟!؟-

 صورتی که از درد جمع شده بود سرش رو باال اورد و دستش رو از روی بينيش برداشت.  با

 و گفتم: خندیدم

 خيلی تو بينی داشتی، همون یه ذره رو هم به فنا دادی. -

 سر به حرف اومد و گفت: اخر
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 شما خوردی به من...!-

 شتی...حاال خوبی؟من خوردم؟تو یهو برگ-

 رو باال پایين کرد و یكم بينيش رو ماليد.  سرش

 :بر گشتم بگم که االن ميریم...ریحانه

 عطسه بلندی کرد.  و

 :وای ببخشيد، گفتم االن ميریم تو برای چی؟ریحانه

 به صورت سرخ شدش زدم و گفتم: لبخندی

 يریم. هيچی، طرح مانتو جدید داره، ميریم ببينيم و کارا رو ازش بگ-

 گفت و به سمت ساختمون برگشت.  اهانی

 :مگه اونا خودشون کار ها رو هميشه نميارن؟ریحانه

نه من از مجيد خيلی کم مانتو می گيرم چون اون بيشتر برای مدلينگ اونا رو استفاده ميكنه و خيلی کم عمده ای -

 ميدوزه. االنم شاید بتونيم بيست، سی تا مانتو ازش بگيریم.  

 ون داد و چه جالبی گفت. تك سری

 ساختمون شدیم.  وارد

 یه خونه دو طبقه رو کارگاهش کرده بود. طبقه باال واسه طراحی و پایين دوخت و دوز... مجيد

ساختمون مسكونی بود و اشپزخونه و حموم و دستشویی داشت. حتی بيشتر وقت ها خودش همين جا می  مدل

 موند. 

 طبقه باال رفتيم.  به

 ل حرف زدن با خانمی بود. با دیدن ما، حرفش رو قطع کرد و با خوشحالی سمتمون اومد. مشغو مجيد
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 :به به، ببين کی اینجاس. اقا پارسال دوست امسال اشنا...مجيد

 دست دادم.  باهاش

 سالم. بابا من که چند وقت پيش اینجا بودم. این تویی که من و یادت رفته...-

 و سرش رو تكون داد و گفت: خندید

 به خدا درگيرم، اخر این ماه، یه شو داریم. هنوز کارامون اماده نيست. -

 کمكی چيزی خواستی بگو، تعارف نكن.  -

 زد و تشكر کرد.  لبخندی

 معرفی ریحانه، دستم رو اروم به پشت کمر نزدیك کردم که خودش فهميد و کمی جلو تر اومد.  برای

 :سالم. ریحانه

 خم کرد: ینگاهی به ریحانه انداخت و سرش و به نشونه احترام کم مجيد

 سالم خانم. خيلی خوش اومدین...-

 لبخند مليحی زد و گفت: ریحانه

 ممنون. لطف دارین!-

 از ریحانه گرفتم و رو به مجيد گفتم: چشم

 خب...کارات رو نشون بده که من باید برم. -

 رو باال انداخت و گفت: ابروهاش

 ...ديدی من ولت می کنم بری؟امروز حتما همراه این خانم جذاب و زیبا ناهار مهمون من هستفكر کر-

 لفظ خانم جذاب و زیبا اخمام کمی توهم رفت و نگاهی به ریحانه کردم که دیدم اخمای اون از من بدتره.  از

 به سمت اتاقش راهنمایی کرد.  مارو
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 ره ای که اونجا بود هدایت کردم و خودم هم کنارش نشستم. اتاق شدیم. ریحانه رو به سمت مبل دو نف وارد

 هنوز وارد اتاق نشده بود. مجيد

 به سمت ریحانه برگشتم که باعث شد با تعجب نگام کنه.  سریع

 مجيد یكم روابط بازی با خانم ها داره!-

 تكون داد و گفت: سری

 بله کامال مشخصه. -

 ورود مجيد دیگه نتونستم حرفی بزنم.  با

 چایی رو مقابلمون گذاشت و روبه رو من نشست.  سينی

 :چایيتون سرد نشه فقط. بعدم این مدل های جدیدمه که طرح زدم. مجيد

 رو ازش گرفتم و تكيه دادم. دفتر

 رو به ریحانه دادم که رو پاش گذاشت و بازش کرد.  دفتر

 ه می کرد و توجه مجيد  جلب می شد. جاها ریحانه به نكاتی اشار هیمدل اول رو با دقت نگاه کردیم.  چند

:به نظرم واسه این طرح، اگه رنگ زرد و طوسی رو انتخاب کنيد خيلی چشم گير ميشه؛زمينه مانتو طوسی و ریحانه

 گل هاش رو زرد و کمی هم نارنجی کنيد. 

 خندید و گفت: مجيد

 ازت خوشم اومد. سليقت عاليه...-

 

 به ریحانه نگاه کردم تا ببينم چه جوابی ميده.  منتظر

 :متشكر...ریحانه
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لحن اروم و سردش لبخندی رو لبم نشست. با خيال راحت، دستم رو پشت سرش، روی پشتی مبل انداختم و  از

 مشغول نگاه کردن مدل ها شدم ولی این همه نزدیكی...ضربان قلبم رو باال برده بود. 

مواقع تپش قلب نمی گيرن؟ من که حتی نگاش هم می کردم قلبم محكم خودش رو به در  گفته مردها تو اینجور کی

 و دیوار می کوبيد وای به حال نزدیك شدن...

 

تموم شدن طرح ها، از ریحانه کمی فاصله گرفتم. صدای نفس ازاد شدش، توی گوشم پيچيد و لبخندی روی لبم  با

 نشوند. پس معذبش کرده بودم!

 جلو خم شد و دفتر رو تحویل مجيد داد. کمی به  ریحانه

 :بفرمایيد، کارتون واقعا زیباست. ریحانه

 لبخندی زد و گفت: مجيد

 خيلی ممنون. -

 بودم که پيشنهادش رو مطرح کنه و این هم ميدونستم که از طرف ریحانه، اون پيشنهاد رد ميشه.  منتظر

 :ببخشيد شما خانم...؟مجيد

 شت و شروع به خوردن کرد.  به عقب تكيه داد و گفت:ليوان چایيش رو بردا ریحانه

 رفيعی هستم. -

 :اها بله خانم رفيعی؛ببينين من یه پيشنهادی دارم براتون. مجيد

 :بفرمایيد گوش ميدم. ریحانه

 با لبخند گفت: مجيد

 پس لطفا قبولشم بكنيد. -

 گفت: ليوان چایيش رو گذاشت رو ميز و دوباره به حالت قبل بر گشت و ریحانه
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 من بدون اینكه بدونم موضوع رو، چيزی رو قبول نميكنم. -

 :ميخوام بگم که واسه شو اخر ماه شما مدل ما باشين...مجيد

 ریحانه نگاه کردم. ابروهاش باال رفته بود تعجب کرده بود.  به

 :من اصال مناسب این کار نيستم. ریحانه

  :حتما چيزی در شما دیدم که این حرف و ميزنم.مجيد

 :ببخشيد ولی قبول نميكنم. هم اینكه وقت خالی ندارم هم اینكه از کارم راضيم. ریحانه

جوابی که داد خندم گرفت. خيلی شيك در کمال احترام، حرفش رو ميزد و به روی خودش هم نمياورد که ایا اون  از

 طرفش ناراحت ميشه یا نه؟

 زنان رو به مجيد گفتم: لبخند

 من که بهت گفته بودم، حاال بيخيال...مانتو هات رو بيار ما بریم که خيلی دیرمون شده. -

 از جا بلند شد و گفت: محيد

 اصال...امروز ناهار مهمون منيد. -

 نه نه به خدا تعارف نمی کنم، واقعا کار داریم. بعدم ریحانه معذبه...-

 اخمی ریزی کرد و گفت: مجيد

 ریحانه؟منظورت...-

 فهميدم چه گندی زدم.  هتاز

 اره همون خانم رفيعی...-

 شيطونی کرد و اروم گفت: خنده

 ميبينم پيشرفت کردی هيراد...افرین. -
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ریحانه نگاه کردم. خودش رو سرگرم گوشه مانتوش کرده بود و طوری وانمود می کرد که حرفامون رو نشنيده  ولی  به

 اخماش در هم بود. 

 رو به ریحانه گفت: مجيد

 خانم رفيعی...ناهار امروز رو بد بگذرونين و با ما باشين. -

 لبخندی زد و گفت: ریحانه

 نفرمایيد شما لطف دارین ولی من تصميم گيرنده نيستم، با اقای رستگار صحبت کنيد .-

 سری تكون داد و از اتاق بيرون رفت.  مجيد

 سمت ریحانه چرخيدم و خندیدم.  به

 نی؟چرا انقدر لفظ قلم حرف ميز-

 غره ای رفت و گفت: چشم

وا خب چطوری حرف بزنم؟ بعدم بار اوله که ميبينمش. تازه هنوز لفظ قلم حرف ميزنم، کم مونده اسمم رو صدا کنه، -

 وای به حال اینكه باهاش راحتم باشم. 

 استداللش خوشم ميومد.  از

 کال دیر جوشی...-

 ره واستاد و گفت:از جاش بلند شد و ميز رو دور زد و کنار پنج ریحانه

اتفاقا دیر جوش نيستم. دليلی برای صميميت پيدا نميكنم. اگرم با شما و بقيه راحتم به خاطر اشنایيت و اعتمادیه -

 که بهتون دارم...

 اینكه اینجوری گفته بود خوشحال شدم و حس خوبی پيدا کردم. از جا بلند شدم و سمتش رفتم.  از

 خيابون نگاه می کرد.  به

 موقع مجيد وارد اتاق شد. هر دو به عقب برگشتيم.  همون
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 دیدن ما تو اون حالت، ابرویی باال انداخت و گفت: با

 مزاحم شدم...برم؟-

 سریع فاصله گرفت و گفت: ریحانه

 نه نه بفرمایيد. -

:ميخواستم بگم االن رفتنتون فایده نداره، ساعت دوازده شده. دو تا خيابون باال تر یه رستوان خيلی خوبه. من مجيد

 ميگم ناهار بریم اونجا. 

 چيكار کنم! از یه طرف هم دلم برای بچه ها ميسوخت چون دست تنها بودن.  نميدونستم

 به ریحانه کردم که خيره من شده بود.  نگاهی

 تكون دادم که شونه هاش رو باال انداخت. "چيكار کنيم"ی به معنا سری

 سمتش رفتم و اروم گفتم: به

 نميزاره بریم االن، تو معذب ميشی بمونيم؟-

 فكر کرد و گفت: کمی

 معذب که خب تنها نيستم شما هستی، ولی بقيه اونجا تنهان...-

 خب ميگی چيكار کنم؟-

 اومد حرفی بزنه گوشم زنگ خورد.  تا

 نتظر مارو نگاه ميكرد. م مجيد

 بهش گفتم: رو

 یه دقيقه صبر کن...-

 تكون داد و نشست.  سری
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 رو جواب دادم.  تلفن

 :سالم هيراد چرا نمياین؟سيامك

 سالم. مغازه شلوغه؟-

 :نه خيلی، ولی نگران شدم. سيامك

 نه نگران نباش شاید ناهار بمونيم. -

 خندید و گفت: سيامك

 پيچوندین مارو؟-

 فتم:حرص گ با

 نخير، حاال یه روز ما نباشيم چی ميشه؟-

 همونجور خندون گفت: سيامك

 هيچی نميشه داداش خوش باشين. مزاحم نميشم. -

 اون که هستی. مراقب مغازه باش پس، ماهم زود ميایم. -

 :باشه دیگه اقا هيراد،دارم برات...برو خداحافظ. سيامك

 کردم و قطع کردم.  خداحافظی

 مثل اینكه قراره مارو ناهار مهمون کنی مجيد!-

 که سرش به گوشيش بود، با این حرفم خندید و گفت: مجيد

 باعث افتخاره ولی یكم بشينين تا ساعت یك بشه. االن زوده که بریم. -

 تكون دادم و به ریحانه گفتم بياد بشينه.  سری

 ریع مياد پيشمون تا تنها نباشيم. هم عذر خواهی کرد و گفت پایين یكم کار داره ولی س مجيد
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 رفتنش ریحانه روبه روم نشست و گفت: با

 از اول قرار به ناهار بود؟-

 نه ولی اگه ناراحتی کنسل کنم!-

 :نه دیگه زشته. ریحانه

 یه ناهاره دیگه...-

 

 عميق کشيدم و شروع کردم. نفسی

 چندتا سوال بپرسم؟-

 کردو گفت: نگام

 آره بپرس.-

 مدم و گفتم:به جلو او کمی

 اهل کدوم شهری؟-

 :تهران. ریحانه

 همه اجدات تهران بودن؟-

 :آره خب،همشون تهران بودن شما مگه اهل کجایی؟ریحانه

 مشهدیم،اهل کاشمر...-

 رو جمع کردوگفت:کاشمر؟تاحاال نشنيدم. صورتش

 آره ولی جای خوبيه.حاال یه روز برات ميگم...-

 د.ای گفت و منتظر بقيه سواالم ش باشه
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 چرا درست رو ادامه ندادی؟-

 :چقدر ادامه بدم؟ليسانس دارم دیگه.ریحانه

 خب...دوست نداری بيشتر بخونی؟-

 :تاهمينجاشم به زور مامانم خوندم.کال عالقه ای به درس نداشتم.ریحانه

 االنم نداری؟-

 :اگرم داشته باشم وقتشو ندارم.ریحانه

 یعنی اگرم موقعيتش پيش بياد،ميری بخونی؟-

 :ابرویی باال انداخت و نه قاطعی گفت.خندم گرفت.ریحانه

 خب حداقل تو شرکت حسابدار می شدی.-

 :حاال بده شما یه همكار مؤظف و مؤدب و...ریحانه

 خوشگل و...-

 حرفم تعجب کرد. از

 :نه دیگ همونایی که گفتم بسه.من خوشگل محسوب نميشم.ریحانه

 عميقی کشيدم و حرف دلم رو زدم. نفس

اقا خوشگلی. آدما برای زیبا دیده شدن حتما که نباید عضو خيره کننده داشته باشن که، تو زیبایی روحت،به اتف-

 خوشگلی خدادادیت اضافه شده.

 . خندید

 :تا به حال از این زاویه خودم رو ندیده بودم. ریحانه
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 خواستت ولی هيچی نگفتم وخواستم بگم شاید کسی حس منو نسبت بهت نداشته.یا بگم شاید اندازه من نمی  می

 فقط لبخند زدم.

 ورود مجيد دیگ منم نتونستم حرفی بزنم و هردو مشغول حرف وبحث با مجيد شدیم. با

 نزدیك یك بود که مجيد گفت  برای ناهار به رستوران همون نزدیكی بریم. ساعت

 جا بلند شدم.ریحانه هم همراه من از جاش بلندشد و  دم گوشم گفت: از

 ه لباست خراب شده.بهش چيزی چسبيده.پشت یق-

 سمتش برگشتم و کاری که گفت رو انجام دادم. به

 درست شد؟-

 به معنای نه تكون داد. سری

 کجاشه؟-

 دید نميفهمم دستش رو اروم سمت گردنم آورد و یقم رو درست کرد. وقتی

همون لحظه دستش به زیر گوشم خورد و از اونجایی که به شدت به اون قسمت حساس بودم،سرم رو کج کردم و  در

 دستش بين گردن و شونم موند.

 گرفت.بيچاره شوکه شده بود و دستش رو هم تكون نمی داد. خندم

 سرم رو صاف کردم و دستش رو توی دستم گرفتم و گفتم: اروم

 به گردنم حساسم.-

 حالت گيجی درومد و گفت:من...فقط این نخ به یقت چسبيده بود. از

 تكون دادم. سری

رو ول نكردم و کيفش رو هم از روی مبل برداشتم و به دست ازادش دادم.کف دست هردومون عرق کرده  دستش

 بود.نميدونستم از این وضعيت راضی هست یا نه! ولی من که راضی بودم. 
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 کرد. وارد اتاق شدو صدامون مجيد

 :بفرمایيد بریم.مجيد

 خيره دستامون شد.لبخندی زد و به ریحانه تعارف کرد تا بيرون بره. و

سعی کرد دستش رو از دستم دربياره ولی محكم دستش رو گرفتم و همراهش بيرون رفتم. اروم کنارم واستاد  ریحانه

 و گفت:

 این وضعيت...-

 دستش رو از دستم بيرون کشيد. و

 وبی نبود. :وضعيت خریحانه

 زدم و به جلو هدایتش کردم. لبخندی

 

 "ریحانه"

 

 

 اینكه ته دلم دوست داشتم دستش رو بگيرم اما یه حسی مانعم ميشد. با

 اومدن مجيد،از خونه خارج شدیم و به سمت رستوران رفتيم.  با

 از خوردن یه ناهار خوشمزه در کنار هيراد، سوار ماشين شدیم تا برگردیم.  بعد

 

 گه به اندازه کافی دیر کرده بودیم و صدای سيامك درومده بود. دی 

 هيراد بعد از خدافظی از دوستش سریع سوار ماشين شد.   
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 :خيلی دیر شد. سيامك اتيشی شده. هيراد

 اره ما قرار بود قبل ناهار برگردیم. -

 :حاال خوب بود؟هيراد

 چی خوب بود؟-

 :غذا دیگه. هيراد

 اها، اره دستش درد نكنه خيلی خوب بود چطور؟-

 :اخه خيلی کم خوردی...هيراد

 و گفتم: خندیدم

 ادای با کالسارو دراوردم که غذا کم ميخوردن. -

 بلند به حرفم خندید و راه افتاد.  اونم

 

 

ستگيره شيدم و دپام نيشگونی گرفتم تا صدای جيغم بلند نشه. با الیی که بين ماشين ها کشيد،از ترس جيغی ک از

 ماشين رو با یه دستم چسبيدم. 

 یا خدا...-

 تعجب از سرعت سرسام اور ماشينش کم کرد و گفت: با

 چی شد؟-

 عميقی کشيدم تا حالم بهتر شه.  نفس

 من...از سرعت زیاد...ميترسم. -
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 :من که سرعتم زیاد نبود!هيراد

 چرا...من از الیی کشيدن وحشت دارم. -

 رو کنار کشيد.  زد و ماشين لبخندی

 به سمتم خم شد و دستم رو تو دستش گرفت.  کمی

 : عه عه عه چرا یخ کردی؟ببينمت...هيراد

 کردم و لبخندی به قيافه نگرانش زدم... نگاش

 خوبم، فقط ترسيدم. نگران نشو...-

 :اروم ميرم...هيراد

 اورمی گفتم و اونم دستم رو ول کرد و حرکت کرد.  ممنون

 صلوات رسيدیم به بوتيك...کلی سالم و  با

 پياده شدیم.  سریع

 سالم سالم. -

 با دیدن من، چشم غره ای رفت و گفت: سيامك

 چه عجب...شامم ميموندین...-

 و ساميار به لحن عصبيش خندیدن و هر دو جواب سالمم رو دادن.  دلسا

 جام نشستم و گفتم: سر

 به من چه...اقای ریيستون ناهار واستادن...-

 موقع هيراد وارد شد و گفت: همون

 ای ادم فروش...حداقل توهم گردن بگير!-
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 ای باال انداختم و خودم رو مشغول کامپيوتر کردم.  شونه

 سمتم اومد و گفت: دلسا

 کو پس لباساتون؟-

 چند تا شونو گرفتيم، حاال ميارن اقای رستگار. -

 اروم خندید و گفت: دلسا

 گه. چقدر رسميش ميكنی، بگو هيراد دی-

 و باشه ای گفتم. خندیدم

 

 روز جمعه بود.  سارا زنگ زده بود و گفته بود که مياد اینجا...مثل اینكه عمش برای مدتی به سوئد رفته بود .  صبح

این چند سال دوستيمون من شاید به اندازه انگشتای دستم عمش رو دیدم چون خيلی ادم سرد و رکيه،منم  تو

 خيلی باهاش دم خور نميشم. 

 

 

 

دستشویی بيرون اومدم و جلوی اینه واستادم. لباسم رو با تيشرت و شلوارك نارنجی جيغی عوض کردم و موهام  از

 رو باال سرم محكم بستم. 

 زنگ در من و از اتاق بيرون کشيد.  صدای

 اینكه بدونم کيه در رو باز کردم و در خونه رو هم باز گذاشتم تا خودش بياد تو.  بدون

 "تا ناهار برميگرده و رفته خونه یه بنده خدایی جلسه"هم که تو یه برگه با اون دست خط قشنگش نوشته بود خاله
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 پرسروصدا وارد خونه شد.  سارا

 :به به خوشگل خودم. از کی استخدام شهرداری شدی جيگرم؟سارا

 ارومی نثارش کردم و به سمتش رفتم.  زهرمار

 بغلم کرد و فشارم داد.  محكم

 جدا شدم و گفتم: ازش

 نونت کو؟نخریدی؟-

 گفت و بسته نون لواش بياتی رو از کيفش دراورد.  چرایی

 نونای له شده نگاه کردم.  به

 این چيه سارا؟-

 کنارم رد شد و به سمت اشپزخونه رفت.  از

 :تو دهات ما اسمش نونه، حاال شما بهش چی ميگين رو نميدونم...سارا

 من بهت گفتم نون تازه بگير، لواش اگه ميخواستم ميرفتم خودم ميگرفتم که...-

 رو از سرش دراورد و روی جا لباسی کنار در اویزون کرد.  شالش

 :بخور انقدر ناز نكن. دوتام تخم مرغ بنداز تو ماهيتابه تا بخوریم. راستی خالت کو؟سارا

 شته که من رفتم جلسه...نميدونم صبح روز جمعه جلسه چی رفته! نامه نو-

 :تنهایی؟سارا

 اشپزخونه شدم و چند تا تخم مرغ از یخچال دراوردم.  وارد

 نه فكر کنم با شكوه خانم رفته...-

 هم وارد اشپزخونه شد و روی صندلی نشست.  سارا
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 :خب چه خبر؟چه کارا ميكنی؟سارا

 هيچ...کارای هميشگی.-

 و منتظر شدم تا پخته بشن. مرغ هارو توی ماهيتابه داغ، شكوندم  تخم

 :یه چيزی بگم؟البته دوتا چيزه...سارا

 گفتم و بهش چشم دوختم.  اوهومی

 :دیروز یك ميليون به حسابم واریز شد. سارا

 تعجب بهش نگاه کردم و منتظر ادامه حرفش شدم.  با

 :بعدش یه اس ام اس از یه غریبه برام اومد. بگو کی بود؟سارا

 کی بود؟-

 بود. باورت ميشه؟پول رو پس داد. :سامی سارا

 شنيدن این حرفش چشمام چهارتا شد. واقعا توقع همچين حرفی رو نداشتم.  با

 از جاش بلند شد و ماهيتابه رو از روی گاز برداشت.  سارا

 روی ميز انداخت و ماهيتابه رو روش گذاشت و نشست سر ميز... دستمالی

 :چت شد تو؟خوبی؟سارا

 شوکه درومدم و کنارش نشستم. از اون حالت  سریع

 واقعا پول رو برگردوند؟چيزی نگفت؟زنگی حرفی...-

 ش رو تو دهنش گذاشت و سری به معنی نه تكون داد.  لقمه

 اه خب عين ادم حرف بزن.-

 شو تند تند قورت داد و گفت: لقمه
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سالم، ساميم. پولی که ازت گرفته بودم "هيچی دیگه،تا دیدم یه تومن ریختن، ترسيدم. یه پيامم اومد نوشته بود -

 همين. بعدم که بهش زنگ زدم خاموش بود... "رو بهت پس دادم. موفق باشی

 همين؟مگه ميشه؟من گفتم پول و خورد و رفت...-

 لقمه دوم رو هم خورد و با دهن پرش گفت: سارا

 من که بهت گفتم پسر خوبيه...-

 از زیر ميز به پاش کوبيدم که دادش بلند شد.  عصبی

 اره خيلی خوبه، پسره دزد.-

 : اخه خنگ، اگه دزد بود که پول و پس نمياد. سارا

 زدم.  پوزخندی

 گفتی دوتا چيز؛دوميش چيه؟-

 :نميگم دیگه،چرا باید بهت بگم؟!سارا

 لوس نشو بگو...-

 بلند شد و دوتا ليوان چایی ریخت.  غره ای رفت و چشم

 :ميترسم بهت بگم...سارا

 سر ميز و یكی از ليوان ها رو جلوی من گذاشت.  نشست

 اونجایی که خيلی نذاشته بودم کتری داغ بشه، چایی رو یكم شيرین کردم و کم کم ازش خوردم.  از

 ای گرفتم و همراه چایی خوردمش.  لقمه

 :ميگم بهت...سارا

 کردم تا ادامه بده. معلوم نبود چيكار کرده که انقدر دست دست ميكرد.  بهش نگاهی
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 دیگه ای از چایيم خوردم.  قلپ

 :سيامك بهم پيشنهاد دوستی داده. سارا

 این رو گفت، چایی رو پوف کردم و از دهنم بيرون ریختمش و شروع کردم به سرفه کردن.  تا

 خنده کنان بلند شد و پشتم زد.  سارا

 قی کشيدم و ليوان خالی چایيم رو که همش رو روی زمين ریخته بودم، روی ميز گذاشتم. عمي نفس

 بی حرف نشست و زل زد بهم.  سارا

 بهش نگاه کردم و بلند گفتم: عصبانی

 یعنی چی که پيشنهاد داده؟ميخواید باهم دوست بشين؟-

 گفت و به خوردنش ادامه داد.  اوهومی

 چرا عصبانيتم بيشتر شد.  نميدونم

تو خجالت نميكشی؟ادم نميشی؟خوبه همين چند ماه پيش ازت یك ميليون گرفتن و رفتن...سارا!به خدا دلم برات -

 ميسوزه. تا کی ميخوای ادامه بدی؟

 ليوانش رو،رو ميز گذاشت و گفت: ناراحت

دختر باشه پسره. بعدم سيامكه،ادم  اهه، بس کن توروخدا؛دوستی من و تو چه شكليه؟فقط به جای اینكه طرف-

 خوبيه. 

 زدم.  پوزخندی

مرسی از اینكه دوستی چند سالمون و با این دوستيای احمقانه مقایسه ميكنی. بعدم تو چند بار باهاش رفت و امد -

 داشتی که فهميدی ادم خوبيه؟

 : چند روز پيش، شبش من رو برد بيرون واسه شام.سارا
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 ش بگم. ازش عصبانی شده بودم. نميدونمم چرا انقدر به این موضوعات حساس بودم. نميدونستم چی به واقعا

 تو مدرسه هم همينطور بود. کال

 کسایی که این کارا رو ميكردن خيلی صميمی نميشدم و اون موقع سارا کامال ادم سالمی بود.  با

 نميدونم واقعا چی بگم بهت، هرچقدر هم بگم تو گوش شنواش رو نداری...-

 :عزیزم هيچی نگو و بيخيال شو...من راضيم و کلی هم کيف ميكنم. سارا

 از تاسف تكون دادم و دیگه حرفی نزدم.  سری

 

 

 

نزدیكای ظهر بود که خاله برگشت و گفت خونه یكی از همسایه ها دعای ندبه بوده و بعدش هم صبحونه دادن که  

 انقدر طول کشيده. 

 يد انجام دادیم. خونه رو تغيير دکور دادیم،اتاق رو جمع و جور کردیم و...وقت ناهار کلی با سارا کار مف تا

 

 از ناهار، رو مبل نشسته بودیم. خاله تلویزیون ميدید و سارا هم مشغول اینستا گردی بود و من هم بازی ميكردم.  بعد

 زنگ خوردن تلفن خونه،حواس هر سه به اون سمت پرت شد... با

 

 "هيراد"

 

 )چند روز قبل(
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 داد زدم: بلند

 مامان بيا. -

 مبل کنار بابا نشستم و منتظر مامان شدم.  روی

 شب اول از همه رفتم دنبال الناز و خاله و اونارم اورده بودم خونه.  سر

 اروم دم گوشم گفت: بابا

 االن ميخوای بگی؟شاید قبول نكنه ها!-

 تعجب بهش خيره شدم.  با

 چی رو؟-

 کرد و گفت:کوتاهی  خنده

 برو بچه جون، این درسایی که تو داری ميخونی رو من پاس کردم. فهميدم تو چی ميخوای بگی!-

 به سمتش برگشتم و با صدای اروم گفتم: کامل

 یعنی االن نگم؟-

 ای باال انداخت و گفت: شونه

 سی سالته، خودت باید بفهمی!-

 و روی مبل روبه رویيم کنار خاله نشست.   اومدم حرفی بزنم مامان با سينی چایی وارد هال شد تا

 :چيشده تو اومدی کنار ما نشستی؟هميشه ميگی خستم و ميری ميخوابی که...مامان

 :حاال یه بارم که نشسته تو بهش گير بده. خاله

 و گفتم: خندیدم
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 خسته که خستم ولی کارتون داشتم. -

 درمياوردی. :خوبه تو کوه نميكنی و گرنه پدر منو برای خستگيت مامان

 پس خداروشكر که هيراد کوه کن نيستم. -

 خندید و گفت: الناز

 کوه کن هم ميشی داداش جان...-

بهش زدم که چشماش رو بست و من رو مطمئن تر کرد. دیروز که رفته بودم اونجا درباره ریحانه با الناز  لبخندی

 حرف زده بودم و اونم خيلی خوشحال شده بود. 

ون رو نصفه و نيمه شنيده بود بازم با این موضوع موافق بود و هر دو ميگفتن حداقلش بهتر از هم که حرفام خاله

 ازدواج با هماس. 

 دوتا ليوان چایی برداشت و جلوی ما گذاشت و بقيه رو هم به خاله و الناز تعارف کرد.  مامان

 بچه هات خوابيدن؟-

 :اره بابا از خستگی غش کردن. منم گذاشتمشون رو تخت تو. الناز

 خوب کاری کردی.-

 :خب چی شده؟بگو ببينم. مامان

 بار دیگه حرفایی که قرار بود بزنم و جوابایی که اماده کردم بودم رو مرور کردم.  یه

 نادر. به کمك بابا اميدوار باشم چون اصوال خيلی پشتم رو ميگرفت، مگه در موارد  ميتونستم

 خاله و الناز هم که از قبل هماهنگ بودم.  به

 عميقی کشيدم و با چشمای بسته گفتم: نفس

 ميخوام برام برین خاستگاری...-
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 از چند ثانيه که دیدم هيچ صدایی از کسی درنمياد چشمم رو باز کردم. مامان بی تفاوت بهم نگاه ميكرد.  بعد

 دیگه نه؟ :خودت ميدونی که هما نشون شده توعهمامان

 لحظه عصبی شدم.  یه

 به من چه که نشونش کردین. من اصال ازش خوشم نمياد. چرا باید با کسی ازدواج کنم که بدم مياد ازش؟-

 و الناز نگران بهم چشم دوخته بودن.  خاله

، سوم :اول اینكه صدات رو بيار پایين، دوم اون موقع که بهت گفتم هما نشون شده توعه حرفت رو ميگفتیمامان

 اینكه اگه اون دختره باشه قبول نميكنم. 

 :هيراد همون موقع هم گفت هما رو نميخواد. بابا

 برای تایيد تكون دادم که الناز گفت: سری

 خاله شما که نميدونی کدوم دخترو ميگه...-

 :مگه ميشه ندونم. منظورش به اون دختره ریحانس دیگه. مامان

 پلكی زدم و گفتم : ناراحت

 چشه؟-

 عصبی بلند شد و گفت: مامان

 مگه من مادرت نيستم؟مگه نظر من ونميخوای؟اونا اصال در سطح ماهستن که تو از اون خانواده دختر ميخوای؟-

 هيچ وقت همچين کاری نميكنم. به اتوسا راضی ترم تا اون.  من

 اومدم حرفی بزنم بابا دستش رو روی پام گذاشت و وادار به سكوتم کرد.  تا

:شيرین این چه حرفيه ميزنی؟مگه زندگی ما تو چه سطحيه؟ميلياردریم؟مام ادميم فقط از شانسمون از باباهامون بابا

 خوب بهمون رسيده. اصال این حرف درست نيست. منطقی باش. 
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 سریع گفت: مامان

دختره طرفداری واقعا که، نكنه توهم راضيی؟من دارم واسه دختر خواهر تو جز و ولز ميكنم اون وقت تو از اون -

 ميكنی؟

 زمزمه کردم: اروم

 اسمش ریحانس نه دختره. -

 :تو حرف نزن که خيلی ازت ناراحتم. دختر عمت و بهش ترجيح ميدی؟مامان

 از جام بلند شدم و  حرف اخر رو زدم.  منم

اره ترجيح ميدم. چهار ماهه باهاش کار ميكنم تا حاال ازش خطا ندیدم. یه حرف بد،کار زشت، هيچی ندیدم. انقدر با -

شعور و شخصيته که ادم از ارتباط باهاش لذت ميبره. مثل هما نيست که یه چهار تا جمله ساده رو نميتونه بگه. انقدر 

ميماله که قيافه اصليش از یادم رفته. تاحاال با پسر همكالم  انقدرسادس که کيف ميكنی نگاش کنی ولی هما ماشاهلل 

نشده اما هما... حرمت چادرش رو زیر سوال برده با اون کاراش.  تهش بگم یه تار موی ریحانه می ارزه به صدتای هما 

 و امثالس. 

 رفتم. از تموم شدن حرفام از بابا عذرخواهی کردم و با یه ببخشيد کلی به سمت اتاقم  بعد

 که تهش راضی ميشه ولی با کلی دنگ و فنگ...یعنی دلم گرم بود که راضی ميشه.  ميدونستم

 

 

 

بود. چند روز از اون دعوا گذشته بود و من حتی یه کلمه هم با مامان حرف نزده بودم. ميدونستم رو قهر کردن  جمعه

 استفاده کنم. حساسه و نقطه ضعفشه ولی این بار مجبور بودم که از این نقطه سوء

 تختم دراز کشيده بودم که با صدای در سریع گوشيم رو زیر پتو بردم و خودم رو به خواب زدم.  تو

 بوی عطری که تو اتاق پيچيد فهميدم مامانه. از
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:ميدونم بيداری، ولی فكر نكن هر بار که چيزی رو بخوای با قهر و این لوس بازیا ميتونی بدستش بياری. اگه این مامان

وضوع رو دارم قبول ميكنم فقط برای اینكه که بعدا نگی ای زندگيم ال شد ای زندگيم بل شد بعدم بندازی گردن م

 من.

 

 رو اروم از زیر پتو بيرون اوردم و به صورت ناراحتش نگاه کردم.  سرم

 چرا ميگی نه؟دليل قانع کننده بيار. -

 ميخواد خوشبخت بشی، ولی اون دختر... :واسه تو قانع کننده نيست. تو تنها بچه منی دلممامان

 رو تخت. چون روی صندلی ميز کامپيوتر نشسته بود،نزدیك من بود.  نشستم

 رو گرفتم و بوسيدم.  دستاش

اخه مامان عزیزم،همه چيز به پول نيست که. اگه از نظر شما خوشبخت نشم بدبخت هم نميشم؛حداقل -

 مين خودش از نظر من خوشبختيه محضه. ميخوامش،دوستش دارم و کنارش ارامش دارم. ه

 ناراحتی زد و گفت: لبخند

 تو خوشحال باش منم خوشحالم. -

 پس شمارشو بدم؟-

 و گفت: خندید

 پرو شمارشم داری؟-

 زدم.  چشمكی

 دیگه گير اوردم برات...-

 از جا بلند شدم و شماره خونه ریحانه رو روی برگه نوشتم و بهش دادم.  و

 تكون داد و از اتاق خارج شد اما قبل از رفتش گفت: سری
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 ممكنه اونجوری که تو ميخوای نتونم باهاش رفتار کنم، ناراحت نشی. -

 رفت... و

 ميشه ناراحت نشد؟اما مطمئن بودم همون طور که ریحانه خودش رو تو دل من جا کرد،به دل مامان هم ميشينه. مگه

 

 از حرفای مامان و هم از عكس العمل خاله ریحانه ميترسيدم. صبح کلی استرس کشيده بودم؛ هم  از

 که فكرش رو می کردم خندم می گرفت. این همه استرس و جنب و جوش...عادی نبود.  خودم

 شنيدن صدای گوشيم به سمت اتاق رفتم و با دیدن شماره الناز، سریع جواب دادم.  با

 سالم چطوری؟-

 ؟:سالم خوبم، تو چطوری؟چه خبرالناز

 عميقی کشيدم و روی تخت نشستم.  نفس

 شاید باورت نشه ولی خيلی استرس دارم. انگار اونا قراره بيان خاستگاریم.-

 با شنيدن این حرفم بلند خندید. خودم هم از حرفم و خنده هاش، خندم گرفت.  الناز

 :مامانم داره با مامانت حرف ميزنه و نرمش ميكنه، ميدونی؟الناز

 را رفته تو اتاق اروم حرف ميزنه... عه جدی؟ميگم چ-

 :به نظرت قبول ميكنه؟الناز

 کوتاهی کردم و گفتم: خنده

 بهتر از من کجا گيرش مياد!-

 :توچقدر پرویی،تا همين االن از استرس داشتی پس ميوفتادی، حاال واسش  کالسم ميزاری؟الناز
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رد کنه. یعنی اونجور که من فهميدم اونم بدش باشه بابا شوخی کردم. بعدم اگه پای کسی وسط نباشه فكر نكنم -

 نمياد...

 :یعنی حرفی زده؟الناز

 حرف که نه، ولی باهام راحته...شایدم من اشتباه برداشت ميكنم. -

 گفت ولی بعدش دوباره خندید.  اهانی

 چيه؟-

 :تصور اینكه تورو کنار ریحانه ببينم خيلی خنده داره اونم تو نقش شوهر...الناز

 پرسيدم:تعجب  با

 وا! مگه من چمه؟-

 :چيزیت نيست فقط یه مقدار خشكی...الناز

 من؟من کجام خشكه؟اتفاقا خيليم احساساتيم. -

 :به به، پس من سال دیگه عمه ميشم...الناز

 حرفش خندم گرفت.  از

 بسه دیگه، حاال بزار جواب بگيریم بعد درباره بچه بحث ميكنيم. -

 :از تو بهتر کجا ميخواد پيدا کنه اخه؟الناز

 . یكم دیگه حرف زدیم و گوشی رو قطع کردم. خندیدم

 اتاق بيرون رفتم. بابا درحال خوندن شعر بود.  از

 نشستم. کنارش
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 با اخمای در هم روبه روم نشست.  مامان

 استرس پام رو روی زمين تكون ميدادم.  از

 چيشد؟-

 غره ای رفت.  چشم

 :چی ميخواستی بشه؟مامان

 لبخند گفتم: با

 قبول کردن؟-

 :از خداشونم باشه پسرم ميخواد دامادشون بشه. مامان

 یه لحظه بچه شدم، ذوق مرگ شدم اصال چی شد که یهو از جا پریدم و بلند بلند از خوشحالی خندیدم.  نميدونم

 خيلی خيالم راحت تر شده بود. و حال اون لحظم واقعا خوب بود. با اینكه هنوز استرس داشتم اما  حس

 باید فردا ميدیدم ریحانه چی ميگه! اما

 خندید و گفت: بابا

خجالت بكش گنده بك...اِ اِ نگاش کن مثل بچه ها ميمونه. حاال یه درخواست خاستگاری بود. هنوز جواب اصلی -

 مونده. 

 زدم و گفتم: لبخندی

 يش ایشاهلل حل ميشه. همين که مامان رو راضی کردم خودش نصفه راهه، بق-

 با اخم گفت: مامان

 من هنوز ته دلم راضی نيست. -

 :ای بابا زن...نفوس بد چيه که ميزنی؟بزار بچه به مراد دلش برسه. بابا
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 :اخه این چه مرادیه؟نه برو رو داره، نه پدر و مادر داره، نه زندگی داره ؛هيچی نداره...مامان

 به مامان نگاه کردم. دلم ازش گرفت... ناراحت

 

 "ریحانه"

 

 

 زنگ خوردن تلفن از جا بلند شدم.  با

 بله بفرمایيد. -

 سالم. خوبی؟من شيرینم،خواهر شكوه. -

 تعجب کردم ولی ادامه دادم: کمی

 اها بله بله شناختم. خوبين؟همسرتون خوبن؟-

 :همه خوبيم. خالت هست؟شيرین

 بله هستن...-

 دستش بند نيست بی زحمت گوشی رو بهش بده. :اگه شيرین

 ارومی گفتم و خداحافظی کردم.  چشم

 ابرو به خاله اشاره زدم که پشت تلفن، شيرین خانم باهاش کار داره.  با

 متعجب از جا بلند شد و گوشی رو از دستم گرفت.  اونم

 :سالم عليكم،حال شما؟خاله

-.... 



 دلم یآسمان آب

 
297 

 

 گوش ندادم و پيش سارا نشستم.  دیگه

 چه عجيب! شيرین خانم بود. -

 :شيرین خانم کيه؟سارا

 مامان هيراد. -

 این حرفش حتی سارا هم شوکه شده بود.  با

 : یعنی چه کاری با خالت داره؟سارا

 خاله چشم گرفتم و به سارا نگاه کردم. با دیدن قيافش خندم گرفت.  از

 رو جمع کرده و به من خيره شده بود. چشماش

 نم. منم مثل تو نميدو-

 :وای فكر کن زنگ زده باشن برای امر خير...!سارا

این حرفش خندم گرفت و بلند زدم زیر خنده. همين کارم باعث شد خاله با عصبانيت لنگ دمپایيش رو سمتم  از

 پرت کنه. با دیدن دمپایی روی هوا، سریع جا خالی دادم که محكم تو سر سارا خورد و اخش درومد. 

 دستش رو به معنی سكوت روی بينيش گذاشته بود.  خاله

 سرش رو گرفت و ناله کرد و منم همچنان ميخندیدم ولی اروم تر.  سارا

 :وای عمه، بيا دخترت رو کشتن...وای خدا...سارا

خاله به سمتمون برگشت که سریع نيشم رو بستم و محكم به پای سارا کوبيدم تا ساکت بشه، اما چون خيلی  دوباره

 حكم زدم پاش هم درد گرفت و صورتش کبود شد. م

 اروم خندیدم و گفتم: دوباره

 اخ اخ ببخشيد. خب تقصير خودته، ميبينی داره ميگه ساکت...باز تو ادامه ميدی. -
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 غره ای رفت و ساکت شد.  چشم

 :کردم بفهمم خاله چی ميگه ولی مثل اینكه دیر رسيدم چون تنها جمله ای که شنيدم این بود سعی

 باشه حتما. پس منتظرتون هستيم. خدا نگهدار. -

 گوشی رو قطع کرد.  و

 :نميتونين دو دقيقه ساکت بشينين؟خجالت بكشين. صداتون تا ته حياطم رفت...خاله

 :بيخيال خاله جون. حاال چی بود جریان؟سارا

 سریع به سمتم اومد و کنارم نشست.  خاله

 :این پسره هيراد...چند سالشه؟خاله

 والش ته دلم خالی شد. س از

 چرا؟-

 :بگو ببينم. خاله

 سال رو داشته باشه، نميدونم.  ٢٨فكر ميكنم -

 :خب پس خوبه. یكشنبه قراره بيان خاستگاریت...خاله

 اون لحظه من گوشام درست نميشنيد یا خاله اشتباه می گفت.  نميدونم

 من و من گفتم: با

 چی...گفتی؟-

 بل تكيه داد و گفت:در کمال ارامش به پشتی م خاله

 دارن ميان خاستگاریت. زنگ زد همينو بگه. -

 این حرفش قلبم از هيجان لرزید. انقدر شوکه شدم که یادم نفس  بكشم.  با
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صدای جيغ سارا، نفسم رو تيكه تيكه از سينم بيرون دادم و دستم رو روی قبلم گذاشتم. چقدر بی تابانه به در و  با

 دیوار می کوبيد. 

 :دیدی؟دیدی گفتم؟وای خدایا...یعنی هيراد؟سارا

 بعد بلند خندید.  و

 :چتونه؟شماها ميدونستين؟خاله

 نه...خيلی غير منتظره بود. -

 اخمی کرد به سارا گفت: خاله

 بشين سارا ببينم...)رو به من( حاال پسر خوبيه نه؟-

 که هنوز تو شوك این خبر بودم گفتم: من

 نميدونم...-

 ا هيچ چيزی نميدونستم...هـيچی.نگفتم واقع دروغم

 :وا!خير سرت باهاش کار ميكنی!رفتارش چطوریه؟خاله

 سریع گفت: سارا

خاله جدا از شوخی من چند باری باهاش برخورد داشتم واقعا پسر خوبيه. تا به حال حتی نگاه هرز، کار بد هيچی -

 ازش ندیدم هيچی...

 کرد دربارش تحقيق ميكنيم.  :حاال یكشنبه که اومدن و ریحانه هم موافقتخاله

واسه خودشون تصميم ميگرفتن و من تو دلم قند اب ميكردم. لبخند کمرنگی روی لب هام بود. حس خيلی  اینا

خوبی داشتم. تصور اینكه هيراد...کسی که چند وقتی بود تو فكرش بودم داره مياد خاستگاریم واقعا حالم رو خوب 

 ميكرد. 

 تا اتاق کشون کشون برد.  دستم رو کشيد و من و سارا
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 رو باز کرد و من رو به سمت تخت هل داد.  در

 :وای خيلی خوب بود، من االن خيلی ذوق زدم. سارا

 تكون دادم.  سری

 پام نشست و گفت: پایين

 ناراحتی؟-

 نه...فقط تو شوکم. خيلی...-

 :یهویی بود نه؟سارا

 گفتم و به دیوار پشتم تكيه دادم.  اوهومی

 ت و گفت:نشس کنارم

 حاال ميخوای چيكار کنی؟فردا...-

 وای نگو توروخدا، نميدونم چيكار کنم. -

 . خندید

 نخند بابا نخند. من فردا خجالت ميكشم خب...-

 :حاال نه به داره نه به باره...ولی خدایی ذوق مرگ شدیا.سارا

 زدم و سرم رو تكون دادم.  لبخندی

 ميگفت؛هنوز هم که فكرش رو ميكردم دلم ميلرزید و دستام یخ می کرد.  راست

 :پاشو بریم بيرون پس...پاشو. سارا

 کجا؟-

 :نكنه ميخوای یكشنبه هم با همين لباسای خوشگلت بيای جلوشون؟ها؟بلند شو ببينم...سارا
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ر بودم تا ماشين رو از پارك در بياره اصرار کرد که مجبورا حاضر شدم و بيست دقيقه بعد، اماده جلوی در منتظ انقدر

 و بریم.

 

 از اینكه چند بار کامال پاساژ رو دور زدیم، عصبی روی صندلی نشستم و گفتم: بعد

 داری حالم رو بهم ميزنی. صدبار دور زدیم اینجارو. خب همون لباس سبزه رو ميگرفتيم دیگه...اه. -

 ایين کردن پاساژ بود. غره ای رفت و دوباره با چشماش مشغول باال پ چشم

 :ریحون...ما چرا اون مغازه رو ندیدیم؟سارا

 جایی که اشاره می کرد نگاه کردم.  به

 رفتيم یادت نيست. -

اومد حرفی بزنه گوشيش زنگ خورد. نگاهی به من کرد و با لبخند جواب داد و ازم فاصله گرفت.مشخص بود  تا

 سيامكه. 

 دور تا دور پاساژ کردم. لباس یاسی رنگی چشمم رو گرفت.  تفاوت چشم ازش گرفتم و نگاهی به بی

 رو برداشتم و سمت مغازه رفتم.  کيفم

ساده و قشنگ بود. استينای سه ربع پاکتی بود و یقش هم مدل ساده ای بود. دکمه هاش هم مخفی بود  مدلش

 ولباس رو قشنگ تر نشون ميداد. 

 مغازه شد.  مغازه شدم و پشت سرم هم سارا خندون وارد وارد

 نزدم و به سمت فروشنده رفتم.  حرفی

 ببخشيد اقا اون لباس یاسی رنگه پشت ویترین چه قيمتيه؟-

 :هفتاد و پنج تومن البته قابل شما رو هم نداره. بيارم خدمتتون؟پسر

 بله اگه ميشه. -
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 از پشت ميز بيرون اومد و لباسی از داخل رگال بهم داد.  پسر

 :بفرمایيد. پسر

 به لباس کردم. جنس پارچش که خوب بود. این رو مطمئن بودم.  نگاهی

 چطوره؟-

 :خوشگله ولی برو بپوشش. سارا

 به پسر گفتم: رو

 ميشه سایز سی و هشت رو بهم بدین؟-

 :همون که دستتونه سی و هشته . اتاق پرو هم اونجاس. پسر

 ای گفتم و به سمت اتاق پرو رفتم.  باشه

 هام رو  دراوردم و بوليز رو تنم کردم.  لباس

 تنم قشنگ بود و بهم ميومد. تقریبا شبيه مانتو هم بود و ميتونستم برای بيرون هم بپوشمش. تو

 رو یكم باز کردم و سارا رو صدا زدم.  در

 :خيلی خوبه. بچرخ...سارا

 و منتظر بهش نگاه کردم.  چرخيدم

 :عاليه. مبارکت باشه. فقط بدو...سارا

 تعجب گفتم: با

 کجا؟-

 طور که ازم دور ميشد گفت: همين

 تا اینجا بيای و قهوه و کيك پاتوق رو نخوری؟-
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 و دیونه ای نثارش کردم.  خندیدم

 لباسام رو عوض کردم و بيرون رفتم.  سریع

 از حساب کردن لباس از مغازه خارج شدیم و به طبقه پایين رفتيم... بعد

 توهم؟:من هنوزم باورم نميشه سارا

 اروم از پله ها پایين اومدیم و وارد کافی شاپ شدیم.  اروم

 وای اره خيلی غير منت...-

 هنوز حرفم کامل نشده بود که با دیدن هيراد و سيامك، شوکه همون جا واستادم.  اما

 ميكردم کم کم زمين داره از هم باز ميشه و من و ميخوره.  حس

 ه سمتشون حرکت کرد و وقتی بهشون رسيد، مشغول احوال پرسی شد. نگاهی به سارا کردم که خوشحال ب عصبی

 همون جا واستاده بودم و به هيراد که خيره نگام ميكرد، زل زده بودم.  هنوز

 :بيا دیگه.سارا

 سمتشون حرکت کردم.  به

 سالم. -

 و هيراد دوباره از جاشون بلند شدن.  سيامك

 بشينين، ممنون. -

 احوال پرسی گرمی کرد ولی هيراد به سالم خوبی کوتاهی بسنده کرد.  سيامك

 روبه روی هيراد نشستم.  معذب

 زیر ميز محكم به پای سارا زدم که با شدت به جلو خم شد و اخ ریزی گفت.  از

 لبخندی که از حرص زده بودم گفتم: با
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 ای وای سارا جان مراقب باش. -

 :چی شد؟سيامك

 گفت: اروم و بریده سارا

 هيچی...خوبم. -

 گفت.  خداروشكری

 اینجا چيكار ميكنين؟-

 :اومدیم یه گشتی بزنيم شما چی؟سيامك

 زدم و گفتم: پوزخندی

 خودت ميدونی دیگه نپرس. -

 . هيراد هم که معلوم بود از قبل خبر داشته ما اینجایيم،خندید و سری تكون داد. خندید

 شما دوتا...باهم! خيلی عجيبه. -

 به حرف اومد و گفت: هباالخر

 منم تعجب کردم. فكر کردم تو ميدونی!-

 خوب بود که اروم بود و به روی خودشم نمياورد.  چقدر

 نه نميدونستم، اگر ميدونستم که...-

 :حاال که بد نيست. یه دوستی سادس مثل باقی دوستا. سيامك

 بله بله موفق باشين. -

 تك خنده ای کرد و گفت: سيامك

 گی بله انگار تا حاال با کسی دوست نبودی؟یه جوری مي-
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 کردم که سارا گفت: اخمی

این؟این پشه نر ميبينه نزدیكش ميگرخه، وای به حال دوستی. شما استثنایين واقعا. من اصال روابطش رو با شما -

 ميبينم چشمام چهار تا ميشه. 

 و هيراد هر دو تعجب کرده بودن.  سيامك

 مون رو گرفت.نزدیكمون شد و سفارشات پسری

 به سارا گفتم که حواسش به ساعت باشه و زود باید برگردیم. باشه ای گفت و بعد هم مشغول حرف زدن شدیم.  اروم

 شب بدون هيچ حرفی گذشت. انگار نه انگار که حرفی زده شده بود.  اون

 تقریبا هم از استرسم برای فردا کم شده بود اما کی از فردا خبر داشت؟ 

 

 زود تر از ساعت گوشيم بيدار شدم.  صبح،

 تشك نشستم و خميازه ای کشيدم.  روی

 :تا معدت و دیدم. اینجوری خميازه نكشی جلوشون ها!سارا

 حواسم نبود که بيداره، از ترس صداش، خميازم نصفه کاره شد و دهنم باز موند.  چون

 نگاهی کرد و خندید.  بهم

 تو کی بيدار شدی؟-

 كم زودتر از تو...:همين االن، یسارا

 به صورتم کشيدم و از جا بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم.  دستی

 دیدن قيافه خودم خندم گرفت.  از

 خشك شده بود و صورتم رنگ پریده بود. ماهامم توهم گره خورده و رو هوا بود.   لبام
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 خوابه. ابی به صورتم زدم و بعدش دستای خيسم رو به موهام کشيدم تا پفشون ب سریع

 دستشویی خارج شدم.  از

 مشغول جمع کردن رخت خواب ها بود. سارا

 :نون دارین یا بریم بخریم؟سارا

 اره فكر کنم داشته باشيم. -

 اشپزخونه شدم. و فيریزر رو چك کردم.  وارد

 صدای بلند گفتم: با

 اره سارا نون هست. -

 سارا از پشت سرم گفت: یهو

 چرا عربده ميزنی؟-

 جا پریدم و به عقب برگشتم.  از

 اینجا چيكار ميكنی؟کی رفتی تو اتاق و برگشتی؟-

 و گفت: خندید

 نرفتم که، موندم تو بقيه شونو جمع کنی. -

 جور که مشغول حرف زدن بودیم، صدای در به گوشم رسيد.  همين

 دستی به لباسش کشيد و به سمت در رفت.  سارا

 :سالم خوبی؟بفرما تو...سارا

 هم به دنبال سارا از اشپزخونه خارج شدم و با دیدن الناز دم در تعجب کردم.  من

 سالم، خير باشه.تو کجا اینجا کجا؟-
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 غره ای رفت و گفت: چشم

 عليك سالم. من نيام ببينمت تو که اصال نميای. گفتم بيام ببينمت شب نميتونم...-

 زدم و دعوتش کردم تو... لبخندی

 اشاهلل خيلی هم سحر خيز بود. کله صبح اومده بود من و ببينه. به ساعت کردم. م نگاهی

 :اِ صبحونه نخوردین هنوز؟الناز

 با هول و وال از اتاق خارج شد.  خاله

 :چيشده سر صبح؟)به الناز نگاه کرد(مادرت خوبه؟خاله

نميبينم صبح بيام  :ای وای شمام خواب بودین؟شرمنده توروخدا. بله مامان خوبن...من گفتم ریحانه رو شبالناز

 ببينمش. 

 نفس راحتی کشيد و سری تكون داد.  خاله

 خب خداروشكر. راحت باشين. صبحونه خوردین شماها؟-

 اره ای گفت و منم سرم رو به معنی نه تكون دادم.  الناز

 وارد اشپزخونه شد و مشغول چایی دم کردن شد.  خاله

 بيا بشينيم. -

 :نه مزاحمت نميشم. الناز

 زاحمت چيه!خب بيا بشين دیگه مگه نميخواستی ببينيش؟:مسارا

 حرف سارا خندم گرفت. یه جوری مهمون دعوت ميكرد انگاری صاحب خونه بود.  از

 اره بشين خب. من که یه ساعت دیگه ميرم. -

 :بچه ها بياین صبحونه!خاله
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 با خوشحالی به طرف اشپزخونه رفت و پشت ميز نشست.  سارا

 شدم. بفرمایيد خواهش ميكنم بفرمایيد... :من خيلی گشنهسارا

 سریع اول لقمه رو خورد.  و

 به الناز گفتم: رو

 بيا دیگه حاال یه صبحونس همش!دوبار بخور امروز. -

 :نه خب فقط ميشينم کنارتون. الناز

 ای گفتم و به سمت اشپزخونه هدایتش کردم.  باشه

 خاله بشين...-

 لبخندی زد و گفت: خاله

 نوش جونتون من روزه گرفتم. -

 :وا،چه روزیه مگه؟سارا

 همينجور که داشت ميرفت بيرون جوابش رو داد: خاله

 روزه های قرضم رو گرفتم. -

 اهانی گفت و دوباره مشغول شد.  سارا

 رفتن خاله الناز سریع نشست و به سمتم خم شد و گفت: با

 خالم زنگ زد؟-

 نگاه کردم. اینم ميدونست؟تو دستم موند و با تعجب بهش  لقمه

 از کجا فهميدی؟-

 رو گرد کرد و گفت: چشماش
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 ببخشيدا ولی هيراد پسرخالمه،خواهرم نداره من جای خواهرشم. پس طبيعتا هر چی بشه بهم ميگه. -

 با ذوق گفت: سارا

 جدی؟بگو ببينم ریحانه رو دوست داره؟-

 نخودی کرد: خنده

 ای خودش...ریحانه رو که همه دوست دارن،اونم ج-

 :منظورن اون دوست داشتن نبود...سارا

 شونه ای باال انداخت و گفت: الناز

 نميدونم، یعنی خودش هم نميدونه،گيج شده. )به من نگاه کرد(تو چی؟قبول ميكنی؟-

 رو قورت دادم و گفتم: لقمم

 خب...نميدونم چی بگم!-

 لبخندی زد و گفت: الناز

 نميخواد چيزی بگی، خودم فهميدم. -

 چه حرکتی انجام بدم فقط تونستم برای هزارمين بار لبخند زدم.  نميدونستم

 حرفی درباره خاستگاری نزد و حرف های ساده رو پيش کشيد و مشغول بحث باهم شدیم.  دیگه

 

 

 

 و اماده جلوی اینه واستادم. شالم رو کمی جلوتر کشيدم و برق لبم رو روی لبم زدم.  حاضر

 سبز پررنگی با شلوار و شال سفيد پوشيده بودم. وسایلم رو برداشتم و از اتاق بيرون رفتم.  مانتوی
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 خب من برم دیگه...-

 از جاش بلند شد و گفت: الناز

 منم ميرم. ببخشيد سر صبح مزاحمتون شدم. -

 :نه الناز جان خوشحال شدیم. )رو به من(توهم برو به سالمت مادر. خاله

 سمتشون رفتم و گونه همشون رو بوسيدم.  به

 :کاری داشتين زنگ بزن من بيام. سارا

 ای گفتم و کتونی های سبزم رو پام کردم و همراه الناز از خونه بيرون زدیم.  باشه

 خب من ميرم. خوب کاری کردی اومدی...-

 کرد و گفت: بغلم

 مواظب خودت باش. فردا شب ميبينمت دیگه عروس خانم...-

 خجالت خندیدم و گفتم: با

 نگو اینجوری خجالت ميكشم. -

 و بار دیگه ازم خداحافظی کرد.  خندید

 خونه بيرون رفتم و سوار ماشين شدم... از

 

 ماشين شدم و ماشين رو به حرکت دراوردم.  سوار

 استرس داشتم. هيراد اولين خاستگار رسمی بود که ميومد خونمون.  هنوز

 "من و تو ترشيده ای چون تو سن ما همه پاشنه در خونشون سابيده ميشه. "ی گفت گرفت. سارا هميشه م خندم

 برای من هيراد اولين بود و شایدم اخرین ميشد... ولی
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 این حرف حس خوبی پيدا کردم. لبخندی زدم و حرکت کردم.   از

 چراغ واستادم و ضبط رو روشن کردم.  پشت

 نزدیك یه ربع. کلی تا ساعت ده مونده بود...تقریبا  هنوز

 ها رو باال کشيدم و اهنگی رو با صدای بلند پلی کردم.  شيشه

 

 رهيدلگ ايدن یستين یوقت رهيمننيست فكرم سمتت م دست

 …جون تو کنارم بمون امشب رميگيتو م از

 

 اونجاست یزندگ یهرجا باش استیمن باتو مثل رو یايدن

 …جون تو کنارم بمون امشب رميگيتو م از

 تو دلتنگم یچشا یبرا

 جنگميتو با تو م بخاطر

 خواميتورو م یبد ش هرچقد

 خواميتورو م یدلم رد ش از

 تو دلتنگم یچشا یبرا

 جنگميتو با تو م بخاطر

 خواميتورو م یبد ش هرچقد

 خواميتورو م یدلم رد ش از
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از یه ربع ماشين رو سر جای هميشگيش، یعنی جلوی در بوتيك پارك کردم. انگار امروز روی خودم حساس تر  بعد

شده بودم. شيشه عطرم رو از تو داشبورد بيرون اوردم و کمی به صورتم و نبض دستم زدم. دستی به شالم کشيدم و 

 با برداشتن کيفم، از ماشين پياده شدم. 

 و دیدم که مشغول حرف زدن با مردی بودن. دور هيراد و سيامك ر از

 وارد شدم و سالمی دادم.  اروم

 به سمتم اومد و جوابم رو داد.  دلسا

 :سالم عزیزم خوبی؟دلسا

 سمتش رفتم و گونش رو بوسيدم.  به

 مرسی گلم تو خوبی؟-

نگاه خيره هيراد رو، روی تكون داد. سر جام نشستم. دوال شدم و کيفم رو کنار پام گذاشتم. تا سر بلند کردم  سری

 خودم دیدم. 

 زد و سرش رو تكون داد. همين کارش باعث جلب توجه مرد شد.  لبخندی

 سه به من خيره شدن.  هر

 جا بلند شدم.  از

 سالم...-

 :سالم خانم. مرد

 هم لبخندی زد و سالم ارومی گفت.  سيامك

 دستش رو روی بازوی مرد گذاشت و سمت من هدایتش کرد.  هيراد

 :اقای سجادی ایشون خانم رفيعی هستن. همكار جدیدمون. هيراد



 دلم یآسمان آب

 
313 

 

 سری تكون داد و گفت: مرد

 خوشوقتم...-

 لحظه هنگ کردم. واال ما هميشه خوشبختم ميگفتيم. خوشوقتم رو نشنيده بودم.  یه

 کردم. لبخندی زدم و همون خوشبختم رو تكرار  منم

ميخورد سی و هفت هشت سالش باشه. خوش پوش و خوش هيكل بود. قيافه سبزه و جذابی داشت. از چشم  بهش

 گرفتم و به هيراد نگاه کردم. 

 :سری پيش با کمك خانم رفيعی وسعيدی  مانتو ها رو سفارش دادیم. هيراد

 خنده کوتاهی کرد و گفت: مرد

 مرد باشه. حس کردم که پای زن هام در ميونه.  فهميدم این سليقتون نميتونه کار دوتا-

 خندید و حرفی نزد.  هيراد

 :خب من دیگه مزاحمت نميشم. پس اینبارم از خانم ها کمك بگير و بهترینها رو انتخاب کن. مرد

 :شما که هميشه بهترینی ولی چشم، حتما ازشون کمك ميگيرم. هيراد

 ز سيامك و ما هم خداحافظی کرد و از مغازه خارج شد. که حاال فهميده بودم فاميليش سجادیه، ا مرد

 رفتنش سيامك خنده کنان پشت ميزش رفت و گفت: با

 اینم فهميد پای زنا وسطه، یعنی انقدر بد سليقه ایم. -

 سریع جبهه گرفت و گفت: دلسا

 ساميار از سليقش کامال مشخصه. منظورش با شماها بوده. -

 خودش اشاره کرد.  وبه

 حرفش رو با سر تایيد کردم.  و خندیدم



 دلم یآسمان آب

 
314 

 

 هم خيلی خونسرد لبخندی زد، به من نگاه کرد و گفت: هيراد

 سليقه منم که کامال معلومه. )رو به سيامك(فقط تو مشكل داری. -

 با شك پرسيد: دلسا

 شما از کجا سليقت معلومه؟-

 جوابی که ممكن بود بده، دلم لرزید و لبم رو گاز گرفتم.  از

 باالخره زن ميگيرم دیگه. معلوم ميشه...:حاال...هيراد

 اهانی گفت و دیگه پيگير موضوع نشد.  دلسا

 دوباره به من لبخند زد ولی با اومدن چند خانم و اقا به مغازه، لبخندش رو جمع کرد و مشغول کارش شد. هيراد

 

 و کوبيده از ماشين پياده شدم.  خسته

اینكه امروز انقدر هام بوتيك شلوغ نبود، ولی من به اندازه یه دنيا کار کردن خسته شده بودم؛ سر درد هم امونم  با

 رو بریده بود. 

 رو فشار دادم و بعد از چند ثانيه، در باز شد و وارد حياط شدم.  زنگ

 ها و سارا اون طرف حياط مشغول دو چرخه بازی بودن.  بچه

 تم. لبخند سمتشون رف با

 سالم...-

 سه به سمتم برگشتن.  هر

 :وای خاله سالم. نفس

 بعد پرید بغلم. بوسيدمش و به سمت نيما رفتم.  و
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 چطوری پسر...-

 سالم خاله. -

 خوبين؟چه خبر؟-

 با خوشحالی جيغی کشيد و گفت: نفس

 دایيم اومده. -

 زدم و گفتم: لبخندی

 اِ به سالمتی. بهش سالم برسون  . -

 فت:اروم گ سارا

 خجالت بكش، نميگی هيراد ناراحت ميشه؟-

 چشمای گرد شده بهش نگاه کردم که نيما اروم گفت: با

 ما ميدونيم...-

 بلند خندید.  سارا

 چی رو ميدونين؟-

 همين طور که داشت سوار دوچرخه ميشد گفت: نفس

 اینكه قراره زن عمو هيراد بشی! من که خيلی خوشحالم...-

 و شدت خنده سارام بيشتر. من زیاد تر ميشد  تعجب

 با بغض گفت: نيما

 قول بده عمو رو دوست داشته باشی. -

 لحظه هنگ کردم. نيما فقط شيش سالش بود و حرف از دوست داشتن ميزد.  یه
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:من ميدونستم بابام مامانم رو دوست نداره. واسه همين از هم جدا شدن. ولی عمو دوستت داره پس تو ازش جدا نيما

 نميشی. 

حرفش بغضم گرفت. چرا یه بچه به این کوچيكی باید این چيزا رو ميدونست؟چرا باید دليل جدایی پدر و مادرش  از

 رو ميدونست. 

 هم مثل من بغض کرده بود.  سارا

 قربونت بشم. بابات حتما مامانت رو دوست داشته ولی به خاطر یه چيز دیگه جدا شدن. -

 ؟:پس چرا مامانم هر شب گریه ميكنهنيما

 :شاید دلش درد ميكنه؟سارا

 این حرفش از خنده ترکيدم. خدایی این چه حرفی بود ؟ با

 هم خندید و بعدش از جاش بلند شد و دنبال نفس که مشغول بازی شده بود، رفت.  نيما

 رفتنش خندم بيشتر شد.  با

 دلش...درد..وای خدایا! سارا تو حيفی به خدا...-

 خندم، خندش گرفت و گفت: از

 چی بگم بهشون؟ خب-

 مطمئن باش بچه ای که این چيزا رو ميدونه، حتما فهميده مادرش از دل درد گریه نميكنه. -

 از تایيد تكون داد و گفت: سری

 بيا بریم دیگه. هوا جدیدا سرد هم شده، االن لرز کردم. -

 اره دیگه اخرای مهرهه. -

 سمت بچه ها رفتم.  به
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 سرما ميخورین... بچه ها شمام برین تو. هوا سرده-

 ای گفتن. باهاشون دست دادم و خدا حافظی کردم و با سارا به سمت خونه رفتيم.  باشه

 

 خونه که شدم، صدای قران خوندن خاله به گوشم رسيد.  وارد

 تو حوصلت سر نرفت از صبح؟-

 رو پشت سرش بست و گفت: در

 قدر حال ميده.نه اتفاقا خيلی هم خوش گذشت. نميدونی تلپ شدن خونه کسی چ-

 زدم و به سمت اتاق رفتم.  لبخندی

 همچنان مشغول قران خوندن بود.  خاله

 هام رو، با لباس راحتی عوض کردم. کنار پای خاله نشستم.  لباس

 قبول باشه خاله خانم. -

 از قرانش گرفت و بهم چشم دوخت.  چشم

 قبول حق باشه عزیزم. خسته نباشی. -

 زدم و گونش رو بوسيدم.  لبخندی

 کرد و گفت: بغض

 خواب مادرت رو دیدم. خوشحاله ریحانه خوشحاله. -

 این حرفش، اشك تو چشمم جمع شد.  از

 خوبه که خوشحاله...فردا ميرم یه سر بهش زهرا. -

 که حاال روی گونش جاری شده بود رو پاك کرد و گفت: اشكاش
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 چشه. هم مادرت دعات ميكنه هم من. الهی بختت بلند باشه. ارزوی هر مادری سفيد بختی و خوشبختی ب-

 رو پاك کردم و بغلش کردم.  اشكام

 بابا من هنوز جواب مثبت ندادم که شماها مراسم وداع گرفتين. -

 با لحن ارومی گفت: خاله

 تو بيخود ميكنی ردش کنی. -

 تعجب ازش فاصله گرفتم و بهش چشم دوختم.  با

رو دراوردم، بهتر از این گيرت نمياد. هم اقاس، هم دستش تو جيب خودشه. تازه یكمم به  :زیر و بم زندگيشخاله

 خانوادش کمك ميكنه. مشخصه مرده...

 که تازه از دستشویی بيرون اومده بود، وارد اتاق شد و روی تخت نشست.  سارا

 ر و همسایه...: بله ریحانه خانم، از صبح با خالت کلی اطالعات ازش بدست اوردیم. از دسارا

 و سری تكون دادم... خندیدم

 اتمام حجتی که خاله کرد و وضع و اوضاعه حال و هوای خودم، جوابم مشخص بود.  از

 

 

 شب، موقع خواب یه پيام برام اومد. اونم از هيراد... اخر

سالم،ببخش که دیر وقت مزاحم شدم. فردا الزم نيست بيای بوتيك...فردا رو ميتونم بهت مرخصی بدم چون دليلت "

 "موجه. فردا شب ميبينمت...

از تصور فردا شب دوباره و دوباره لرزید. لبخندی زدم و گوشی رو کنار گذاشتم و با همون لبخندم چشمام گرم  دلم

 شد...

 "دانای کل"
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صبح با صدای جارو برقی از خواب بيدار شد. با یاد اوری اینكه چه روز سختی رو در پيش رو داره، به سرعت  ریحانه

 از جا پرید و روی تخت نشست. 

 پایين تخت، با وضع اسف باری خوابيده بود. لباسش تا نيمه های بدنش باال رفته بود و دهنش کامال باز بود.  سارا

 ی سارا زد. ارومی با پاش، به پهلو لگد

 عكس العمل سارا، اخی بود که اروم از گلوش خارج شد.  تنها

 بلند شد و با قدمی بلند از روش گذشت و طرف دیگش واستاد.  ریحانه

 :پاشو دیگه، کلی کار داریم. ریحانه

 صورتش رو توی متكا فرو کرد و گفت: سارا

 من نميمونم شب...-

 تاق رفت. ریحانه خنده کوتاهی کرد و به سمت در ا 

 اره منم گذاشتم تو نمونی...-

 از اتاق خارج شد.  و

 خانم با جدیت مشغول جارو کشيدن بود. با دیدن ریحانه دست از کار کشيد و دست به کمر واستاد.  پروین

 خوبه بيدار شدی. صبحونت رو بخور بيا کمك...-

 لبخندی زد و سالم بلندی گفت.  ریحانه

 بدو...باید بری خرید.  :عليك سالم. بدو مادرپروین

 :چشم حاال شما اول بذار من برم خودم رو بسازم  ميام خدمتت. ریحانه

 با چشمای گشاد شده گفت: پروین
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 وا مگه معتادی که ميخوای خودت رو بسازی ؟-

 اول کمی مكث کرد تا منظور پروین رو بفهمه و بعدش بلند خندید و گفت: ریحانه

 دستشویی. منظورم اینه که ميخوام برم -

 اخمی کرد و گفت: پروین

 باشه فهميدم ولی دیگه این جوری حرف نزنی ها! زشته...-

 دوباره چشمی گفت و به طرف دستشویی رفت.  ریحانه

 

از چند دقيقه مرتب از دستشویی خارج شد. چشمش به سارا افتاد که خوابالو روی مبل دراز کشيده بود و چرت  بعد

 ميزد. به سمتش رفت و گفت:

 پاشو من از دستشویی اومدم. -

 الی چشماش رو باز کرد و از جاش بلند شد.  سارا

 :چه عجب، داشتم برات سند جور ميكردم دیگه...سارا

 خندید و به طرف اشپزخونه رفت. چایی برای خودش و سارا ریخت و پشت ميز نشست.  ریحانه

 جارو رو جمع کرد و سر جاش گذاشت.  پروین

 اشپزخونه شد و دستمالی از تو کشو دراورد و گفت: وارد

 بعد صبحونت یه گرد گيری بكن بعدم با سارا برید این ليست رو بخرین. -

 نگاه گذرایی به ليست روی ميز کرد و سری تكون داد.  ریحانه

 وارد اشپزخونه شد و گفت: سارا

 خسته نباشی پروین خاله!-
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 هش گفت. لبخندی بهش زد و سالمت باشی ب پروین

 مشغول خوردن شدن و پروین هم به کار هاش ادامه داد.  دخترا

 

مانتوی توسی بلندش رو تنش کرد و شال مشكی نازکی رو روی سرش انداخت. جلوی موهاش رو داخل شال  ریحانه

 فرو کرد و برق لب هميشگيش رو روی لباش کشيد. 

 حاضر و اماده وارد اتاق شد.  سارا

 و بزار تو کيفت یادمون نره . :بيا این ليست سارا

 چشم از اینه گرفت و به سمت سارا برگشت.  ریحانه

 :کيف مشكيم رو از تو کمد در بيار وبزارش اون تو...ریحانه

 کاری که ریحانه گفت رو انجام داد.  سارا

 :بجم دیگه...ظهر شد االن تربار ميبنده!سارا

 :چشم. حاال قراره چی بخریم؟ریحانه

 نگاه کرد و از روش خوند.  ليست رو سارا

 :یك کيلو سيب، یك کيلو نارنگی،چند تا خرمالو،موز و یك کيلو خيار و ...سارا

 :خب بسه دیگه. فهميدم، باید کل تره بار رو بار کنيم...ریحانه

 کيف رو از سارا گرفت و گوشی و کيف پولش رو داخلش انداخت.  ریحانه

 شپزخونه مشغول درست کردن الویه برای ناهار بود، خداحافظی کرد. اتاق خارج شد و از پروین که داخل ا از

 خونه خارج شدن و سوار ماشين، به طرف تره بار رفتن.  از
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 وارد اتاق پدرش شد.  هيراد

 :بيا بشين کارت دارم. محمداقا

 با استرس کنار صندلی چرخدار پدرش واستاد.  هيراد

 اقا دستش رو گرفت و روی مبل تكی کنار ميز نشوندش.  محمد

 اقا:باید یه چيزی رو بهت بگم، قبل از اینكه دردسر بشه.  محمد

 حرفش، حال هيراد رو بدتر کرد.  این

 اقا:عمت داره مياد اینجا، با توپ پر هم داره مياد. مادرت بهش گفته... محمد

 از جاش بلند شد و دستش رو جلوی دهنش گذاشت.  هيراد

 :بدبخت شدم که...ميخواد بياد دعوا؟هيراد

 اقا خندید و گفت: محمد

 این چه قيافه ایه که تو گرفتی پسر...اگه از خودت مطمئنی، این استرست بی خوده. -

 :از مامان ميترسم، ميدونم اخر یه کاری می کنه. هيراد

 داد و به سمت کتاب خونش رفت.  اقا ویلچرش رو حرکت محمد

 اقا:مادرت اگر از طرف عمت پر نشه، دردسری درست نمی کنه اما... محمد

 جمله پدرش کامل نشده بود که صدای زنگ به گوش هر دو رسيد... هنوز
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 با عجله از اتاق خارج شد. هيراد

 

 از اشپزخونه بيرون اومد و خيلی خونسرد در رو باز کرد.  مادرش

 مان اخه این چه کاریه؟:ماهيراد

 به سمتش برگشت و گفت: شيرین

 نكنه توقع داشتی کال بهشون نگيم؟ها؟-

 از تاسف سری تكون داد. همون موقع مهين با عصبانيت وارد خونه شد.  هيراد

 اقا از اتاق بيرون اومد و به سمت خواهرش رفت.  محمد

 اقا:سالم مهين، خوش اومدی.  محمد

 لبی گفت که خودش هم به سختی صداش رو شنيد. اروم سالم ریز  هيراد

:چه سالمی، چه خوش اومدنی؟این رسمشه؟اینه حق خواهر برادری؟مگه بچه من عالف اینه که یه روز بر گرده مهين

 بگه هما رو نميخوام؟ها؟

 سمتش رفت و شونه هاش رو گرفت و گفت:  شيرین

 مهين جان اروم باش. حاال یه اشتباهی شده، فوقش ميریم بعدم ميگيم پشيمون شدیم. -

 با تعجب به مادرش نگاه کرد.  هيراد

 :مامان چی ميگی؟هيراد

 چشم غره ای بهش رفت.  شيرین

 :بيا شيرین خانم، تحویل بگير...مهين

 رو به هيراد ادامه داد: مهين
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ردی دلخوشش کردی! بچم افسرده شده. از دیروز یه چشمش خونه یه تو که دختر من و نميخواستی بيخود ک-

 چشمش اشك...تو چقدر بی رحمی هيراد چقدر. 

 که توقع این حرف هارو نداشت مخصوصا درباره بی رحمی، با عصبانيت سمتشون رفت و با صدای بلند گفت: هيراد

يم بهش چی ميگفتم؟من از اولم بهش گفته من دلش رو خوش کردم؟تا حاال ازش پرسيدی هر بار که بيرون ميرفت-

بودم نميخوامش، گفته بودم دل نبند. دیگه تقصير من نيست که افسرده شده. تقصير خودشه، خودش کرده. من 

حرفام رو هر بار بهش ميزدم، حاال اون گوش نميكرده من مسئولش نيستم. بعدم اگر بی رحم بودم باهاش ازدواج 

قش ميدادم. واسه من انقدرا بد نميشه که، واسه اونه که اوضاع خراب ميشه.اونه که مهر ميكردم بعد از یه مدتم طال

 مطلقه بودن بهش ميخوره. این حرفا رو نزن عمه، حتی خودتم ميدونستی من هما رو نميخوام. 

 از کوره در رفت و با عصبانيت جيغ کشيد و گفت: مهين

توی بی معرفت رو دوست داشت! حيف...فقط بدون هر جای  خيلی نامردی، بد کردی در حقش. حيف همای من که-

 دنيا که باشی اه بچه من پشتته. این و بدون...

 بعد از این حرف بدون توجه به اصرار های شيرین و حرف های برادرش، از خونه بيرون زد. و

 

راحت شد و عصبانيت  ناراحت و عصبی وسط هال واستاده بود. شيرین بعد از اینكه از رفتن مهين، خيالش هيراد

 سمت هيراد برگشت و بلند داد کشيد:

کی تا حاال بهت یاد دادم این جوری با بزرگتر از خودت حرف بزنی؟تو هنوز این چيزا رو بلد نيستی اون وقت زن -

ن وميخوای؟من بميرمم پام و تو خونه اونا نميزارم، زنگ بزن کنسلش کن. از اول هم قرار بود شبش چهار تا چيز بارش

 بهتره خودم و کوچيك نكنم و کال نرم.  مکنم تا حساب کار دستشون بياد و بكشن کنار ولی ميبين

شوکه فقط به حرف های مادرش گوش ميداد. اصال فكرش رو هم نميكرد تا این حد شيرین مخالف این ازدواج  هيراد

 باشه. 

 اقا ویلچرش رو به سمت شيرین حرکت داد و گفت: محمد
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دی من ميزاشتم هر چی دلت خواست بهشون بگی؟شيرین به چيت مينازی؟تو فكر خوشبختی بچتی حتما فكر کر-

یا حرف مفت مردم!؟ مهين حرف زیاد ميزنه تو چرا جو ميگيرتت زن؟تو االن فكر کردی هما حالش بده؟اون از من و 

 جا حرفم نميزنی، بعدم بر ميگردی!ميای، اون ماتو حالش بهتره. تو جدیشون نگير. االنم خون به جيگر هيراد نكن. با 

 با بغض گفت: شيرین

 محمد تو ميفهمی؟اون به دردش نميخوره. حس بدی بهش دارم، من راضی نيستم. -

 از عصبانيت پلك محكمی زد و نفس عميقی کشيد. نميفهميد چرا مادر انقدر به ریحانه حساسه.  هيراد

 صدایی که از ناراحتی گرفته شده بود گفت: با

ه نيا، خودم ميرم ولی اگه از این در برم بيرون دیگه من و نميبينی. یه بارم که شده باب دل من کارات و جور باش-

 کن. یه بار...دیگه نميزارم فرصت های زندگی از بين بره. 

 بعد از حرفش از خونه بيرون رفت.  و

 اقا از تاسف برای زنش سری تكون داد و گفت: محمد

كنی؟ قضيه مهشيد رو یادت رفت؟یادت نيست چقدر التماس کرد تا راضيت کنه؟انقدر شيرین چرا اینجوری مي-

دست دست کردی و راضی نشدی تا دختره رفت نامزد دوستش شد هيرادم بدترین ضربه رو خورد. حاال که دوباره 

ير ه زن بگرو خراب نكن این دیگ شدلبسته شده، اونم دلبسته دختر به این خوبی دوباره پا پيچش نشو. زندگي

 نيست ها...

 با گریه روی مبل نشست و سرش رو بين دست هاش گرفت.  شيرین

اقا با یاد اوری گذشته تلخی که هيراد گذرونده بود حالش گرفته شد. فقط اون بود که ميدونست هيراد چه  محمد

سختی رو کشيده. فقط پدرش بود که خبر داشت هيراد برای از دست دادن مهشيد چقدر گریه کرده بود. اون هم 

 پيش پدرش...

کنار درخت نشست. اون هم مثل پدرش، یاد مهشيد  که تو دل هيراد بود حالش رو بدتر کرد. روی صندلی اشوبی

 خدا بيامرز افتاده بود. مهشيدی که برای هيراد عزیز شده بود ولی اخر قسمت سعيد شد. 

 روز نحس رو یادش اومد که مهشيد با بغض اخرین حرف رو بهش زد: اون
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ی داشته باشم. من...به خاستگاری تو اگه من و ميخواستی بعد سه سال یه حرکتی می کردی، من نميتونم اميد واه"

 "سعيد جواب مثبت دادم. 

رو تكون داد تا صداها ازش دور بشه. االن مهشيد و مادرش مهم نبودن، فقط فقط ریحانه مهم بود. ریحانه بود  سرش

 که تونست دوباره قلب هيراد رو به تپش بندازه. 

  حرفش بود، اگر شيرین نميومد، هيراد خودش تنها ميرفت. پای

 ریحانه رو جور دیگه ای دوست داشت... هيراد

 

 

 

**** 

 

 پالستيك هارو گوشه اشپز خونه گذاشت و از خستگی روی صندلی نشست.  ریحانه

 :وای خاله، چرا انقدر خرید داشتی!؟ریحانه

اخرین ذکر تسبيحش رو گفت و اون رو کنار مهرش گذاشت. از جاش بلند شد و با چادر سفيدش، به طرف  پروین

 ریحانه و سارا رفت. 

 :ببخشيد که الزم داشتم، بيخود که نگرفتم. دیگه خاستگاره باید تحویلش گرفت...پروین

 دوباره از فكر دیدن هيراد اونم تو نقش متفاوت، لبخند شيرینی زد.  ریحانه

 با خنده گفت: سارا

 نيشت خوب بازه...-

 سریع لبخندش رو جمع کرد و چشم غره ای بهش رفت.  ریحانه
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 مشكوك به ریحانه نگاه کرد و گفت: پروین

 نكنه باهاش دوست بودی؟-

 با چشمای درشت شده گفت: ریحانه

 نه به خدا...دوست چيه؟-

 خدا کنه ای زیر لب زمزمه کرد و مشغول جمع کردن جا نمازش شد.  پروین

 ارا گفت:از جا بلند شد و رو به س ریحانه

 ميای بریم بهشت زهرا؟-

 که مشغول اب خوردن بود، ليوانش رو توی سينك گذاشت و باشه ای گفت.  سارا

 از جاش بلند شد و رو به پروین گفت: ریحانه

 خاله ما ميریم بهشت زهرا زود بر ميگردیم...-

 با دو دلی گفت: پروین

 ميخوای نرو...!جمعه باهم ميریم.-

 کيفش رو برداشت و گفت: ریحانه

 خب جمعه هم ميریم، اگه االن نرم دلم اروم نميشه. -

 ناچار قبول کرد و ریحانه و سارا از خونه خارج شدن و به سمت بهشت زهرا رفتن... پروین

 

***** 

 با صدای زنگ موبایل، از تختش بلند شد و موبایلش رو از روی دراور برداشت و جواب داد: هيراد

 بله...-
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 با خنده جواب داد: يامكس

 این چه صدایه اقا داماد، تو االن باید شاد باشی، چته؟-

 پوزخندی زد و گفت: هيراد

 تو دعا کن من برم خاستگاری، داماد شدنم پيشكش...-

 : دِ بيا...باز چی شده؟سيامك

 :اوضاع بدجور توهمه!هيراد

 نگران گفت: سيامك

 شتی بزنيم ببينيم دنيا دست کيه...من نزدیك خونتونم، بيا بيرون بریم یه گ-

 لبخندی زد. سيامك هميشه بود، هم تو شادیا هم تو غم.  هيراد

 بيا دم درم...-

 قطع کرد.  و

 جاش بلند شد. دستی به موها و لباساش از

 

 و از اتاق بيرون رفت.  کشيد

 و ميبافت. اقا در حال دیدن تلویزیون بود و شيرین هم شال گردنی رو سر انداخته بود  محمد

 با صدای ارومی گفت: هيراد

 من ميرم، خدافظ. -

 ته دلش خالی شد. از رفتنش ترسيد و گفت: شيرین

 کجا؟-
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 که این رو حس کرده بود، پوزخندی زد و گفت: هيراد

 نترس، هنوز تا شب وقت هست، گفتم اگه نيای خودم ميرم...-

 با اخطار اسمش رو صدا کرد: پدرش،

 هيراد. حواست به حرفات باشه...-

 باشه ای گفت و رفت.  هيراد

 از چند دقيقه، سيامك جلوی پاش ترمز کرد. هيراد ماشين رو دور زد و سوار شد.  بعد

دو بهم سالم کردن. سيامك بدون هيچ حرفی راه افتاد. فهميده بود اوضاع خراب تر از اون چيزیه که فكرش رو  هر

 ميكرد. 

 داره مثل جریان مهشيد ميشه. ولی اینبار تا تهش رو ميرم. حتی شده تنهایی...:دوباره هيراد

 :بازم مخالفه؟مگه نگفتی راضی شده؟سيامك

سری تكون داد و جریان رو براش تعریف کرد. سيامك هم دلش برای هيراد سوخت...هيراد تازه از فكر مهشيد  هيراد

شته بود. با اینكه خيلی از نظر احساسی جلو نرفته بود ولی برای دور شده بود. دو سال بود که به زندگی عادیش برگ

 یه مرد، سخته دل کندن از کسی که بهش اميدوار بودی. 

 دستش رو روی پای هيراد کوبوند و گفت: سيامك

 نترس، اگه حقت باشه درست ميشه. -

 :اگرم نباشه حقم و ميگيرم. هيراد

 بهش فهموند که ریحانه با همه، حتی مهشيد، فرق داره.  حرفش سيامك رو از احساساتش مطمئن کرد. این

 گوشه خلوتی نگه داشت. به سمت هيراد برگشت و گفت: سيامك

تو ميگی از ریحانه نميگذری، از طرف دیگم نميتونی مامانت و ول کنی و بری...پس دنبال یه راهی باش که بتونی هر -

 دوتاشون و داشته باشی...
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 برگشت و گفت:نا اميد به سمتش  هيراد

 چه راهی؟راهی نيست، ماشاهلل عمم انقدر نفوذ داره رو مامانم که نذاره من اروم باشم!-

:ولی مامانت اونقدرام بی تفاوت نيست که از خوشبختيت بگذره. واسه بدست اوردن ریحانه خيلی تالش کنی سيامك

 چون مامانت...به این راحتيا وا نميده. 

 سری تكون داد.  هيراد

 :بهش گفتم دیگه، اگه امشب نياد منم دیگه خونه نميرم. دهيرا

 :تا کی؟ميخوای تا ابد بيرون بمونی؟سيامك

نميدونمی گفت و به جلو خيره شد. تو بد مخمصه ای گير کرده بود. دلش هم نميومد مادرش ناراحت باشه از  هيراد

 طرفی ریحانرو هم نميخواست از دست بده. 

 

 

 

**** 

 

 نگاهی به ساعتش انداخت و به سمت ریحانه رفت.  سارا

 نشسته بود و ایت الكرسی رو برای مادرش ميخوند و اروم اشك ميریخت.  ریحانه

 دلش ضعف رفت. هم برای تنهایی دوستش هم خودش... سارا

 :ریحانه جان دیر شد. ساعت چهاره. سارا

 اشكاش رو پاك کرد و از جا بلند شد.  ریحانه
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 قبر واستاد و گفت: کنار

 مامان برام خيلی دعا کن، خيلی...-

 این حرفش رو با سوز گفت که دل سارا رو اتيش زد.  انقدر

 نفس عميقی کشيد تا اشكاش جاری نشن.  سارا

 بازوی ریحانه رو گرفت و گفت: سریع

 بسه دیگه بریم. -

 هر دو به طرف خونه حرکت کردند.  و

 ر شور ميزد...اینبار دل هردوتاشون بدجو اما

 

 

**** 

 

 

 ماشين پياده شد و از سيامك تشكر و خدافظی کرد.  از

 انداخت و وارد شد. سر درد شدیدی گرفته بود.  کليد

 حياط گذشت و اروم در ورودی رو باز کرد و رفت داخل.  از

 که سرگرم لپتاپش بود، با اومدن هيراد، چشم از لپتاپ رفت و بهش خيره شد.  پدرش

 م...:سالهيراد

 اقا عينكش رو دراورد و روی ميز گذاشت.  محمد
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 :سالم. بيا اینجا...محمداقا

 نچی زیر لب گفت و سمت پدرش رفت.  هيراد

 :بله بفرمایيد. هيراد

اقا:تو بچه نيستی که من بخوام این چيزا رو بهت بگم، ولی حق نداری با مادرت اینجوری صحبت کنی؛هر  محمد

 چقدرم که اشتباه بگه و تو رو به حال خودت نزاره. 

 با صدای کنترل شده ای روی مبل کنار پدرش نشست و گفت: هيراد

 کنه. همون یه بار بس بود. اِ ؟ حاال من مقصر شدم؟من نميزارم دیگه تو این مسئله دخالت -

 اقا: د اخه اگر با مهشيد ازدواج ميكردی که تهشم  دختره ميمرد ! پس خدارو شكر کن که مادرت نذاشت.  محمد

 پوزخندی زد و گفت: هيراد

 اها پس اینم قراره بميره؟-

 تو دلش خدا نكنه گفت.  و

ق نداری با مادرت به خاطر یه غریبه اینجوری :نخير قرار نيست همه مثل مهشيد باشن. من دارم ميگم حمحمداقا

 رفتار کنی. 

 بی توجه گفت: هيراد

 امشب نمياد خاستگاری نه؟-

 اقا سرش رو توی لپتاپ فرو برد و گفت: محمد

تو که رفتی کلی گریه کرد. بعدم از سردرد زیاد رفته خوابيده. اگرم نيومد، نيومد دیگه؛ رفتيم اونجا راستش رو به -

 ا ميگيم. ریحانه این

 از اینكه پدرش قرار بود باهاش بياد و تنهای تنها نبود، ذوق کرد.  هيراد

 :یعنی بگيم ببخشيد مادرم از شما خوشش نمياد؟هيراد
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 یكم فكر کرد. قطعا اینجوری نميشه گفت ولی... محمداقا

 و ميزنه. :باالخره ميفهمن که چرا نيومده، اگرم راضی به اومدن بشه خودش اونجا حرفش رمحمداقا

 تو زنگ بزن به ریحانه، بگو اینجوریه ولی حتما بگی که ما ميایم. یه وقت فكر نكنن پشيمون شدیم.  ميخوای

 یكم صبر کرد. با اینكه دلش راضی نبود ولی چاره ایم نبود.  هيراد

 ارومی گفت و به سمت اتاق رفت.  باشه

 نميدونست چی باید بگه و از کجا شروع کنه... اصال

 تخت نشست و شماره ریحانه رو گرفت. منتظر شد... روی

که مشغول جمع کردی خونه بود، سریع دست از کارکشيد و به سمت گوشی رفت اما با دیدن شماره هيراد،  ریحانه

 ضربان قلبش اوج گرفت. 

 استرس به سمت سارا رفت و محكم پاش رو روی جارو کوبيد تا خاموش شه.  با

 ت. متعجب به سمتش برگش سارا

 اومد بهش حرفی بزنه تا دیدن قيافه خوشحال و خندون ریحانه، سكوت کرد و بهش خيره شد.  تا

 نفس رو فوت کرد بعد از مكث کوتاهی جواب داد: ریحانه

 بله بفرمایيد؟-

 هيراد تو گوشش پيچيد: صدای

 سالم خوبی؟-

 :بله شما خوبی؟ریحانه

 اهی کشيد و گفت: هيراد

 ممنون. چيكار ميكنی؟-
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 که  تعجب کرده بود ، روی مبل نشست و ادامه داد: ریحانه

 هيچ کار، نشسته بودم. -

 :اماده شدی؟هيراد

 خجالت زده و اروم گفت: ریحانه

 هنوز نه. -

 :ببين باید یه چيزی رو بگم. هيراد

 لحنش شور به دل ریحانه انداخت.  این

 :چيشده؟ریحانه

 نفسی گرفت و گفت: هيراد

 اد. مامانم...امشب نمي-

 این رو گفت، ریحانه عين برق گرفته ها از جا پرید.  تا

 :یعنی چی نمياد؟ یعنی...ریحانه

 از اینكه ریحانه بخواد برنامه رو بهم بزنه ترسيد و سریع گفت: هيراد

نه نه ببين، نميدونم چطور بگم بهت. راضی ميشه ولی طول ميكشه. منم نخواستم امشب برنامه بهم بخوره. با بابام -

 ميایم. 

 که توقع این برخورد و تصميم رو از شيرین خانم نداشت، ناراحت و دلخور گفت: ریحانه

 ایم نميتونيم...به نظر من اومدنتون بی فایدس. وقتی مادرت راضی نيست، پس ما اگرم بخو-

 سریع نكته حرف ریحانه رو گرفت و گفت: هيراد

 تو فقط بخواه...اون با من. راضيش ميكنم. -
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 وسط اون همه ناراحتيش، از حرف لبخندی زد و دلش گرم شد.  ریحانه

 :االن بحث خواستن و نخواستن من نيست. مادرت من رو دوست نداره این خيلی موضوع مهميه. ریحانه

 از طرف ریحانه خيالش کامال راحت شده بود، روی تختش دراز کشيد و گفت: که هيراد

 چرا اتفاقا بحث خواستن توعه االن. مادرمم گفتم که، درست ميشه. -

 پلك محكمی زد و نشست. ریحانه

 

 این بين سارا فقط به حرکات ریحانه خيره بود و منتظر بود تا قطع کنه و بفهمه هيراد چی ميگه.  در

:من...نميدونم چی بگم. االن من این موضوع رو ميدونم و فوقش باهاش کنار اومدم، خالم چی؟اون و چطوری ریحانه

 راضی ميكنی؟

 : اوووو حاال تو خودت اوکی رو بده تا خالت. هيراد

 برای اینكه ضد حالی هم بهش بزنه گفت: ریحانه

 شما دلت رو خوش نكن، خالم بگه نه یعنی نه! حواست باشه. -

 خندش گرفت و گفت: ادهير

نميزاری حالم خوب باشه ها، ببين! حاال ما ميایم وقتی رسيدیم اونجا بابام برای خالت توضيح ميده، ماهم ميریم -

 بيرون باهم سنگامون رو وا بكنيم. 

 از این همه خوش خيالی هيراد خندش گرفت.  ریحانه

 :باشه. ایشاهلل که همين طوری بشه. ولی...ریحانه

 ریع وسط حرفش پرید و گفت:س هيراد

 جان من تو خودت راضی؟ من دلخوش باشم؟-
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 : کسی از پشت تلفن جواب نميده. منم هر وقت ازم خاستگاری رسمی شد جواب ميدم. ریحانه

 خارج شدن پروین از اتاق، ریحانه سریع گفت: با

 باشه دیگه، من فردا ميبينمت دلسا جان، خالم کارم داره. فعال...-

 دو هزاریش افتاده بود، برای اینكه ریحانه رو از اون حالت ناراحتی در بياره با صدای ارومی گفت: که هيراد

 باشه عزیزم، ميبينمت خوشگلم. -

 رفت...انقدر قلبش لرزید که چشماش رو بست و لبخند زد.  دلش

 قطع شد اما ریحانه تو فضا بود.  تلفن

 خند ریحانه، خوشحال شد. که چيزی رو متوجه نشده بود با دیدن لب پروین

 :چيشده؟پروین

 که حرف اخر هيراد رو شنيده بود، با خيال راحت سر کارش رفت.  سارا

 سعی کرد مثبت فكر کنه و حالش رو بد نكنه.  ریحانه

 :هيچی، خيره؛فقط دعا کن به خوشی تموم شه. ریحانه

 گنگ نگاهی بهش کرد و آمينی زیر لب گفت. پروین

 

. دستی به لباس گلبهيش کشيد. روسری سفيدش رو روی سرش مرتب کرد و رژ لب ستادیه وااسترس جلو این با

 صورتيش رو با برق لب عوض کرد و اون رو روی لبش زد. 

 وارد اتاق شد و با دیدن ریحانه، سوتی زد و به سمتش اومد. اروم به پشتش کوبيد و گفت: سارا

 گلم شماره ای، چيزی ميزی خواستی خودم هستم. -

 خندون سمتش اومد و انگشت اشارش رو توی شكم سارا فرو کرد. سارا سریع عقب کشيد و تسليم شد.  ریحانه
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 :ساعت هفته، دیگه ميان همين االنا...سارا

 لبخند پر استرسی زد.  ریحانه

 يش بينی کنم. هر چيزی ممكنه. :واقعا نميدونم چی بگم! رفتار خالت رو نميتونم پسارا

 نفسش رو با شدت خارج کرد و دستش رو به صورتش کشيد.  ریحانه

 ارومی رو لب زد.   ميدونم

 :حداقل یه چيزی ميماليدی به خودت...فقط برق لب زدی. سارا

 چشم غره ای رفت و گفت: ریحانه

 قراره باباش من و ببينه، ارایش شدم به چه دردشون ميخوره؟ -

 :باباش چيكارس؟خودش مهمه بابا. سارا

 با حالت خبيثانه ای گفت: ریحانه

 خودش که پسندیده. -

 سری تكون داد و از اتاق بيرون رفت.  سارا

 عطری که به تازگی سارا براش خریده بود و تا به حالم استفاده نكرده بود رو رو مچ دست و گردنش زد.  ریحانه

 خارج شد. عميقی کشيد و با لبخند از اتاق  نفس

 

 

 

 

**** 
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 و اماده، نشسته بود و منتظر پدرش بود.  حاضر

با ابرو های درهم و صورت ناراحت، رو به تلویزیون نشسته بود و با اعصانيت، دکمه های کنترل رو فشار  شيرین

 ميداد تا شبكه ها جا به جا بشن. 

 اقا از اتاق بيرون اومد و کتش رو سمت هيراد گرفت.  محمد

 اقا: اینو بگير بيا کمكم کن بپوشم. گير ميكنه به پشتی این چرخ دستم نميرسه بهش... محمد

 سریع از جا بلند شد و کمك پدرش رفت.  هيراد

 شيرین به حرف اومد و گفت: اخر

 تو هم ميری؟-

 اقا دلخور نگاهی بهش کرد.  محمد

 :نرم؟محمداقا

 : حداقل پشت من باش. زشته تو بری من نيام. بد ميشه...شيرین

 اقا بی تفاوت سرش رو برگردوند و کرواتش رو صاف کرد و لبه های کتش که تن کرده بود رو بهم نزدیك کرد.  محمد

 :اگه زشته ميتونی تو هم بيای که قشنگ شه. بعدم قراره بگم چرا نيومدی...محمداقا

 اومد. از جا پرید و سمتشون  شيرین

 : اِ اِ اِ خجالت بكش چی ميخوای بگی؟ ميخوای خرابم کنی؟الزم نكرده. شيرین

 با صدای اروم گفت: هيراد
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 پس بيا...-

 چشم غره رفت.  شيرین

 :اگه بگه نه چی؟ اون وقت سنگ رو یخ ميشم!شيرین

 :وای مامان، مگه قراره من و رو هوا بزنن؟ شاید خوشش نياد. هيراد

 ت اتاق برگشت تا حاضر بشه. همين طور هم ادامه داد:اروم به سم شيرین

بيخود، بهش بگو حاال که داریم ميریم دنبال جواب مثبت ميریم. دیگه عهد قجر نيست که دختره نتونه انتخاب -

 کنه. ماشاهلل ننه بابام نداره که مانعش بشن. 

 درش ساکت شد و پا به زمين کوبيد. از این حرف مادرش گر گرفت و اومد جوابش رو بده که با اشاره پ هيراد

 : گاهی بدجور ميره رو مخم. هيراد

 اقا: دِ! درست حرف بزن.  محمد

 سری تكون داد و از خونه بيرون رفت.  هيراد

 حياط رو باز کرد و ماشين رو بيرون برد و منتظر شد.  در

 ی؟ انقدر پشتش داستان بود؟؟حس خواستگاری رفتن نداشت؟ یعنی واقعا همه همينجوری ميرفتن خواستگار چرا

 

 

 باز شدن در ماشين، نگاهی به مادرش کرد.  با

 :بيا برو کمك بابات. شيرین

 ماشين پياده شد و سمت پدرش رفت.  از

 جلو رو باز کرد و پدرش رو از کمر بلند  کرد و روی صندلی ماشين نشوندش.  در
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 تشكر کرد و هيراد با لبخند در رو بست.  محمداقا

 هم همراه هيراد سوار شد.  شيرین

 تو سكوت بود و فقط گاهی صدای غر غر شيرین به گوش هيراد می رسيد.  ماشين

فقط صبر می کرد و حرفی نميزد. با اینكه حق حرف زدن هم نداشت، باالخره شيرین مادرش بود و حقی به  هيراد

 گردنش داشت؛هر چند مادر عجولی بود. 

 

 

 

**** 

 

 

 

 وی مبل نشسته بود و پوست لبش رو ميكند. با استرس ر ریحانه

 هم رو صندلی ميز ناهار خوری نشسته بود و قران ميخوند.  پروین

 صدای جيغ سارا هر دو پریدند.   با

 :نكن المصب خون زد بيرون از لبت. سارا

 که توقع این جيغ و داد رو نداشت سریع دستش رو عقب کشيد و اروم گرفت.  ریحانه

 به صدا درومد. اینكه...زنگ تا
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 قلبش روی هزار بود. ضربان

نمى شد! این همه ترس، اضطراب و استرس یك جا بهش وارد شده بود. دستای سردش رو از هم جدا کرد و به  باورش

 لباسش کشيد.

 سریع کتاب دعاش رو توی کشوی اشپزخونه جا داد و سریع چادر نو ابی رنگش رو سر کرد.  پروین

 هول و وال افتاده بود. به سمت ریحانه رفت و گفت: هم مثل بقيه یه سارا

 حضورم اینجا اضافيه. -

 لبخندی زد تا هم استرسش کم بشه هم اینكه سارا رو از بودنش مطمئن کنه.  ریحانه

 :حضورت قوت قلب بزرگی برای منه. ریحانه

 دو خندیدن و با اشاره پروین، گوشه هال وایستادن و منتظر شدن.  هر

 شنيدن صدای محكم و مردونه هيراد، که با خوشحالی با خاله سالم و احوال پرسی ميكرد، دلش لرزید. از  ریحانه

 روی لب هاش جا خوش کرد. تا حاال هم صداش انقدر گيرا بود؟ یا امروز زیادی جذاب شده بود.   لبخندی

 ورود شيرین، چشم های سارا و ریحانه از شدت تعجب گشاد شد.  با

 با قيافه عبوس، با پروین سالم و عليكی کرد و وارد شد.  شيرین

 گفت: نیريخراب کاری موقعی بود که ش اولين

 عليك سالم. -

 حرفش رنگ از صورت ریحانه پروند.  این

 شده و با ترس سالم کرد: هول

 س..الم. ببخشيد من...-

 ازش چشم گرفت و گفت: شيرین
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 ميدونم ميدونم. توضيح نده. -

 گلوی ریحانه رو گرفت. سارا هم سالم کرد.  بغض

 جلو رفت و به محمد اقا هم سالم کرد. اون هم با مهربونی ذاتيش جوابش رو داد.  ریحانه

 چشمش به هيراد افتاد، لحظه ای نفسش گرفت. چه کرده بود! وقتی

 د و سالم کرد. رو به باال شونه کرده بود و کت شلوار سرمه ای پوشيده بود. هيراد لبخندی ز موهاش

سریع جواب داد و از خجالت سرخ شد. فكر می کرد که هيراد متوجه خيرگيش شده اما هيراد هم همين وضع  ریحانه

 رو داشت. هيراد هم دلش لرزیده بود از دیدن ریحانه تو اون لباس رسمی به عنوان عروس اینده خونش...

 . خودخواه بود و عجول و این از خاصيت های عشق بود یكم

 

 

این مراسم خاستگاری، حرفی از اب و هوا زده نشد، از اقتصاد کشور حرفی گفته نشد و حتی کسی رقبتی هم  تو

 نشون نداد. 

 اقا  همون اول موضوع رو پيش کشيده و نظر پروین رو پرسيده بود.  محمد

 "لویت اولهمن خوشبختی ریحانه رو ميخوام و نظر خودش او "خنده ای کرده بود و گفته بود پروین

 این حرفش هيراد و پدرش رو اميد وار و شيرین رو نااميد کرده بود.  و

 

 لبخندی از سر ذوق زد. این حرف خالش کار رو یه سره کرده بود.  ریحانه

 اقا هم خنده کوتاهی کرد و گفت: محمد

ی داشته باشن. مشكلی که خب پس شما راضين، ما حرفامون رو ميزنيم تا اون موقع هم بچه ها برن باهم گپ و گفت-

 نيست؟
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 :خير شما اختيار دارین. )روبه ریحانه(دخترم هر جا راحتين ميتونين برین...پروین

 از جا بلند شد و گفت: هيراد

 پس اگه اشكالی نداره بریم حياط...-

 حرفی نزدن و ریحانه هم از جا بلند شد. با اجازه ای گفت و هر دو به سمت در خونه رفتن... بقيه

 

 "ریحانه"

 

 

 رو کنار تاب گذاشت. تعارف کرد اول من  بشينم.  صندليش

 زدم و روی تشك خنك تاب نشستم. اون هم روبه روم نشست و متقابال لبخند زد.  لبخندی

 من اول باید شروع کنم یا اون! نميدونستم

 :خب...چی باید بگيم؟هيراد

 و اروم گفتم: خندیدم

 نمی دونم. -

 تی؟:تجربش رو نداشهيراد

 به چشمای براق و مشكی هيراد خيره شدم.  سری به معنی نه  تكون دادم و گفتم: 

 شما اولين خواستگار رسمی هستی که پات به خونمون باز شده...-

 خندید و گفت: هيرادم

 خوبه خوبه، ان شاهلل اخریش هم ميشم. -
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 روم نميشد آمين رو به زبون بيارم. فقط لبخندی زدم.  دیگه

 ن...خب بپرسي-

 :من واقعا نميدونم چی بپرسم. مثال باید بپرسم رنگ مورد عالقت؟هيراد

 همه رنگا رو دوست دارم. -

 :غذا؟هيراد

 خنده دار بود.  واقعا

 :چرا ميخندی؟هيراد

 اخه این سواال کليشه ایه. -

 :تو بهتر بلدی تو بپرس. هيراد

 کشيدم و گفتم: نفسی

 مامانت...چطوری اینجاس؟-

 :چطوریش مهم نيست فقط باید همين جوری نگهش دارم. هيراد

 وقتی راضی نيست این وصلت، وصلت خوبی نميشه. چون اون جوری من و شيرین خانم همش در حال...-

 :بهت نميخوره دعوایی باشی...!هيراد

 نيستم ولی اون موضوعش فرق داره. -

 :مامانم کينه ای نيست...کالً روی من حساسه. هيراد

 اش بود بگم بده اون هندونه های زیر بغلت رو به من! ولی نگفتم. ج واقعا

 بله درسته...-

 :چرا دوست پسر نداشتی؟هيراد
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 سوالش شوکه شدم.  از

 چون...اعتقادی نداشتم بهش. برای من اولين بار ها خيلی اهميت داره. -

 :اولين بار ها؟هيراد

 متحان کنم که تا تهش باهام ميمونه. اره...دلم ميخواد همه چيز رو اولين بار با اونی ا-

 زد. حس کردم خوشش اومد. البته بایدم خوشش بياد...دختر به این خوبی. لبخندی

 :ببين ریحانه، نميدونم گفتن این درسته یا نه. تو جوابت چيه؟هيراد

 چقدر عجولی شما...-

 :ميخوام بدونم. هيراد

 تو جلسه اول...ميدونم ميخوای بدونی. همه ميپرسن که بدونن ولی -

 :اذیت نكن دیگه. خواهش ميكنم. هيراد

 عادت داشت بپره وسط حرف ادم... کال

 بگم یا نه؟ نميدونستم

 شما مثبت فرض کن...-

 :پس حتما مثبته. هيراد

 منفی بود به دل نگيری. -

:من دوست دارم.ولی ادعای عاشقی ندارم چون تجربش نكردم. قطعا بعد ازدواج عاشقی هم پيش مياد و هيراد

عاشقت ميشم ولی مطمئنم که احساسم بهت یه دوست داشتن عميقه. عالقم بابت نياز به  جسمت هم نيست ، 

نت جلوه پيدا ميكنه. اینه که بود مروحت رو دوست دارم. لطيفه و مهربون، ظریفه و دخترونه ولی همش در کنار محك

توجهم رو جلب کرده. خودم در کنارت خوشبخت ميشم و ميتونم تو رو هم خوشبخت  کنم. این صحبت احساسيم 

 بود. حرفای منطقيم درباره شغل و خونه و ماشينه که حاال بعدا راجبش بحث ميشه. 
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نم تكون ميخوره. هيراد چيكار کرده بود با چطوری قلبم رو اروم کنم. حس ميكردم از شدت تپشش کل ت نميدونستم

 قلبم؟

 هزارمين بار، لبخند زدم، اما این لبخندم فرق داشت.  برای

 کردم که سریع از جا بلند شد.  لرزی

 :پاشو بریم تو، سرما ميخوری. هيراد

 حرف از جا بلند شدم.  بدون

 :بهم فكر کن. ميدونم توهم نسبت بهم بی احساس نيستی و اگه این رو نمی دونستم پا جلو نميزاشتم. هيراد

 فكر کن. .. فقط

ای گفتم. دستش رو پشت کمرم گذاشت و من رو به سمت خونه هدایت کرد ولی من از این همه حس خوب در  باشه

 حال پرواز بودم...

 

 

 برگشت. فقط سارا بود که خندون و شيرین خانم با تمسخر نگاه می کردن. ورود به خونه، همه چشم ها سمت ما  با

 اقا به رسم هميشگی همه  خواستگاری  ها گفت: محمد

 خب ما دهنمون رو شيرین کنيم یا نه دخترم؟-

 این همه خجالت طبيعی بود یا نه. عرق سردی رو کمرم نشسته بود.  نميدونم

 م. خجولی زدم و به خاله نگاه کرد لبخند

 سری تكون داد و گفت: خاله

 اقای رستگار اگه اجازه بدین ریحانه چند روزی رو فكر کنه. -



 دلم یآسمان آب

 
347 

 

 این حرف خاله صدای نفس عميق هيراد توی گوشم پيچيد.  با

 زدم با تعرف کوچيكی به هيراد، سر جام نشستم و به حرف بقيه گوش دادم. لبخندی

 

 تخت نشستم. نگاهی به ساعت کردم؛ هفت صبح.  خواب پریدم. کش و قوسی به بدنم دادم و روی از

 دیدن ساعت دوباره زیر پتو خزیدم و سعی کردم بخوابم.  با

داشتم، خيلی بيخود و بی جهت. چون دیگه دليلی برای استرس و ترس وجود نداشت. ولی بازم که یكم فكر  استرس

ش رو ميكردم؟ در حال کلنجار با خودم ميكردم ميدیدم یكم ترس ته دلم هست! یعنی زندگی همون جوریه که فكر

 و ترسم بودم که چشمام گرم شد و دوباره خوابم برد...

 

 صدای خنده بلند سارا، از جا پریدم. سریع به ساعت نگاه کردم تا ببينم خواب موندم یا نه! با

 راحتی کشيدم. هنوز یك ساعت وقت داشتم.   نفس

 زدن با تلفن بود گفتم:به سارا که همينطور با خنده مشغول حرف  رو

 چه خبرته جيغ ميزنی؟-

 اینه نگاهی بهم کرد و سری به معنای هيچی تكون داد.  از

 نزدم و از جا بلند شدم.  حرفی

 لرزی کردم. پتو رو دورم کشيدم و از اتاق بيرون رفتم.  

 خونه نبود. طبق معمول کالس دعا و قران .  خاله

 دستشویی شدم تا صفایی به خودم بدم.  وارد
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 لقمه رو هم تو دهنم گذاشتم و بلند شدم.  اخرین

 من برم دیگه. -

 همين طور که چایيش رو هورت ميكشيد سری تكون داد باشه ای گفت. سارا

 رو برداشتم و رفتم تو اتاق. نگاهی به خودم کردم.  کيفم

 ط یكم بيشتر شده بود اونم چون رژم قهوه ای پررنگ بود. خالف روزای دیگه امروز ارایشم یكم ، فق بر

 زدم و مانتوم رو صاف کردم.  لبخندی

 

 

 

 اهنگ توی گوشم می پيچيد و من هم اروم باهاش زمزمه ميكردم: صدای

 

 به اون چشمات خواب نرسه شب

 مهتاب نرسه خواميتو م به

  گهیاونجا ، اونجا که د میبر

 تو دست آفتاب نرسه به

 بودن عشق منه عاشقت

 زنهيم ادیقلبم فر نویا
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 داره صدام  یمست ی هیگر

 عاشق شدنه یصدا نیا

 

 

 

 بوتيك ترمز کردم و ماشين رو پارك کردم.  جلوی

 رو از ضبط جدا کردم و داخل کيفم گذاشتم. از ماشين پياده شدم و سمت بوتيك حرکت کردم. فلش

 سر جام نشسته بودم که دلسا با خوشحالی سمتم اومد و محكم بغلم کرد. شوکه، من هم بغلش کردم.  هنوز

 :وای عزیزم خيلی خوشحالم خيلی...دلسا

 جدا شدم و گفتم: ازش

 خوبه که خوشحالی، ولی... چرا؟-

 زد و اروم گفت: چشمكی

 شنيدم داری عروس ميشی...-

 ز هيچی نشده بود همه جارو پر کرده بودن. چشمای گشاد شده بهش خيره شدم. هنو با

 کی گفته؟-

 :از زیر زبون هيراد کشيدیم بيرون، صبح خيلی شنگول ميزد. دلسا

 به! پس همه دنيا خبر دار شده بودن.  به

 جام نشستم و مشغول گشتن کيف، گفتم: سر

 من هنوز جواب ندادم که بهتون خبر داده. -
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روبه روی صورتم وایستاده بود. انقدر نزدیك که نفس هاش روی صورتم پخش  سرم رو باال اوردم هيراد دقيقا تا

 ميشد. 

 کردم و سرم رو عقب کشيدم.  اخمی

 سالم. -

 :عليك سالم. هيراد

نگاش کردم تا اگه حرفی داره بزنه. وقتی دیدم هيچی نميگه، روبه سيامك که پشت سرش وایستاده بود  منتظر

 گفتم:

 بگيرید بزنيد به کامپيوتر اون طرف.  اقا سيامك، این فلش من!-

 جای سيامك، هيراد جواب داد: به

 :اون طرف خرابه، سمت خودت باید بزنی. 

 فلش رو ازم گرفت و ميز رو دور زد. کنارم وایستاد.  بعدم

 مونده بودم ببينم ميخواد چيكار کنه که دیدم در کمال پرویی، روی پاهام دال شد و فلش رو به کيس زد.  هنگ

 نيازی به این همه ضایع بازی بود؟ واقعا

 رو عقب کشيدم که بهم نخوره.  خودم

 اومد باال، نزدیك شالم عميق بو کشيد و اروم گفت: تا

 عطرت...بوی هميشگيش نيست. این بو رو دیشبم ميدادی.-

 گرفته بود.قلبم...رو هزار ميزد.  نفس

 یگم فاصله بينمون رو نشون دادم و اروم گفتم:انگشتم به شونش زدم و کمی عقب هول زدم. با دست د با

 خيلی ...نزدیك بودی. -
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 و عقب کشيد.  خندید

 :عطرت خيلی خوبه. هم تنده هم خوشبو... ادم و ...هيراد

 گفتم: سریع

 باشه ممنون! کادوعه ساراس. -

 اروم گفت: سيامك

 سر این عطر پدر من رو دراورد. -

 تعجب از هيراد چشم گرفتم و گفتم: با

 با هم خریدین؟-

 لبخندی زد و گفت: سيامك

اره رفته بودیم بيرون، هوس کرد برات عطر بگيره. همه عطر فروشی هارو  متر کردیم از بس از این مغازه رفت اون -

 مغازه. 

 اره اون کال مدلشه. یه جا بند نميشه... بابت وقتی که گذاشتی هم ممنون. -

 سری تكون داد.  مكسيا

 :خب...بزن یكی از اهنگا پلی شه ببينم چی داری!مجاز باشه فقط. هيراد

 زدم و گفتم: لبخندی

 امروز رو بسپار به من، همه اهنگام مجازه. -

 ای گفت و رفت پيش سيامك.  باشه

 م:اشم باال برداینكه یكم بهشون بخندم و حرصشون بدم اهنگی که خيلی دوستش داشتم رو پلی کردم و صد برای
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 گهید اری كی یوفا شد و رفت سو یمن ب اری  "

 گهیدلدار د یمنو تنها گذاشت از پ دل

 نهيز س شهيدل آخرش جدا م گفتمش

 بهیشده غر دمیروز د هیقسم خورده  ارينهيهم ینخوا ینداره بخوا یکه راه گفت

 دهیخواب منو ند دهویرو د یکس خواب

 شهيم یدلم چ شهءيش نينازن اریکه  گفتم

 شهيخسته شده با سنگ زده به ش گهیکه د گفت

 

چاره کردم منم عكساشو پاره کردم نامه هاشو پاره کردم فكر  هیعكساشو پاره کردم نامه هاشو پاره کردم فكر  منم

 چاره کردم هی

 

 رو که باال اوردم از خنده منفجر شدم. سرم

هيراد درشت شده بود و با دهن باز نگام ميكرد، سيامك هم سرش رو بين دستاش گرفته بود و به زمين  چشمای

 خيره بود. ساميار هم دستش رو جلوی دهنش گرفته بود و اروم ميخندید. 

 من و دلسا بودیم که نهایت لذت رو از اهنگ ميبردیم.  فقط

 نداشت که. اینم یه اهنگ بود دیگه... خنده

 

 وارد شدن چند نفر به مغازه، اهنگ رو کم کردم و هر نفر، مشغول کار خودش شد. با
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 رو از دست هيراد گرفتم و کنارش نشستم.  غذام

 که دیگه جایی نبود که بشينم وگرنه این کار رو نمی کردم.  البته

 رو از پالستيكش خارج کردم و روی ميز گذاشتم.  ظرف

 ای بيرون!:بعيده اقا هيراد، شما...غذدلسا

 حرف دلسا، من و یاد اون حرف هيراد راجب غذای بيرون انداخت.  این

 به یقين رسيده که غذای بيرون قابل خوردنه و اشغال نيست. -

 که تيكه کالمم رو فهميده بود، بلند خندید و هيراد هم فقط با لبخند بهم خيره شد.  سيامك

 لبخندی بهش زدم و سرم رو پایين انداختم.  منم

 :حاال ما یه حرفی زدیم، تا کی قراره از شماها بشنویم خدا ميدونه...هيراد

 نزدم و مشغول غذام شدم.  حرفی

 :چطوری کباب ميخورین؟ من اصال نميتونم...دلسا

 جبهه گرفتم و گفتم: سریع

 اتفاقا خيلی خوبه. من عاشق کبابم اگه هر روزم بخورم سير نميشم...-

 رو جمع کرد و گفت: صورتش

 اصال...تصورش هم وحشتناکه!-

 لقمه تو دهنش رو قورت داد و گفت: هيراد

 از بس سليقت بده، کباب خيلی هم خوشمزس. -

 چشم غره ای رفت و با عشوه رو به ساميار گفت: دلسا

 اتفاقا خيلی هم خوش سليقم، انتخاب ساميار گویای همه چی هست. -
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 شد. زیر لب قربون صدش رفت و باعث خنده همه  ساميار

 ماشاهلل خوب نوشابه برای هم باز ميكنين...-

 جملم تموم شد، صدای در زدن محكمی به گوشمون رسيد.  تا

لحظه ای شوکه شدیم تا اینكه هيراد و سيامك هراسون از جا بلند شدن و بيرون دویدن . پشت سر اونها من،  همه

 دلسا و ساميار هم رفتيم بيرون.

 دختر چادری پشت در با مشت در ميزد و حرف ميزد.  

 هيراد در و باز کرد، دختر با صورت قرمز شده داخل پرید. تا اومد جيغ بكشه با داد هيراد خفه شد و مات موند.  تا

 :دهنت رو ميبندی یا ببندم برات؟ این چه وضعيه راه انداختی؟ها؟ چته واسه من شاخ و شونه ميكشی؟هيراد

 کمی برام اشنا ميزد با بغض گفت:که  دختر

 چرا داد ميزنی سرم؟ تو حق نداری با من...-

 :چطوری تو حق داری واسه من زر...هيراد

 نذاشت ادامه بده و گفت: سيامك

 اِ هيراد جلوی ما زشته. -

 به سمت دختر رفتم اما تا نزدیكش شدم جيغ کشيد و گفت: 

 من و بهم زدی... همش تقصير توعه عوضيه، خيلی اشغالی. زندگی-

 نگاش ميكردم. هيراد عصبی بازوش رو گرفت و سمت اتاق پرتش کرد.  شوکه

 با شدت که نزدیك بود پخش زمين شه.  اونقدر

 کشيدم و گوشه ای واستادم.  کنار

 چيكاره بودم این وسط من
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 چند نفر فضول پشت در رو راهی کرد.  سيامك

 درو محكم بهم کوبيد. با عصبانيت دختر رو به اتاق برد و  هيراد

 صدای در از جا پریدم.  از

 چيشد اصال؟چرا به من پرید یهو؟ -

 اروم گفت: سيامك

 نفهميدی کی بود؟ هما بود دیگه...-

 کمی فكر کردم. هما هما هما...! یادم اومد. با دهن باز گفتم: اول

 هُ...هما؟دختر عمش؟-

 سر تكون داد و  تایيد کرد.  سيامك

 دای داد هيراد که بلند شد از ترس قالب تهی کردم. نميشد. ص باورم

 با صدای اروم گفت: دلسا

 این دست بزنم داره یعنی...-

 نگاه کردم.  بهش

داد زدن با کتك کاری فرق داره. این فقط داره داد ميزنه. بعدم منم اگه زنم انقد حرف اضافه بزنه ميكوبم تو دهنش -

... 

 چهار تا شد. زدم زیر خنده که همون موقع در باز شد و هما با گریه بيرون اومد.  چشماش

 روم وایستاد.  روبه

 نگاش کردم که... محكم هولم داد و با ضرب به ميز خوردم.  انقدر محكم که وسایل رو ميز، زمين ریخت.  منتظر

 درد کمرم، نفسم رفت... از
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 :نميگذرم ازت...هما

 دوید و رفت بيرون.  بعد از این حرفش و

 درد لبم رو گاز گرفتم. حتی نای اینكه چشمام رو باز کنم یا حتی جوابش رو بدم، نداشتم. از

 ميز کمی فاصله گرفتم. نفس عميقی که کشيدم مساوی شد با ریزش اشكام و نالم.  از

 با دیدنم رنگ صورتش پرید و با یا خدای بلندی که داد زد، سمتم اومد.  دلسا

 رو گفت و تكونم داد که جيغ زدم.  بازوم

 توروخدا...تكونم..نده. -

 بی محابا ميریختن و درد مجال نفس کشيدن نميداد.  اشكام

از اتاق بيرون اومد و با دیدن وضعم سمتم دوید و دلسا رو کنار زد. چشمش که به صورتم و اشكام افتاد یا  هيراد

 ابوالفضلی گفت و سریع دستم رو گرفت. 

 :چی شدی تو؟ چرا گریه ميكنی؟هيراد

 که از ترس زبونش بند اومده بود سریع گفت: سيامك

 این دختره دیونه هما، هولش داد اینم محكم به ميز خورد.-

 

 عصبانی داد زد و گفت: هيراد

 من اون احمق رو ادم ميكنم. -

 بعد کمی من به جلو کشيد.  و

 شدت گرفت.  گریم

 درد ميكنه؟ :اروم باش یه دقيقه، کجاتهيراد
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 دستم پهلوم رو نشون دادم.  با

 بغلم رو گرفت و گفت: زیر

 بيا تو اتاق بشين ببينم...-

 هيچ حرفی لنگ لنگون تا اتاق رفتيم. البته بماند که چقدر وسط راه اه و ناله کردم.  بدون

 اتاق که شدیم یهو گفت: وارد

 مانتوت رو درار. -

 اون همه درد و اشك، چشمام باز شد و گفتم: وسط

 بله...؟-

 کرد و سمتم اومد، شالم رو باال داد و دونه دونه دکمه های مانتوم رو باز کرد.  نچی

 که نميزدم و نفس که نميكشيدم هيچی، بچه هام شوکه فقط مارو نگاه ميكردن.  پلك

 اخرین دکمه که رسيد، محكم روی دستش زدم و گفتم: به

 ار ميكنی؟چيك-

 رو باال اورد و با تعجب گفت: سرش

 این وسط چيكار ميتونم بكنم؟ ميخوام پهلوت رو ببينم...-

 حرفم از دهنم خارج نشده بود که گوشه بوليزم رو باال داد.  هنوز

 خجالت اب شدم... از

 لباس رو از دستش کشيدم.  سریع

 :خيلی قرمز شده، احتماال کبود ميشه...هيراد

 ول شده برگشتم و پشت بهش، لباسم رو باال دادم. و ه ترسيده
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 دیدن رد قرمز بزرگ روی پهلوم دلم ضعف رفت.  با

 برگشتم که دیدم داره ميخنده و بقيه هم نيستن.  اروم

 طرف در رفت و درو بست ... به

 

 ذره ای تكون، فقط بهش نگاه کردم. سمتم اومد و با مالیمت گفت: بدون

 اگه پهلوت خيلی درد داره!ميخوای بریم درمونگاه؟-

 رو باال انداختم و نه ارومی گفتم.  سرم

 :بشين اینجا ...دوباره لباست رو بده باال!هيراد

 گفتم: سریع

 نه نه خوبم ، اینم چند وقت دیگه خودش خوب ميشه. -

 باال انداخت. کمی عقب رفت و یه فاصله ای رو نشون داد و گفت: ابرویی

 برو ببينم... تا اینجا خيلی عادی راه-

 کردم عادی باشم اما قدم اول رو که برداشتم، پهلوم تير کشيد و صورتم جمع شد.  سعی

 اومد و بازوم رو گرفت. به مبل تكيم داد و اروم گفت: سمتم

 نياز نيست خجالت بكشی بزار ببينم اگر خيلی داغونه بریم دکتر...-

 بگم بهت ساخته ها نيم نگاه انداختی ولی اروم لباسم رو باال داد.  ميخواستم

 شرم لبم رو به دندون گرفتم و الل شدم. از

 زد و تن کبود شدم رو نگاه کرد. دقيق... زانو

 با دقت که کمی به جلو خم شدم تا ببينم چی رو نگاه ميكنه.  اونقدر
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 اری دستتو توشون فرو ببری و تكون بدی. لخت و براق...به موهاش افتاد. از این مدال بود که دوست د چشمم

 

طور که تو رویا سير ميكردم، با برخورد دستش به پهلوم...قلبم از حرکت وایستاد. شكمم رو جمع کردم و لبم  همين

 رو بيشتر گاز گرفتم. انگشتت رو کمی فشار داد که دستم رو روی شونش گذاشتم و فشار دادم. 

 گرمی دستش روی پوست سرد بدنم، حال و هوای خوبی رو ایجاد کرده بود.  عوض شده بود. حالم

 مورم شد و موهای تنم سيخ شدن.  مور

 جا بلند شد و دست منم از روی شونش افتاد.  از

 کردم چشمام رو باز کنم...اروم اروم و... سعی

 

 رو پایين دادم و مانتوم رو جلو کشيدم.  بوليزم

دستش رو روی چونم گذاشت و کمی به سمت پایين کشيدش که لبم از زیر دندونام  توی صورتم ميگشتن. چشماش

 خارج شد و به حالت اول برگشت. 

 ابرو اشاره ای به لبم کرد و گفت: با

 نكن اینجوری...-

 خجالت نميدونستم چيكار کنم. گرمم شده بود و صدای قلبمم  رسوام کرده بود. این همه نزدیكی... از

 و ليوان ابی پر کرد. مبل نشست  روی

 :بيا بشين اینو بخور، االن بهت مسكن ميدم دردت کمتر شه...هيراد

 لنگون روی اولين مبل نشستم.  لنگون

 لعنتش نكنه...من رو به چه روزی انداخته بود.  خدا
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 و قرص رو ازش گرفتم.  ليوان

 حال خوردن اب بودم که یكی در زد و صدای سيامك به گوشم رسيد: در

 ببخشيد اجازه هست بيام؟یاهلل س؟-

 این و گفت اب تو گلوم پرید و سرفم گرفت.  تا

 من باید ميمردم...کامال معلومه.  امروز

 همين جور که زیر لب سيامك رو فحش ميداد پشتم کوبيد.  هيراد

 عميقی کشيدم. درد پهلوم بدتر شد... نفس

 خندون درو باز کرد. با دیدن ژست ما، لبش رو به دندون گرفت و گفت: سيامك

 خوبه اجازه گرفتم...-

به هيراد کردم. از پشت مبل به سمتم دال شده بود. یكی از دستاش روی پشتی مبل و اون یكيش روی دسته  نگاهی

 مبل بود. 

 همون حرفی که تو ذهن من بود رو به زبون اورد: هيراد

 ت خاصی ميبينی؟ ميخوای حالت خاص رو نشونت بدم تا تفاوت هارو بفهمی؟االن تو حال-

 گشاد شد و سمتش برگشتم.  چشمام

 خجالتم به سختی از جا بلند شدم و ليوان رو دستش دادمتا بيرون برم.  از

 ارومی کردم و سمت در رفتم.  تشكر

 :ميخوای ببرمت خونه؟نميتونی سرپا وایستی!هيراد

 م سيامك گفت:اومدم جواب بد تا

 اره بابا بنده خدا نميتونه وایسته. سختشه...-
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 کال عادت داشتن تو حرف ادم بپرن و به جات هم حرف بزنن.  "از من پرسيد نه تو "جا داشت بگم 

 هم از خدا خواسته سویيچش رو توی جيبش انداخت و گفت: هيراد

 پس بریم تا ببرمت...-

 

 تعجب گفتم: با

 رم! شما نميخواد خودت رو تو زحمت بندازی...فلج نشدم که خودم مي-

 بچه ها گفت: عين

 گفتم ميبرمت...برو بيرون. -

 ماشينم چی؟ -

با ماشين تو ميریم، من خودم خونه خالم کار دارم، بعد سيامك اخر شب مياد دنبالم بعدم با اون ميرم. حاال -

 فهميدی؟

 یواشی گفتم و بيرون رفتم.  ایش

 . ميومد توضيح بده زورش

 سریع سمتم اومد. بهش گفتم همه وسایلم رو بریزه توی کيفم و جمعش کنه.  دلسا

 رو دستم داد. ازش خداحافظی کردم. ساميار هم سمتم اومد و گفت: کيفم

 بهتر باشی...-

 گرفت. ولی خدایی خيلی پهلوم داغون بود.  خندم

 همه خداحافظی کردم و دست به کمر، از مغازه خارج شدم... از
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 ماشين نشستيم.  تو

 کنم ضربه جدی خوره بودم. چون با همين چند قدم هم، دردش بيشتر شده بود.  فكر

 کمربندش رو بست.  هيراد

 رو از کيف دراوردم و بهش دادم. یادم افتاد که اون سویيچ خودش هم برداشته بود.  سویيچ

 کليد ماشينت رو به سيامك دادی؟-

  ای گفت و ماشين رو روشن کرد. اره

 کمر بندم رو بستم و تكيه دادم.حرکت کردیم... اروم

 از چند دقيقه پرسيد: بعد

 ضبط رو روشن کنم؟-

 اره  راحت باش. -

 ضبط رو زد و ادامه اهنگای صبح، پلی شدن.  دکمه

 

 

 یال یالالال یالال یالال حاال

  

  

 یال یالالال یالال یالال حاال

  

 میامشبو دار نيامشب شب عشقه هم هی
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 میقصه دردو واسه فردا نذار چرا

  

 

 که امشب شب عشقه ميهمه با هم بخون زانیعز

  

 امشب شب عشقه که

  

  

 که امشب شب عشقه ميبدون ميو بخون میبخند

  

 امشب شب عشقه که

 

 

 شنيدن اهنگ، بلند زدم زیر خنده که باعث شد پهلوم، دردش بيشتر شه.  با

 هم تعجب کرده بود و هم خندش گرفته بود.  هيراد

 به من کرد و گفت: نگاهی

 اهنگای قدیمی رو...دوست داری؟-

 رو به لبخند مليحی تبدیل کردم و گفتم: خندم

 اره، بعضياشون بامزن. االنم خب ضبط روی پوشه اهنگای قدیميه. بزنی پوشه بعد، درست ميشه. -
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 و اهنگ رو عوض کرد.  خندید

 نزدم و از پنجره به بيرون نگاه کردم.  حرفی دیگه

 کم کم رو به سردی ميرفت. مردم تك و توك لباس های گرم پوشيده بودن.  هوا

 رو بستم.  چشمام

 علی یاسينی توی گوشم پيچيد... صدای

 

 یبا هر ک چند بار بگم برو "بمونه خواميخاطره هات اونم نم یمونه زور یازت بمونه م یزيچ خوامينم یبود وونهید تو

 شويچند سال پ هیيوردار ببر اون عكسه دوتا شتيمونه پ یم

 "تو نيست یجا گهید نجایا ستيتو ن یجا گهید نجایبرو ا یريم یمنو قانع کن خوامينگو نم یزيچ

 

 

 نگاه کردم. تو فكر بود و داشت اروم رانندگيش رو ميكرد.  بهش

قشنگی گرفته بود. یه دستش روی پاش بود و دست دیگش رو پایين فرمون گذاشته بود و خيلی ماهرانه  ژست

 ماشين رو کنترل ميكرد، بدون هيچ تكون اضافه ای...

 برعكس من که کامال روی فرمون پهن ميشدم.  دقيقا

 طور که داشتم خيره خيره نگاهش ميكردم، برگشت و چشم تو چشم شدیم.  همين

 نگاهم رو ازش گرفتم و خيلی تابلو، از پنجره سمت خودش به بيرون نگاه کردم.  سریع

 روی خودمم نياوردم که من داشتم نگاش ميكردم... به

 و گفت: خندید
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 مچت رو گرفتم!-

 ها؟-

 حرفم خندش رو شدت داد.  این

 تكون داد و حرف نزد.  سری

 چشمام رو روی هم فشار دادم. خجالت زده صورتم رو به سمت بيرون کردم و از حرص  منم

 بدی بود... سوتی

 

 

 از ماشين پياده شدم. اروم

 نگام ميكرد. نميدونست چيكار کنه...جلو بياد کمك کنه یا سر جاش وایسته.  مردد

 کردم. دردش بهتر شده بود و مثل اولش درد نميكرد.  حرکت

 فكر کنم مسكن داره اثر خودش رو ميزاره...یكم دردش...-

 ج شدن خاله و شكوه خانم، حرف تو دهنم ماسيد و همون جور باز موند. خار با

 با استرس سالم کرد و چند قدمی عقب رفت. هيراد

 اخمی کرد و جواب سالمش رو داد.  خاله

 که کامال الل شده بودم و فقط به همون سالم اروم، اکتفا کردم.  منم

 خانم سمت هيراد رفت. بغلش کرد و گفت: شكوه

 هيراد جان؟این وقت روز...شما!چيشده -

 :راستش خانم رفيعی پهلوشون ضرب دید، دیدم ایستادن براشون سختشونه، گفتم تا خونه برسونمشون...هيراد
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 نگران سمتم اومد و گفت: خاله

 الهی...پهلوت چی شده مادر؟-

 چيزی نيست، ضرب دیده فقط...-

 :بله منم که نگا...هيراد

 سترس به خاله نگاه کردم. سریع حرفش رو خورد. با ا و

 خراب کاری رو جلوی خاله کرده بود.  بدترین

 اخم غليظی کرد و گفت: خاله

 شما برو خونه تا منم ببينم پهلوتو...-

 ذره ای هم اميد داشتم که نفهميده، با این تيكه ای که انداخت، مطمئن شدم متوجه شده.  حتی

 هيراد چشم غره ای رفتم و اروم از جلوش رد شدم که یهو گفت: به

 یه دقيقه...-

 که سویيچ ماشين رو سمتم گرفت.  برگشتم

 :داشت فراموشم ميشد.هيراد

 به خاله و اخم هاش کرد و رو به من ادامه داد: نگاهی

 اگر فردا رو هم سختت..ونه ميخواید استراحت کنيد. -

 رو بسته بودم و از حرص فقط لبام رو روی هم فشار ميدادم. سوتی پشت سوتی... چشمام

 رو ازش گرفتم و تشكر کردم.  سویيچ

 ممنون، زحمت شد براتون. -

 :خواهش ميكنم، بفرمایيد. هيراد
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 تكون دادم، هم برای اون هم برای شكوه خانم و اروم اروم وارد حياط شدم. سری

 

 ر رو بست. خونه شدیم و خاله د وارد

 روی مبل خوابش برده بود و متوجه ورود ما نشده بود.  سارا

 ترس سمت خاله برگشتم.  با

 رو دراورد و روی چوب لباسی دم در گذاشت.  چادرش

 اومد و با اخم گفت: سمتم

 ببينم پهلوت رو...-

 رو روی مبل انداختم و گفتم: کيفم

 نه چيز خاصی نيست...-

 اروم سمت اتاق رفتم.  و

 رو کشيد و گفت: بازوم

خب نشون بده منم ببينم دیگه، مگه من غریبم؟ ميخوام منم برات یه تشخيصی چيزی بدم تا خيالت راحت تر -

 بشه. 

 اخمش در هم تر شد.  و

 دکمه های لباسم رو باز کردم و بوليزم رو باال دادم.  ناچار

 دیدن کبودی پهلوم، به صورتش کوبيد و گفت: با

 بميرم...چيكارش کردی؟-

 اومد بهش دست بزنه، قدمی عقب رفتم و گفتم: تا



 دلم یآسمان آب

 
368 

 

 نه نه، توروخدا تازه دردش ساکت شده. -

 :مگه به کجا خوردی تو؟تصادف کردی؟خاله

 چی بگم... نميدونستم

منم  نه بابا تصادف چيه، یه خانمه تو مغازه با یكی دعواش شد، بعد اومد رد بشه بره بيرون محكم خورد به من-

 خوردم به ميز...همين!

 :اها...که داشت رد ميشد. باشه...خاله

 از دليل مسخرم خندم گرفت. خب واقعا نميشد دليلش رو گفت چون اگر ميگفتم... خودمم

 مبل نشستم.  روی

 از تو اشپزخونه پمادی اورد و سمتم گرفت.  خاله

 بال یه بهونه بهتر باش، قانع نشدم. : اگه براتون چيزی تجویز نشده این و بزن خوبه. بعدم دنخاله

 رو گرفتم و با حالت ناله گفتم: پماد

 اینجوری نگو دیگه...مجبور شدم خيلی حالم بد بود. بعدم بهونه چيه! حقيقت بود. -

:بی حيا غير از اون دیگه احدی نبود که بياد چك کنه پهلوت رو؟ ملسا بود دلسا بود همون دختره...دوستت، اون خاله

 ونم نبود؟چی؟ ا

 گرفت.  خندم

 دلساس اسمش...-

 :هر کوفتی که هست...خجالت نكشيدی تنت رو نشونش دادی؟خاله

 چيزی ندید که فقط پهلو بود دیگه. -

 هينی کشيد. دستش رو جلو دهنش گذاشت و گفت: خاله



 دلم یآسمان آب

 
369 

 

 اِ اِ اِ چقدر وقيحی تو. نامحرمه پسره بعد تو ميگی فقط پهلوم بود؟واقعا که...-

 با سر و صدای ما بيدار شده بود، چشماش رو باز کرد. که  سارا

 دیدن من عين فشنگ بلند شد و گفت: با

 خاك تو سرم ساعت دهه؟یعنی انقدر من خوابيدم...دیرم شدهه. وای...-

 طور که داشت تو سر خودش ميكوبيد با خنده گفتم: همين

 نه هول نشو من زود اومدم خونه. -

 کرد و بعدش با خيال راحت روی مبل نشست. شده بود. اول یكم فكر  شوکه

 راحتی کشيد و گفت: نفس

 چيشده تو خونه ای؟-

 رو براش گفتم. کلی خندید و چشم و ابرو اومد.  جریان

 

 اخر شب، از دست خاله و سارا کالفه شدم. از بس بهم تيكه انداختن.  تا

 که دلخور بود و سارا هم که... خاله

 

 از شستن ظرفا کنار خاله، روی مبل نشستم.  بعد

 نزدیك ساعت هشت بود که با سيامك خان رفتن دور دور و گردش... سارا

 :بهتر شده پهلوت؟خاله

 اره پماده خيلی حالم رو بهتر کرد. -

 کتابش رو بست و گفت: خاله
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 نميخوای بگی چيشده؟-

 غ بگم...نزدم و سرم رو پایين انداختم. دلم نمی خواست درو حرفی

 شما فكر کن با کسی دعوام شده. -

 :تو که ادم دعوایی نبودی، پس کسی با تو دعواش شده نه اینكه تو دعوات شده باشه...خاله

 برای تایيد تكون دادم و دیگه هيچی نگفتم.  سری

 رو روشن کردم و مشغول باال پایين کردن شبكه ها شدم.  تلویزیون

 شم، خاله پاشد و به سمت گوشی رفت. زنگ خورد. تا اومدم بلند  تلفن

 مكالمه گوش ندادم و محو فيلم شدم... به

 

 لرزش موبایلم که روی ميز بود، چشم از تلویزیون گرفتم.  با

 رو برداشتم ولی با دیدن اسم هيراد، چشمام گرد شد.  تلفن

 به خاله کردم که با اخم غليظی مشغول گوش دادن به صدای پشت خط بود.  نگاهی

 به طرف اتاقم دویدم و پشت سرم درو بستم.  سریع

 بله!-

 :سالم خوبی؟بهتری؟هيراد

 سالم بله خوبم...-

 :ریحانه...چيزه! یه چيزی شده که باید بهت بگم...هيراد

 تو سينم حبس شد.  نفسم

 دیگه چی شده!-
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 :به خالت گفتی پهلوت رو...؟هيراد

 نه گفتم شاید تصوراتش...عوض شه درباره شما. -

 :پس تصوراتش عوض شده، چون مامانم داره ميگه ...هيراد

 این حرفش الل شدم. چشمام رو بستم و به در تكيه دادم.  با

 اخه چرا؟ چرا گذاشتی بگه!؟-

:مثل اینكه حواست نيست ها! من اصال خونه نيستم که، االن پيش النازم. مثل اینكه عمم زنگ زده به مامانم هيراد

 نمم تصميم گرفته زنگ بزنه به خالت بگه همه چی رو و عذرخواهی کنه. همه چی رو گفته، ماما

 رو، روی پيشونيم گذاشتم و سری از تاسف تكون دادم. چقدر همه چی بهم گره ميخورده... دستم

 چاره نيست دیگه. ميفهمه!-

 :این موضوع تقصير منه ميدونم ولی خواهشا یه کاری کن که رگ خالت عوض نشه. هيراد

 حق به جانب بودنش حرصم گرفت و گفتم:این  از

ببخشيد ها ولی رگ منم عوض شده. این کاری که دختر عمتون کردن اصال منطقی نبوده و من اصال نميتونم درکش -

 کنم. اگه قضيه بينتون انقدر جدی بوده کار اشتباهی کردین اومدین جلو...

 ولی با صدای اروم و کنترل شده ای گفت: عصبی

بينمون چيزی بود که به تو دل نميبستم. بعدم اگه جریانی  هم بوده فقط از طرف اون جدی شده من این دِ اخه اگه -

 وسط هيچ کارم. 

 ای کردم و گفتم: خنده

هيچ کاره؟ چطوری ميگی من هيچ کارم؟شما اگه ناراضی بودی محكم رو حرفت وایميستادی و اینجوری با دل اون -

 نقدر دست دست کنی تا به این روز بيوفتيم. بدبخت بازی نميكردی، نه اینكه ا

 :تو معلومه کدوم طرفی؟هيراد
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 بله، من طرف خودمم که بی گناه وسط این جریان کشيده شدم و االنم مجبورم خالم رو...-

 ضربه محكم در به کمرم و خوردن دستگيره در به پهلوم جيغی کشيدم و روی زمين افتادم.  با

 لبم رو محكم گاز گرفتم. درد چشمام سياهی رفت و  از

 :خدا خفت نكنه دختر، چرا چسبيدی به در؟خاله

 رو روی پهلوم فشار ميدادم و از درد به خودم ميپيچيدم.  دستم

 هيراد تو گوشم ميپيچيد که اون طرف خط، بلند اسمم رو صدا ميكرد.  صدای

 کت کنم و گوشيم رو قطع کنم. کاری که تونستم انجام بدم این بود که صدای داد های هيراد رو سا تنها

 نگران کنارم نشست و گفت: خاله

 الهی بميرم مادر. خب من چميدونستم تو پشت دری...-

 بسته شدم رو باز کردم و نگاهش کردم.  چشمای

 اشكال...نداره دیگه فقط دوباره...درد گرفت. -

 :بيا باز برات پماد ميزنم. خاله

 نيم خيز شدم و اروم اروم نشستم.  یكم

 شدت گرفته بود.  دردش

 در به گوشمون رسيد.  صدای

 یا علی کنان از جا بلند شد و از اتاق بيرون رفت.  خاله

 رو باال دادم و نگاهی به کبودی پهلوم کردم. وسطش قرمز شده بود و خون مردگی پيدا کرده بود.  بوليزم

 هم روش ميكشيدم، ضعف ميكردم.  حساس شده بود که حتی دست انقدر

 از جام بلند شدم. صدای الناز و خاله، لحظه به لحظه به اتاق نزدیك تر ميشد.  اروم
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 جام وایستادم تا دوباره به در نخورم... سر

 نگران وارد اتاق شد.  الناز

 :سالم عزیز دلم، خوبی؟چی شدی تو؟الناز

 سالم عزیزم...اره چيزی نبود. -

 . کنار گوشم گفت:بغلم کرد اروم

 ارهه مشخصه چيزیت نيست، فقط بدبخت داشت سكته ميكرد تو جيغ زدی. -

 حرفش دلم ریخت. از

 حس خوبی بود یكی اینجوری نگرانت شه.  چقدر

 به الناز تعارف کرد تا بشينه.  خاله

 هم رفت تا پماد بياره برام... خوش

 احتياط روی تخت نشستم. با

 

 کنارم نشست و گفت: الناز

 خيلی پهلوت داغون شده؟هيراد که خيلی نگرانت بود. -

 عميقی کشيدم و با لبخند گفتم: نفس

 نه انقدرام وحشتناك نيست. فقط درد داره و کبود شده. -

 لب ناسازایی به هما گفت و دستم رو تو دستش گرفت.  زیر

 منم گرخيدم!:حيف که موقعيتش نبود وگرنه ميومد ميدیدت...با اون جيغی که تو زدی الناز

 . خندیدم
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 وارد اتاق شد. دوباره پماد رو بهم داد و سينی چایی روی عسلی کنار تخت گذاشت.  خاله

 :چایيتون یخ نشه. خاله

 چشمی گفت و ليوانی برداشت.  الناز

 برای راحتی ما از اتاق خارج شد و در رو بست.  خاله

 طرف الناز برگشتم. خيره و با لبخند نگاهم ميكرد.  به

 :دوست داره...الناز

 رو بيرون دادم و گفتم: نفسم

 ميدونم...-

 :ميتونه خوشبختت کنه. الناز

 اونم ميدونم. -

:پس چرا دست دست ميكنی ؟ من تا حاال هيراد رو اینجوری ندیده بودم. اصال نميدونی چه حاليه! وقتی اومده الناز

 نه...نگرانه که تو ردش کنی. بود خونه کم مونده بود منم بزنه انقدر که عصبی بود. نگرا

بایدم نگران باشه. این موضوع کم چيزی نيست الناز، هيراد قبال مال یكی دیگه بوده، االن همه فاميلتون به من -

 چشم بد دارن...من فكر نميكردم موضوع انقدر جدی باشه. متوجه ای؟

می هم نداره. هيراد از همون اول گفته :ميدونم عزیزم ولی مهم خوده هيراده، هميشه حرف مردم هست و تموالناز

 بود هما رو نميخواد. خودم شاهدم...اینارم ببين!

 به پهلوم کشيدم و گفتم: دستی

ميبينم ولی این کينه دختر عمش رو نسبت به خودم هم ميبينم. پهلوم رو ببين...کم مونده کليه ام بترکه. نگاه -

 کن...

 رو باال دادم.  لباسم
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 ماش گشاد شد و هينی کرد. دیدن کبودی، چش با

 :این چه وضعيه؟دستش بشكنه دختره...الناز

 تكون دادم و گفتم: سری

 دوبار دیگه اینجوری عقدش رو سرم خالی کنه ميميرم کال...-

 از جونی زیر لب گفت.  دور

 :یعنی این موضوع ممكنه باعث شه...الناز

 و گفتم: خندیدم

 پسر خالت خيلی مطمئنه از خودش ها...!-

 هم لبخندی زد و گفت: الناز

به خدا ریحانه نميدونی چقدر دوست داره! از طرف تو واقعا خيالش راحت بود. حداقل ميدونست تو نسبت بهش بی -

 احساس نيستی...

 خجالت سرم رو پایين انداختم.  با

 :خيلی خوشحالم. دست رو خوب کسی گذاشته...الناز

 سمتش رفتم و بغلش کردم.  به

 ارامش خاصی رو بهم منتقل ميكرد.  الناز

 بغلش جدا شدم.  از

 تو خيلی خوبی...-

 :تو که بيشتر از من خوبی...حداقل تورو یكی ميخواد...الناز

 از این حرفش اتيش گرفت.  دلم
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 :عاشقی حس قشنگيه، خوبه که عزیزای زندگيم دچارش شدن. الناز

 چی باید بگم...حرفی نميتونستم بزنم. هيچی...اصال نميدونستم  هيچ

 عميقی کشيد و از جا بلند شد.  نفس

 ليوان چایيش رو سر کشيد و توی سينی گذاشت.  سریع

 ارومی از جا بلند شدم. هنوز پهلوم درد ميكرد.  به

 :خب دیگه من برم. مواظب خودت باش عزیزم. الناز

 ای گفتم و ازش تشكر کردم.  باشه

 به خاله سپاردمش. نزدیك در باهاش همراهی کردم و بعدم  تا

 روی تخت نشستم و به چایی سرد شدم نگاه کردم.  دوباره

 کنارم نشست و گفت: خاله

 ميخوای پماد بزنم برات؟-

 به معنی نه تكون دادم.  سری

 :بهشون جواب ندادی؟خاله

 نگاه کردم.  بهش

 بی اجازت جواب نميدم...-

 :تو که نميخوای فكر کنی...بهش بگو و خالصش کن. خاله

 ميترسم خاله! ميترسم اونجوری که فكر ميكنم نباشه!-

 زد و پيشونيم رو بوسيد.  لبخندی
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:اگه اسون بگيریش اسونه، سخت بگيریش سخته. به خودت بستگی داره...االنم بگير بخواب. خسته ای. سارا که خاله

 شب نمياد خونه. زنگ زد گفت ميره خونه خودشون...

 ای گفتم و دراز کشيدم.  باشه

 سينی رو برداشت و از جا بلند شد.  الهخ

 طرف در رفت...چراغ رو خاموش کرد و خارج شد.  به

 سقف خيره شدم. قرار بود چی بشه؟ به

 لرزش موبایلم، از روی ميز برداشتمش.  به

 که اومده بود رو باز کردم... پيامی

 طرف خودش بود.  از

 . 

من بارها در چشمان تو تمام شده و صبح روز بعد دوباره از نو آغاز  یاي! چون دندهمینم تياهم ايدن انیمن؛ به پا"

 "شده است...

 

 زدم. اشك از تيغه بينيم رد شد و روی بالشم ریخت. لبم رو به دندون گرفتم.  پلكی

 قلبم داشت چيكار ميكرد؟  با

 انقدر زود دلم براش رفته بود؟ چطوری ميتونست قلبم رو از جا بكنه؟  چطوری

 خاموش کردم.  رو گوشی

 رو تو بالش فرو بردم و گریه کردم... سرم
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 "چند روز بعد"

 

 

 روز بود که از خونه بيرون نرفته بودم. هيراد فردای اون روز گفته بود تا چند روز نيام و قشنگ استراحت کنم.   دو

 شب اول، سارا مجبورم کرد و دوتایی رفتيم دکتر... همون

والش این بود که متأهلم یا مجرد؟ حتما فكر ميكرد شوهرم جالده که اینجوری ازش با دیدن کبودیم اولين س دکتر

 کتك خوردم.

گفته بود خداروشكر اسيبی به کليه نرسيده و فقط کوبيدگی پهلو هست. برای درمان دردم هم چند تا قرص داد و  

 من رو روونه خونه کرد. 

  که به روی خودم نمياوردم و سر کار هم نميرفتم. منم

 

 

 رو روی ميز گذاشتم و روی صندلی نشستم.  چایيم

 خواب الود کنارم نشست و سرش رو روی ميز گذاشت.  سارا

 پشت گردنش کوبيدم که از جا پرید.  محكم

 زدم زیر خنده. قيافش واقعا خنده دار بود. یكی از چشماش باز بود و موهاش توهم گره خورده بود.  بلند

 تو شبا چطوری ميخوابی مگه؟این چه قيافه ایه؟-

 ای کشيد و گفت: خميازه

 عين فرشته ها ميخوابم.-
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 اره کامال معلومه...-

 به سر و شكلش اشاره کردم.  و

 :خالت چرا نمياد بيرون؟بابا دستشویيم ریخت ...سارا

 تعجب بهش نگاه کردم.  با

 یی بياد بيرون!باهوش جون...اصال خونه نيست که بخواد از دستشو-

 گشاد شد و گفت: چشماش

 جون من؟-

 سریع از جا بلند شد و به طرف دستشویی دوید.  و

 :ميمردی زودتر بگی؟سارا

 زدم و هيچی نگفتم.  لبخندی

 

 

 

 

 روی خاله نشستم.  روبه

 :خب...خاله

 ای باال انداختم و گفتم: شونه

 چيكار باید بكنم؟-

 اخمی کرد و گفت: خاله



 دلم یآسمان آب

 
380 

 

 وضعيت...من ميترسم تو رو دستشون بدم! واال با این-

 کنارم نشست و گفت: سارا

 شما حق داری ولی مگه ریحانه قراره هميشه هما رو ببينه؟ حاال سالی ماهی یك بار ميخوان همو ببينن. -

 :دليلت اصال قانع کننده نيست. اونا به ما نگفته بودن...خاله

 گفتم: سریع

 ته بود. من ميدونستم...هيراد قبال بهم گف-

 بی تفاوت به مبل تكيه داد و گفت: خاله

 واقعا ممنون که انقدر بهم زود گفتی. پس مبار...-

 نه خاله! من خودمم فكر نميكردم انقدر جدی باشه. فقط ميدونستم یه موضوعی وسط هست. -

 : و تو اون موضوع رو به من نگفتی...خاله

 اگر برام مهم بود ميگفتم خب، فكر نمی کردم انقدر جدی باشه...-

 :به احتمال تا فردا زنگ ميزنن، منم ميگم یه شب بيان واسه بله گرفتن. خاله

 گفتم: ناراحت

 نميخوام اینجوری ناراحت باشی!-

 سمتم اومد و دستام رو تو دستش گرفت.  خاله

زندگيت بشم. ولی این موضوع...نميدونم واال! چی بگم بهت. فقط : اخه قربونت برم، من که نميخوام مانع خاله

 اميدوارم خوشبخت بشی...

 رو بوسيدم.  گونش

 رو قبول داشتم. خودمم ناراحت بودم و ميترسيدم.  حرفاش
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 خوشحال از جاش بلند شد و اهنگ شادی رو پلی کرد.  سارا

 انم!: خب پس، یه عروسی افتادیم ایشاهلل...بيا وسط عروس خسارا

 اروم من و از جا بلند کرد. داشت مثال مراعات پهلوم رو ميكرد.  و

 شروع کرد به رقصيدن و به منم تعارف ميكرد.  خودش

خيلی رو ميخواست...من عمرا بتونم جلوی عمش اینجوری برقصم. البته ذات سارا کال راحت بود و اگر نبود  خدایی

 قطعا یه هفته خونه ما نميموند...

 

 

 ساعت بعد، شيرین خانم زنگ زد و جواب رو از خالم گرفت.  چند

 چه حسی بود که داشتم...   ترس، خوشحالی، ناراحتی و... نميدونم

ته ته قلبم خوشحال بودم. هيراد کسی بود که بهش عالقه داشتم. به قول خودش عاشق نبودیم ولی از هم متنفر  ولی

 ندگی باشه. هم نبودیم و همين عالقه ميتونه الزمه یه ز

 

 بود که فردا شب بيان برای بله برون و نشون کردن... قرار

 خاله این رو بهم گفت گریم گرفت و  زدم زیر گریه.  وقتی

 : اوا...تو چرا داری گریه ميكنی؟سارا

 مامانم...کاش..کاش...-

 حرفم سارا و خاله رو هم گریه انداخت.  این

 ميسوخت. مامانم ارزوش این بود که این مراسم هارو ببينه. عاشق این بود که لباس برام بدوزه...اما...! دلم
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 بيشتر شد.  بغضم

 بغلم کرد... خاله

 :گریه نكن دیگه عزیز دلم. ببين...داری شوهر ميكنی باید خوشحال باشی دیگه.خاله

 گرفت. سارا هم پشت بندش گفت: خندم

 ين من ترشيدم! حتی سيامكم رغبت نميكنه منو بگيره. واال...تو خلی، بب-

 طرفش بگشتم و محكم بغلش کردم.  به

بهترین هارو داشتم با اینكه جای مادرم خالی بود ولی بازم خاله و سارا رو داشتم و االنم که ...هيراد بهشون  من

 اضافه ميشد. 

 یاداوری جواب مثبتم ذوق کردم و لبم رو گاز گرفتم. از

 

 

 این تازه شروع جریانات زندگيم بود... اما

 هایی که شاد بودن اما ته همه شادی هامون تلخ ميشد... جریان

 خوشبخت بودم، عاشق بودم اما... من

 قانون زندگيه؛بعد از هر شادی ، غم بزرگی نهفته...:( این

 

 به روی اینه نشستم. موهام رو که شونه زده بودم، محكم باالی سرم بستم.  رو

 در همون لحظه وارد اتاق شد و گفت: اسار

 من نيام بيرون زشته؟ یا کال ميرم بيرون از خونه...-
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 رو از داخل گشو برداشتم و به صورتم ماليدم.  کرمم

 حاال همين جا باشی چی ميشه؟-

 :خب کاری که ندارین باهام...زشته بمونم. سارا

 طور با صورت کرمی سمتش برگشتم و گفتم: همين

 که تو اینجا باشی، یهو پاشی بری...بعدم االن الناز مياد. بمون دیگه... زشت اینه-

 همون موقع صدای در اومد.  

 از اتاق بيرون رفت تا در رو باز کنه.  سارا

از زدن کرم به صورتم، ریملم رو به مژه هام کشيدم؛رژ لب قرمزم رو هم خيلی کمرنگ، در حد یه هاله سرخی،  بعد

 روی لبم ماليدم. 

 ابی کمرنگی تن کرده بودم که قدش تا روی رونم ميرسيد. شلوار سفيد تنگم رو هم پام کردم.  يراهنپ

 و الناز وارد اتاق شدن و الناز با دیدنم، لبخندی زد و جلو اومد: سارا

 به به عروس خانم و ببين...چه بهت مياد. -

 بوسيدیم و ازش تشكر کردم.  همو

 از داخل کمدم شال سفيد دراورد و سمتم گرفت. سارا

 :به نظرم سفيده بهتره تا ابی...)رو به الناز(مگه نه؟سارا

 کمی فكر کرد و گفت: الناز

 ارهه فقط اگه موهاشرو بریزه رو صورتش بهتر نيست؟-

 نگاهی به صورتم کرد.  سارا

 بين هردوشون در گردش بود تا بفهمم چی ميگن... چشمام
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 وهام رو کار نداشته باشين...همين جوری خوبه. خواهشا م-

 خندید.  الناز

 بچه ها که با خاله ميخندیدن به گوشم رسيد.  صدای

 اتاق خارج شدم و با دیدنشون، ذوق زده سمتشون رفتم.  از

 سالم خوشگالی من...-

 با دیدنم جيغی کشيد و سمتم دوید.  نفس

 :وای دیدی گفتم اخر زندایيم ميشی. نفس

 که نيما گفت: دمخندی

 اره اره االن ما خيلی خوشحاليم. اون وقت ميتونيم هر روز باهات بازی کنيم. -

 من که سرکارم...چطوری ميخوای بازی کنی؟-

 :اخه عمو هميشه ميگه نميزاره زنش بره سرکار. اگر تو زنش بشی نميزاره بری دیگه...نيما

 کرد. تعجب بهشون نگاه کردم. نفس هم حرفش رو تایيد  با

 اومدم حرفی بزنم...شكوه خانم اومد و حرفم تو دهنم موند.  تا

 شكوه خانم احوال پرسی گرمی کردم و اون هم با مهربونی جوابم رو داد.  با

 :ان شاهلل خوشبخت باشی دختر گلم. هم تو...هم بچه های من هم هيراد عزیزم. شكوه

 و خاله الهی امين گفتيم.  من

 صدای سارا، که اسمم رو ميگفت، ببخشيدی گفتم و سمت اتاق رفتم.  باشنيدن
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 از کلی خنده و بحث، از اتاق بيرون رفتيم.  بعد

 خانم و سارا با هم دیگه احوال پرسی کردن.  شكوه

 با دیدنم گفت: خاله

 لباس سنگينتر ميپوشيدی بهتر نبود؟-

 نزدم و شونه باال انداختم.  حرفی

 خانم: بهش مياد که پروین جان.  شكوه

 …:اره ولیخاله

 خندید و گفت: الناز

 خاله جون خيلی  لباسش بهش مياد.  -

 دیگه چيزی نگفت.  خاله

 صدای زنگ ایفون، همه از جا بلند شدیم.  با

 استرس یه گوشه وایستادم و دست هام رو به هم قالب کردم.  با

 شد. سری قبل، اول شيرین خانم وارد خونه  مثل

دفعه پيش دستی کردم و بعد از خاله، سریع بهش سالم کردم و سمتش رفتم. دستش رو فشردم و به زور باهاش  این

رو بوسی هم کردم. مشخص بود که همون دست دادن هم به زور بوده ولی من در کمال پرویی باهاش رو بوسی هم 

 کردم. 

 حرص عقب کشيد و لبخند زورکی زد.  با

 ش امدش کردم. خوشحال، خو منم

 محمد اقا رو هم با لبخند، خوش امد کردمو رسيدم به...هيراد.  
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 بهش سالم کردن و بعد از گرفتن جوابش، رفتن و کنار جمع نشستن و به نوعی دور مارو خالی کردن؛حتی خاله! همه

 :چه ناز شدی...هيراد

 این حرفش هری دلم ریخت و ذوق کردم.  با

 زدم و گفتم: لبخندی

 شمام خيلی خوش تيپ شدی! مرسی-

 غرور دستش رو لبه کتش گذاشت و صافش کرد.  با

 حرکتش خندم گرفت.  از

طرف جمع که برگشتم، دیدم همه خيره ما شدن .  شيرین خانم با بی تفاوتی سرش رو برگردوند و حواس بقيه رو  به

 به خودش جلب کرد. 

 کرد و روی اولين مبل کنار الناز جای گرفت.  رو تعارف کردم تا بشينه. لبخند زنون ازم تشكر هيراد

 

 از ده دقيقه که به حرفای عادی گذشت، با اشاره خاله چایی دوم رو ریختم و براشون اوردم.  بعد

 چایی رو به سارا تعارف کردم و کنارش نشستم.  اخرین

 اقا با صدای کمی بلند تر گفت: محمد

خب خانم رفيعی، باید بگم که ممنون بابت جواب مثبتتون. من واقعا از ته قلبم برای هر دوشون خوشحالم مخصوصا -

 هيراد، چون ميدونم ریحانه جان دختر بسيار خوبيه و حتما با هم دیگه خوشبخت ميشن. 

یه نشون کوچيكی دست  رحمت کنه خواهرتون ، جاشون اینجا خيلی خاليه. حاال اگر شما اجازه ميدین، ما خدا

دخترمون کنيم تا خيالمون از بابت ریحانه خانم راحت باشه و بعدم اگر صالح ميدونين یه صيغه محرميت بينشون 

 خونده بشه تا بچه ها راحت تر بتونن باهم حرف بزنن و رفتار کنن. 

 چادرش رو بيشتر دور خودش جمع کرد و گفت: خاله
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خودم هم از این وصلت راضی هستم و برای خوشبختی و عاقبت بخيری هر واال چی بگم اقای رستگار، من  -

جفتشون دعا ميكنم. اول قبل از نظر من، نظر و حرف ریحانه مهمه. باالخره زندگی خودشه و من اینجا فقط نقش 

شه، صيغه هم اگر مدتش زیاد نمي برایخالش رو دارم. درباره نشون کردن ریحانه من مشكلی ندارم و راضی ام و 

 حرفی نيست.

 

 سری تكون داد و رو به من با لبخند مهربونش گفت: محمداقا

 خب دخترم...شما چی؟-

 عميقی کشيدم و گفتم: نفس

 هر جور که شماو خاله جان و بقيه بزرگترا صالح ميدونين، همون کار رو انجام بدیم. من حرفی ندارم. -

 توی گوشم پيچيد.  ای گفت و صدای دست زدن"مبارکه "این حرفم، الناز با

 خانم از جاش بلند شد و از خاله با صدای اروم اجازه گرفت و با جعبه مخملی سرمه ای سمتم اومد.  شيرین

 جام بلند شدم و رو به روش وایستادم.  از

 رو باز کرد و انگشتر زیبا و ظریفی رو دراورد.  جعبه

 انگشتر رو توی انگشتم کرد. از اینكه دستم رو باال بيارم، خودش دستم رو گرفت و  قبل

 صدای دست ها بلند شد.  دوباره

 زد و بغلم کرد.  لبخندی

 زیر گوشم زمزمه کرد: اروم

خوشبختی بچم از جونمم مهم تره، اميدوارم باهم خوشبخت بشين اما...از من توقع خوبی و مهربونی نداشته باش، -

 من مدلم همينجوریه. 

 . بغلم جدا شد و صورتم رو بوسيد از
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 شوك حرفش بودم و هيچ عكس العملی نشون نميدادم.  تو

 رو فشار ارومی داد و سر جاش برگشت.  بازوم

 گوشه لباسم رو گرفت و حواسم رو به سمت خودش جلب کرد.  سارا

 :عزیزم بقيه دارن تبریك ميگن...سارا

 این حرفش به همه لبخندی زدم و جوابشون رو دادم.  با

 م. به حلقه تو دستم خيره شدم. قشنگ بود...کنار سارا نشست دوباره

 بزرگی روش داشت و کناره هاش رو با نگين ریز تزیين شده بود.  نگين

 زدم و سرم رو باال اوردم.  لبخندی

 مشكوك نگاهم ميكرد.  سری به معنی چی شده تكون داد.  هيراد

 هام رو روی هم گذاشتم و بهش لبخند زدم. سرم رو باال انداختم و لب زدم: پلك

 هيچی...-

 هم لبخند شيرینی زد و حواسش رو به پدرش داد که داشت حرف ميزد.  اون

 من تو فكر حرفای شيرین خانم بودم که بوی تلخی ميداد... اما

 

 اخر شب، همه نشسته بودیم و با هم دیگه حرف ميزدیم.  تا

 مهریه رو با پونصدتا سكه و یه اینه شمعدون، تموم کرده بودیم.  ثبح

 بود دوماه نامزد باشيم و بعد اگر باهم به توافق رسيدیم، عقد کنيم و بعدم ازدواج... قرار

 خوشحال بودن و ميخندیدن... همه

 تنها چيزی که من رو ميترسوند، رفتار های شيرین خانم بود.  فقط
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ش رو درك نميكردم...اصال ما باهم برخوردی نداشتيم که بخواد اینجوری رفتار کنه و کينه به دل دليل رفتار ها واقعا

 داشته باشه. 

 موقع رفتنشون، همش فكرم درگير بود.  تا

خوشحال بودم بابت اینكه کارها داشت سریع پيش ميرفت و هم دلشوره داشتم و ناراحت بودم. دوتا حس  هم

 متناقض...

 ا بریم برای ازمایش و بعدشم بریم پيش دوست محمداقا تا یه صيغه بينمون بخونه. شد که فرد قرار

 

 شب، وقتی همه رفتن، خاله من رو کنارش نشوند و گفت: اخر

امشب هم به خير و خوشی تموم شد. الهی که سفيد بخت و خوشبخت باشين...ولی مادر،تو این مدتی که -

ود که به دلت ننشست و باهاش نتونستی کنار بيای بهش بگو...حاال یا نامزدین...هر مشكلی،حرفی، حرکتی چيزی ب

 تغييرش ميده یا قانعت ميكنه. چيزی رو تو دلت نگه ندار...باشه؟

 رو تكون دادم و باشه ارومی گفتم.  سرم

 :ساعت شيش حاضر باش مياد دنبالت...ميدونی که باید ناشتا باشی...خاله

 اره ميدونم. -

 بخواب. صبح بيدارت ميكنم.  :پس برو بگيرخاله

 خاله؟-

 سمتم برگشت: خاله

 جانم!-

 من هيچی جهيزیه...-

 لبخندی زد و گفت: خاله
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 من عروسی که جهيزیش مثل تو کامل باشه ندیدم. حاال بعدا معنی این حرفم رو ميفهمی و  دربارش حرف ميزنيم...-

 نزدم و از جا بلند شدم.  حرفی

 دوباره رفته بود خونشون چون عمش فردا بعدازظهر برگرده.  سارا

 

 اتاق شدم. لباس هام رو با بوليز شلوار راحتی عوض کردم و روی تخت دراز کشيدم.  وارد

 رو برداشتم و ساعتش رو کوك کردم.  گوشيم

ه خارج شدم و پيام رو طور که داشتم گوشيم رو ميگشتم و چك ميكردم، با دیدن اس ام اس، ذوق زده از برنام همين

 "مشترك گرامی، حجم بسته..."باز کردم. ذوقم برای این بود که فكر ميكردم هيراد پيام داده اما با دیدن پيام

 کور شد و لبام اویزون شد.  خوشحاليم

 ناراحتی پيام رو پاك کردم و گوشی رو کنار گذاشتم.  با

 رو بستم و فكرم رو متمرکز کردم تا راحت تر بخوابم. رو برگردوندم و پتو رو روی سرم کشيدم. چشمام  روم

 صدای دوباره اس ام اس، بی حوصله برگشتم و قفل گوشی رو باز کردم.  با

 دیدن اسم هيراد، باالی صفحه که پيام داده بود، لبخند عميقی زدم و زود پيام رو باز کردم.  با

 "اعتيادِ من به چشمات راهِ درمونی نداره! "

لند خندیدم و گوشی رو به قلبم چسبوندم. به قلبی که دیگه تو سينم نبود، داشت پر ميزد و از سينم ذوقم ب از

 بيرون ميومد. 

ميخواست جوابش رو بدم اما نميدونستم چی بگم. قطعا اگر ازش تشكر ميكردم خيلی مسخره بود و بهم  دلم

 ميخندید. 

 متن پيدا کردم که خيلی قشنگ بود.  یه

 یع تایپش کردم. درنگ سر بدون
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 شوديشروع م ییهمانجا قايدق یزندگ "

 او  یو خنده ا خنددينفر م كی که

 "فرق دارد... گرانید با

 سریع ارسالش کردم.  و

 دقيقه ای به گوشی خيره بودم و منتظر جواب... چند

 دیدم جواب نميده، دوباره گوشی رو خاموش کردم و کنارم گذاشتمش.  وقتی

 روز خوبی بود...یه روز خاص! فردا

 

 خوابالو روی مبل نشسته بودم و چشمام رو بسته بودم.  صبح،

 خسته بودم که نفهميدم چطوری صبح شد و ساعت ها گذشت... انقدر

 از اتاق بيرون اومد و همين طور که با تسبيحش ذکر ميگفت کنارم نشست و گفت: خاله

 چهارتا شكالت بردار فشارت نيوفته. تو کم خونم هستی...-

 طور چشم بسته، سر باال اندختم و نه ارومی گفتم.  همين

 ال اله اال اهلل گفت و از جا بلند شد.  خاله

 :سرتقی...خب ببر باخودت دیگه. خاله

 رو باز کردم و گفتم: چشمم

 اصرار ميكنی ها...! -

 :کيفت سنگين ميشه؟خاله

 اشپزخونه رفت و یه مشت ابنبات برداشت و توی پالستيك ریخت.سمت  و
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 اومد و توی کيفم گذاشتشون.  سمتم

 تك زنگ هيراد، سریع از جا بلند شدم.  با

 خاله رو بوسيدم و ازش خرداحافظی کردم. با عجله از خونه خارج شدم.  گونه

 

ای گرم و مطبوعی به صورتم خورد و حالم رو بهتر ماشين رو باز کردم و سوار شدم. بخاری رو روشن کرده بود. هو در

 کرد. 

 نشستم و سمتم برگشتم.  سریع

 سالم صبح بخير...-

 زد و جوابم رو داد.  لبخندی

 : سالم، صبح شمام بخير خانمم...هيراد

 لفظ خانمم، ذوق کردم و بهش لبخند زدم. از

 رو حرکت داد.   ماشين

 مگه کله پزیه؟چرا ازمایشگاه ها کله صبح باز ميكنن؟-

 : ميپرسم ازشون بهت ميگم. هيراد

 و سرم رو به عقب تكيه دادم.  خندیدم

 :خواب مياد؟هيراد

 نه! چطور؟-

 :ميخواستم باهات حرف بزنم...هيراد

 رو بلند کردم و نگاش کردم.  سرم
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 چيشده؟-

 :نگران نباش. درباره مامانمه. هيراد

 االن ميخوای حرف بزنی؟واقعا سر صبح حس جمله بندی داری؟-

 و گفت:  خندید

 تو که خوابت نمياد...-

 نه اتفاقا االن که دقت ميكنم ميبينم خيلی خوابم مياد، مخصوصا که هوای ماشينم عاليه...فقط حال ميده بخوابی...-

 همون لبخندش گفت: با

  باشه، پس شما بخواب رسيدیم بيدارت ميكنم.-

 با پرویی تمام باشه ای گفتم و سعی کردم بخوابم؛ اما مگه ميشد؟ منم

 عطرش تو بينيم پيچيده بود و هوش از سرم پرونده بود.  بوی

با چشمای بسته عطرش رو عميق و با جون و دل بو کشيدم و ازش لذت بردم که کم کم چشمام گرم شد و  انقدر

 خوابم برد...

 بيدار شدم.  از اینكه صدام کنه، خودم قبل

 رسيدیم؟-

 کرد و گفت: نگام

 عه بيداری؟اره دیگه پياده شو...-

 ماشين پياده شدم و در رو بستم.  از

 سرد شده بود، مخصوصا االن که سر صبحم بود.  هوا

 هام رو تو جيب ژاکتم فرو بردم و یكم از ماشين فاصله گرفتم.  دست
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 تاد. از قفل کردن ماشين سمتم اومد و کنارم وایس بعد

 :بریم؟هيراد

 بریم...-

 به طرف ازمایشگاه حرکت کردیم... و

 

 یه ساعت بود که منتظر نشسته بودیم.  نزدیك

 از این همه عالف شدن، عصبی از جا بلند شدم و کيفم رو روی صندليم گذاشتم. گذاشتن که نه، پرت کردم.  خسته

 خيره شد. با این حرکتم سرش رو از روی گوشيش بلند کرد و بهم  هيراد

 حوصلم سر رفت...یك ساعته این جا عالفيم. -

 رو توی جيبش گذاشت و دستم رو گرفت. کيفم رو روی پاش گذاشت و من رو روی صندلی نشوند.  گوشيش

 :یكم صبر کن االن نوبتمون ميشه و ميرم مدارك رو تحویل ميدم...هيراد

 . دستم رو از تو دستش بيرون کشيدم و دیگه حرفی نزدم اروم

 رو روی پشتی صندليم گذاشت و نزدیكم شد.  دستش

 تعجب ازش فاصله گرفتم که سریع دستش رو روی شونم گذاشت و جلوی فاصلم رو گرفت.  با

 به حالت اول برگشتم که گفت: معذب

 چيه؟-

 این وسط جای این کار نيست شاید یكی ببينه... -

 باال انداخت و گفت: ابرو

 تو که اینجوری نبودی!-
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 سمتش برگشتم. خيلی بهم نزدیك شده بود. دستم رو وسط سينش گذاشتم و عقب هلش دادم.  به

 دستم و گرفت و خيره حرکاتم شد.  رد

 درسته به حجاب مقيد نيستم ولی بی حيا که نيستم. یه چيزی حاليمه... وسط این همه ادم ميخوای بغلم کنی؟ -

 رو تو چشمام دوخت و گفت: چشماش

 دی که اینجا نبودی عزیزم...اگر بی حيا بو-

 قلبم شدت گرفت. با لبخند نگام ميكرد. خندم گرفت و روم رو برگردوندم.  ضربان

 از ده دقيقه باالخره اسم هيراد رو صدا کردن.  بعد

 دختر پشت ميز رفت و مشغول صحبت شد.  سمت

 رو به دیوار تكيه دادم و چشمام رو بستم.  سرم

ل ميداد، ميتونستيم بریم ازمایش بدیم و بعد هم من یه چيزی بخورم. چون واقعا دلم شاهلل مدارك رو که تحوی ان

 ضعف ميرفت. 

سختی ازمایش رو دادم و از اتاق بيرون اومدم. پرستار بيچاره به خاطر فشارم،چهار بار دستم رو سوراخ کرد.  به

 هيرادم عصبی شد و دادی سرش زد. 

 صندلی نشستم که گفت: روی

 .بلند شو..-

 تعجب بهش نگاه کردم.  با

 بهم نگاه کرد اما این بار با اخم.  دوباره

 :بلند شو خانم...هيراد

 چرا؟بزار یكم حالم جا بياد. -
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 رو ازم گرفت و سمت در رفت.  کيفم

 دنبالش رفتم که گفت: ناچار

 زنيكه صدبار دستت رو سوراخ کرد. -

 با دیدنم خندید و سمتم اومد.  از چند قدمی که جلو رفته بود، به طرفم برگشت. بعد

 :قيافش رو نگاه کن. بيا بریم یه چيزی بخوریم. هيراد

 کشون دنبالش رفتم و همين طوری گفتم: کشون

 اشكالی نداره، من مدلمه اینجوری. -

 ماشين رو برام باز کرد و مجبورم کرد بشينم.  در

 رو بست و بعد از دور زدن ماشين سوار شد.  در

 :اینم کارش رو بلد نبود. هيراد

 حال سری تكون دادم و حرفی نزدم.  بی

 رو روشن کرد و راه افتاد.  ماشين

 جيگرکی که قرار بود من رو ببره یه ساعتی راه بود. منهای ترافيكی که پيش رومون بود.  تا

 . سه ساعته عالفيم.یه ساعت اونجا، دوساعتم اینجا. بابا ميزدی بغل یه کيك ميخوردیم خب-

 حاال غصه نخور در عوض  بيشتر باهم بودیم. بيشتر هم رو شناختيم...-

 اره فهميدم که زود از کوره در ميری...این خيلی مهم بود. -

 چشمای گرد شده سمتم برگشت و گفت: با

 االن تو...-

 اره دیگه من از تمام فرصت هام استفاده ميكنم. -
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 : من زود عصبی نميشم...هيراد

 یكم اذیتش کنم، موضوع رو بيشتر کش دادم. این که  برای

 چرا دیگه خيلی هم زود عصبی ميشی...-

 :ادم که تو این جور موارد نباید از این  برداشت ها داشته باشه. هيراد

 سمتش برگشتم و خيره به نيم رخش خيره شدم.  کامل

 اتفاقا االن وقتشه، از وقتشم که بگذره دیگه...-

 :دیگه چی؟هيراد

 و گفتم: خندیدم

 دیگه هيچی دیگه، ناراحت ميشم ازت. -

 :خب اون موقع دیگه ناراحتی فایده نداره. چون من شوهرتم...هيراد

 اها...یعنی چون شوهرم قراره بشی، حق داری اذیت کنی؟-

 :تو چقدر حساسی! من اصال عصبی نشدم، هنو مونده تا ببينی...هيراد

 شوخی هينی کردم و گفتم: به

 واقعا که...یعنی بيشترم عصبانی ميشی؟دست بزن چی! دست بزن هم داری؟-

 که فهميده بود دارم سرکارش ميذارم، ادامه داد: اون

 اره پس چی؟ یه جوری هم ميزنم که دفعه بعد سرکار گذاشتن دیگران یادت بره. -

 و گفتم: خندیدم

 پس منم زن هيراد نميشم چون اگر بشم کشته ميشم. -

 ید و گفت:خند بلند
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 توهم خوب بلدی شيطونی کنی...-

 به گردنم دادم و گفتم: قری

 هنوز مونده تا ببينی...!-

 

 شب باهم بودیم. انقدر خنده بودم که تمام شكمم مخصوصا پهلوم درد ميكرد.  تا

 هنزدیكای ظهر بود که دوست محمد اقا بهمون زنگ زد و گفت که فردا ميتونيم بریم پيشش، تا یه صيغ ساعت

 محرميت بينمون جاری کنيم. 

از این جریانات، که همشون مارو از کار رو زندگی انداخته بود، هيراد من رو شام و ناهار مهمون کرد و هر دو  بعد

 وعده رو باهم بيرون خوردیم. 

 شب کلی حرف زدیم...از اخالقيات و رفتارامون،از عادت هامون،از خانواده هامون... تا

 کلی ازش پيدا کرده بودم. یه شناخت  تقریبا

 نزدیك های یازده شب بود.  ساعت

 رو پارك کرده بود و رفته بود از لبنياتی بستنی قيفی بگيره.  ماشين

 طور که مشغول عوض کردن اهنگای رپ ضبطش بودم، سوار شد و بستنی رو سمتم گرفت.  همين

 :بفرما...فقط زود بخور که داره اب ميشه. هيراد

 از ضبط کشيدم و بستنی رو ازش گرفتم. داشت اب ميشد و روی دستمال زیرش ميریخت.  دست

 ليس بزرگی بهش زدم که هم خودم خندم گرفت و هم هيراد رو به خنده انداختم.  ناچارا

 و گفت: خندید

 راحت باش...منم مجبورم همينجوری بخورم. -
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 و دهنش رو باز کرد و نصف بستنی رو خورد.  

 ش کردم. نگا شوکه

 یخ نزد دندونات؟-

 باال انداخت و مشغول شد. منم دیگه حرفی نزدم و بستنيم رو خوردم... سری

 

 

 

 در نگه داشت و ماشين رو خاموش کرد.  جلوی

 برگشت و گفت: سمتم

 روز خوبی بود، خوش گذشت مگه نه؟-

 ارهه واقعا ممنون خيلی خوب بود، حسابی هم تو زحمت افتادی...-

 :صبح نذاشتی حرفم رو بزنم. هيراد

 جمله بندی صبح افتادم و گفتم: یاد

 اها راستی ببخشيد از یادم رفت. بگو گوش ميدم...-

:مامانم...اون شب فهميدم چی بهت گفت. خيلی هم ازش ناراحت شدم حتی باهاش بحثمم شد. دلم نميخواد هيراد

ناراحتت کنه یا خودش همش بخواد خون به جيگر من ناراحت باشی و بخواد در طول این رابطه و بعدش هم زندگی،

کنه. مامانم هنوز از دست بهم خوردن رابطمون با عمم ناراحته و این ناراحتيش فعال داره دامن تو و زندگی من رو 

ميگيره. لطفا حرف هاش رو به دل نگير. ميدونم خواسته زیاده و اگر منم بودم حتما ناراحت ميشدم اما لطفا ناراحت 

 اش. واقعا چيزی تو دلش نيست. یه مدت که بگذره قول ميدم باهات خوب بشه. نب

 عميقی کشيدم تا به خودم مسلط بشم. ممكن بود از حرفام ناراحت بشه ولی خب...باالخره باید بهش ميگفتم: نفس
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 دختر غریبه که چنداول مرسی از اینكه داری قانعم ميكنی، دوم اینكه خيلی کار اشتباهی انجام ميدی، به خاطر یه -

ماهه دیدیش دل مادرت رو ميشكنی. اون مادرته تو حق نداری رو حرفش حرف بزنی. قدرش رو بدون چون من 

. اینارو نميگم که فكر کنی دارم نصحيت شاالن...دارم ميميرم واسه همون خون به جيگر کردن و گير دادن ها

ن، همچين کاری در حقش انجام بدی. اینجوری بدتر با من ميكنم، ميگم که بدونی من خودم راضی نميشم به خاطر م

لج ميشه. بعدم ناراحت نباش...من خودم شيرین جون رو نرم ميكنم و خودم رو تو دلش جا ميكنم اگر مشكلی پيش 

 نياد. 

 زد و دستم رو تو دستش گرفت.  لبخندی

 :با این حرفات من رو خيلی به خودت اميدوار کردی...هيراد

 . زدم لبخندی

 مرسی بابت همه چی...عالی بود. -

 :اره واقعا با تو همه چی عالی بود. هيراد

 لرزید و لرزید و لرزید...و این تازه اول داستان عاشقانه ما بود. دلم

 

خونه شدم. با دیدن خاله که روی مبل خوابش برده بود لبخندی زدم و در رو اروم بستم. کفش هام رو از پام  وارد

 جا کفشی گذاشتم.  دراوردم و توی

 اتاق رو در پيش گرفتم و واردش شدم.  راه

و ژاکتم رو روی تخت انداختم و لباس هام رو دراوردم. تيشرت و شلوار ورزشی تن کردم و با برداشتن گوشيم،  کيف

 از اتاق خارج شدم. 

 کوچيك هم نخورد. خيلی عميق خوابيده بود، طوری که تمام مدت که با سارا حرف ميزدم حتی یه تكون  خاله

 اینكه عمه سارا برگشته بود و سارا تازه از فرودگاه اومده بود.  مثل

 خاله رفتم و صداش کردم: سمت
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 خاله...خاله جون. -

 سرش رو تكون داد و هوم ارومی گفت.  کمی

 ميخوای همينجا بخوابی شب؟ بدن درد ميگيری ها...!-

 چشماش رو باز کرد و نيم خيز شد.  الی

 :تو کی اومدی؟خاله

 زدم و لپش که قرمز شده بود و رد لباسش روش افتاده بود رو بوسيدم.  لبخندی

 همين االن اومدم. چقدر زود خوابيدی؟-

 به صورتش کشيد و یاعلی گویان از جا بلند شد.  دستی

 :اره خيلی خسته بودم. خوش گذشت؟خاله

 بله جات خالی. فقط تونستيم باهم حرف بزنيم.-

 ..تعریف کن، خوبه اخالقاش؟:خب.خاله

 ارهه باهاشون مشكلی نداشتم. البته فعال...-

 زد. حرکت کرد و وارد اشپزخونه شد.  لبخندی

 :فردا ميری سر کار؟خاله

 مبل نشستم و گفتم: روی

 فكر نكنم، باید بریم محضر...-

 چند دقيقه، خاله همراه سينی چایی کنارم نشست و گفت: بعد

 پدرت چی؟شاهد دارین؟ اجازه -

 شاهدو که هيراد جور ميكنه، اون یكی هم که گواهی فوتش رو مامان بهم داده؛قبال...-
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 با تعجب دستی به صورتش کوبيد و گفت: خاله

 مگه مرد؟-

 تفاوت گفتم: بی

 اره مرد...-

 :چرا مامانت نگفته به من؟خاله

 ارزش نداشته البد. -

 :این جوری نگو اون پدرت بوده. خاله

 فش از کوره در رفتم و با گفتم:این حر با

پدر؟پدر چی هست اصال؟کدوم پدر؟ به کسی این صفت رو ميدن که حداقل یه حرکتی کرده باشه. اون حتی زنش -

که هيچی، منم نخواست. اگه ادم بود ميموند سر زندگيش که من نخوام این همه سختی بكشم، که مامانم از زور فشار 

ميكشتمش. دیگه بهش نگو پدر، تصورم  ودمه اگر یه روز چشمم بهش ميخورد خسكته نكنه. بهتر که مرد. وگرن

 راجب این اسم عوض ميشه. 

 ترسيده دستم رو گرفت و گفت: خاله

 باشه من که حرفی نزدم. چایيت رو بخور بعدم برو بخواب...-

 رو با یه قند، سریع خوردم و بعد از شب بخيری، راهی اتاق شدم.  چایيم

تخت دراز کشيدم. ناخداگاه به گوشی خيره شده بودم. نميدونم عادت بود یا توقع؛دلم ميخواست پيام بده...مثل  روی

 هرشب. 

 به موبایلم نگاه کردم تا خوابم برد.  انقدر
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 ماشين رو باز کردم و سوار شدم. بوی عطر هميشگی و سردش، توی بينيم پيچيد.  در

 سالم. -

 زد.  لبخندی

 م. خالت نمياد؟:سالهيراد

 نه با شكوه خانم و الناز مياد. -

 ای گفت و حرکت کرد.  باشه

وقتی از خواب بيدار شده بودم، پيام داده بود که ساعت یازده اماده باشم که بياد دنبالم و بریم محضر. قرار بود  صبح

ما و محمد اقا به محضر بریم و کارهارو انجام بدیم...خانم ها هم تو خونه هيراد اینا باشن تا به نوعی یه جشن 

 خانوادگی هم باشه. 

 یخ کرده بود. گوشه مانتوم رو توی دستم گرفته بودم وفشار ميدادم.  وحشتناکی داشتم و دستام استرس

 خيلی دوره؟-

 نگاهی بهم کرد و گفت: نيم

 تقریبا...-

 رو با شدت بيرون دادم و خيره ماشين های دور و برم شدم.  نفسم

 قشنگی رو پلی کرد و من محو زیبایی اهنگ شدم.  اهنگ

 

 

 خوامينم یزيه جز عطر موهات که چوقتا تو چشمام ب هی یشيم رهيکه خ تو
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 رهيتمومه وجودم به سمته تو م رهيگ گهیدلم د ستيدست من ن آخه

 

 تو بودم ريخورده با تو همه تارو پودم که انگار از اول اس گره

 

 قهيحسه عم هیعالقم به موهات  قهيبا نگاهت با چشمات رف دلم

 

 آرامشم یاز توئه همه  یرو به روم شهيخواب هم هیتو ميبنيفقط تو رو م اهامیرو تو

 

 کم تو رو نفس بكشم هی ايب یآرزوم یهمه  هیعمر یکنار من بمون خواديم دلم

 

 شهاب مظفری(-)حس عميق

 

 

 از نيم ساعت، جلوی ساختمون اداری نگه داشت.  بعد

 رو پارك کرد و هر دو پياده شدیم.  ماشين

 اسمی که هميشه ساده ازش ميگذشتم اما االن ... "دفتر اسناد رسمی"به ساختمون کردم.  نگاهی

 :بریم؟هيراد

 عميقی کشيدم و اب دهنم رو قورت دادم.  نفس
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 بریم. -

 کرد و با دقت یك دور کامل صورتم رو نگاه کرد.  اخمی

 :چيشده؟ رنگت پریده به نظر مياد...هيراد

 دو دلی گفتم: با

 س...همش باهم قاطی شده. استرس، تر-

 زد و گفت: لبخندی

 خوشحالی چی؟ خوشحال نيستی؟-

 خودت چی فكر ميكنی؟-

 :به اینكه االن ذوق زده ای و علت این شكل و شمایلتم همينه...باالخره داری ازدواج ميكنی و...هيراد

 ازدواج ميكنی و... چی؟فكر کردی من ترشيدم؟-

 ای کرد و گفت: خنده

 ، ترشيده چيه؟فقط قصد ادامه تحصيلت یكم طول کشيده. نه استغفرهلل-

 حرص گفتم: با

تو اصال ميدونی من چند سالمه؟ هنوز هستن کسایی که سی سالشونه و شوهر نكردن. اونی که ترشيده من نيستم -

 تو، تو خونه موندی. در اصل من...

 و گفت: خندید

 حتما داری فداکاری ميكنی که زنم ميشی؟-

 پس چی؟ معلومه.-

 :چه رویی هم داری، خوبه دوتا از خاطرخواهام رو دیدی از نزدیك. لب تر کنم من رو، رو هوا زدن...هيراد
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 حرفش ناراحت شدم و از

 

 اخم گفتم: با

 جدی؟پس چطوره با همونا ازدواج کنی! بفرما لب تر کن ببينم...-

 رو جمع کرد و جدی شد.  لبخندش

 امتحان ميكنم. بيا بریم دیر شد. :باشه حاال بعدا هيراد

 صدای یكم بلند گفتم: با

 کجا؟ بگو بيان دیگه...-

 و سری تكون داد. بازوم رو گرفت وگفت: خندید

عزیزم زشته این کارا بيا بریم. بعدم من اگر اونا رو ميخواستم قبل از این که به قول تو، تو خونه بمونم و بترشم -

 تو دیدم که گير کردم روت دیگه...ميگرفتمشون. البد یه چيزی توی 

 این حرفش دلم گرم شد و لبخندی زدم، البته سریع جمعش کردم تا پرو تر نشه.  از

رو ول کرد و خيلی اروم دستم رو گرفت. دلم ميخواست بهش ضد حال بزنم و دستم رو از دستش در بيارم اما  بازوم

 دل خودم هم باهاش همراهی کرد و به عقلم غلبه کردن.

 

 "یك هفته بعد"

 

 

 عميقی زدم و روی تختم نشستم.  لبخند
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 روی عسلی تخت، قاب عكس مادرم رو برداشتم و به سينم چسبوندم. چشمام رو بستم و زمزمه کردم: از

 جات خاليه مامان، ميدونم که داری نگام ميكنی، اميدوارم ازم راضی باشی و راه اشتباه رو نرفته باشم. -

اری که کردم راضی ام. هيراد مرد خوبيه، مهربونه، درك ميكنه و از همه مهم تر اینكه خودم از ک خوشحالم؛

 مرده...دقيقا همون چيزایی رو داره که من ميخواستم. دروغ چرا دوستش دارم، اونم خيلی زیاد...

 و گفتم: خندیدم

 خب... بهش وابسته شدم که اگر یه شب بهم پيام نده، ازش دلخور بشم. احمقانس ولی انقدر

کن برام. امروز روز بزرگ و سختيه. تنهام...هر چقدر که خاله باشه بازم تنهام؛ و این اذیتم ميكنه. تو این یك  دعا

هفته، من بهترین روز های عمرم رو گذروندم...هيراد فوق العادس.دیگه چيزی بيشتر از این نميخوام. برام خيلی دعا 

 کن؛ برای هممون. 

 دم. رو اروم باز کر چشمام

 قطره اشك راه خودش رو پيدا کرد و روی صورتم جاری شد و بعدم دومی، سومی و ... اولين

 هقم بلند شد و نتونستم جلوش رو بگيرم.  هق

 رو سر جاش گذاشتم و بلند شدم.  قاب

دستمال، اروم، سعی کردم اشكام رو پاك کنم که مبادا ارایشم بهم بریزه، اما باز دوباره چشمام اشكی ميشد و  با

گریم ميگرفت. خداروشكر که خاله و سارا، به همراه شكوه خانم اینا رفته بودن خونه شيرین خانم، تا تو کارا کمكش 

 اشمر زندگی ميكردن واسه مراسم بيان تهران. کنن. قرار بود عمو های هيراد به همراه عمه دیگش که ک

صدای موبایلم، از اتاق خارج شدم و سمت اشپزخونه رفتم. گوشی رو از روی ميز برداشتم و با دیدن اسم هيراد،  با

 لبخندی زدم و جواب دادم:

 سالم...-

 :سالم عزیزم...اماده ای؟هيراد

 داختم. همه چيز مرتب بود...و وارد اتاق شدم.  با استرس نگاهی تو اینه ان دویدم
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 تقریبا بله...تو چی؟ کارات رو کردی؟-

 :اره نگران نباش، ده دقيقه دیگه بيا دم در که بریم. همه تو محضر منتظرن. هيراد

 استرس لبم رو گاز گرفتم و گفتم: با

 هيراد؟-

 همون ارامش هميشگيش که من رو بيشتر عاشق خودش ميكرد، جواب داد: با

 جان دلم...-

 من...من...-

 و گفت: خندید

 باشه منم دوست دارم. -

 شوکه شدم ولی بعد خندیدم.  اولش

 چقدر پرویی تو، ميخواستم بگم من منتظرتم!-

 تر خندید و گفت: بلند

 باشه منم منتظر توام عزیزم. -

 که داره تيكه ميندازه. خداحافظی کردم و گوشی رو توی کيفم گذاشتم.  فهميدم

 و شلوار دخترونه کرم رنگم رو با روسری ساتن هم رنگش پوشيده بودم و کت

 و کيفی  هم که هيراد با سليقه خودش، هم رنگ لباسم خریده بود رو پوشيدم و وارد حياط شدم.  کفش

 چيز کامل و مرتب بود. امروز روز عقدمون بود و همه کار ها سر جای خودش پيش ميرفت.  همه

 یم، حاال قرار بود امروز عقد کنيم و بعد سه یا چهارماه هم عروسی...که بهم محرم بود ما
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بار که یاد مراسم ها ميوفتم، استرس تمام جونم رو ميگيره اما هيراد هميشه با ترفند های خودش، حواسم رو  هر

 پرت ميكنه و استرسم رو کم...

 

 و در رو بستم.  صدای تك بوق ماشين، از خونه بيرون رفتم. سریع سوار ماشين شدم با

 سالم...-

 رو توی صورتم چرخوند. تك تك اعضای صورتم رو با دقت نگاه کرد و گفت: نگاهش

 سالم بانو...چه زیبا شدی!-

 شيرینی زدم و گفتم: لبخند

 شما هم جذاب شدی. -

 به نشونه احترام خم کرد. منم مثل خودش، محو صورتش شدم و شروع به اناليز کردم.  سری

 ریشش مثل هميشه روی صورتش جا خوش کرده بود. موهاش رو مرتب به سمت باال شونه کرده بود و ژل زده بود.  ته

 عطرش که اصال نگم...با روح و روانم بازی ميكرد. بوی

طور که بهش خيره بودم، برای اول بار، دوال شد و گونم رو طوالنی بوسيد. کاری که از اول محرميت نكرده بود  همين

 قط به بوسيدن دست رضایت داده بود. و ف

بسته شد و قلبم از کار افتاد... وقتی ازم جدا شد، چشمام به سختی باز شدن و توی چشمای سياهش غرق  چشمام

 شدن...این مرد قرار بود  با من چيكار کنه؟

 زد و اروم گفت: لبخندی

 بریم...-

 یواش بيرون دادم و سعی کردم به خودم مسلط بشم. زدم و به رو به روم نگاه کردم. نفسم رو بی صدا و  پلكی

 بی پروا روی لبام جا خوش کرد و عميق تر شد.  لبخندم
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 یه تصميم انی، منم به سمتش خم شدم و گونه سمت راستش رو بوسيدم و سر جام برگشتم.  تو

 بودم.  خجالت ميكشيدم و هم اینكه از  کاری که کرده بود و منم هم انجام داده بودم، راضی هم

 :نه...مثل اینكه داری راه ميوفتی...!هيراد

 رو گاز گرفتم و به بيرون خيره شدم.  لبم

 زمان رسيدن به محضر، فقط صدای اهنگ بود که سكوت بينمون رو ميشكست... تا

 تلخ نبود...توش پراز حرف بود! حرفایی که هنوز از گفتنشون شرم داشتيم و مطمئن نبودیم. سكوتمون

 

 لند و محكم من، صدای دست و سوت بلند شد. خوشحال سرم رو بلند کردم و به بقيه نگاه کردم. بله ب با

 خوشحال و خندون دست ميزدن.  همه

 همون سوال  رو از هيراد هم پرسيد و هيراد با بله ای که گفت، شور دیگه ای به بچه ها داد.  عاقد

 د که به طرز عجيبی تو گوش من سوت ميكشيد. سارا و سيامك که عمال فقط صدای اون دونفر بو مخصوصا

 تور و بساط لباس عروس نداشتم، هيراد سمتم برگشت و دستم رو توی دستش گرفت. چون

 

 نگاه کردم و اونم خيره من شد.  بهش

 :خوش اومدی به زندگيم ریحانه خانم...هيراد

 زدم که همون موقع، دستم رو باال اورد و روش بوسه گرمی نشوند.  لبخندی

 ضربان قلبم باال رفته بود که حس ميكردم قلبم توی سرم ميتپه و گروپ گروپ ميكنه.  انقدر

 نگاه کرد و چشمكی زد و زیر لب گفت: بهم

 به این چيزا عادت کن لطفا...-
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 زده سرم رو پایين انداختم.  خجالت

 دونه دونه سمتمون اومدند و تبریك گفتن...مهمونا،  همه

 هاشون هم با دادن کادوهاشون کلی من و هيراد رو خوشحال ميكردن.  بعضی

های هيراد، که دو نفر بودن، فقط با همسراشون اومده بودن و گفتن که بچه هاشون درگير درس و زندگی  عمو

 بينمشون. هاشون هستن و نتونستن بيان و گفتن که حتما واسه عروسی مي

 دو خانواده بسيار با شخصيت بودن و با گرمی باهام رفتار کردن.  هر

هيراد هم که اسمش مریم بود و مجرد هم بود، خيلی مهربون بود طوری که در همون چند دقيقه هم صحبتی  عمه

 باهاش من بهش عالقه مند شدم و حس خوبی پيدا کردم. 

 داشتيم، عمه بزرگه، مهين خانم بود و صد البته دخترش.  تنها کسی که نبود و باهاش قطعا مشكل فقط

 محضرمون دو ساعتی طول کشيد.  کار

 های هيراد و خالش و عمه مریمش، همگی به اتفاق هم به خونه برگشته بودن و منتظر ما بودن.  عمو

 از انجام کار ها، هيراد رو به خالم گفت: بعد

 خاله خانم...-

 ار ميبرد، به شدت لذت ميبردم.لفظ خاله خانمی که به ک از

 

 رو دور کمرم انداخت و گفت: دستش

 ميشه ما یه، یه ساعتی بریم گشت بزنيم؟-

 خندید و گفت: خاله

 دیگه زنته و اختيارش با توعه، فقط مراقب هم باشين لطفا. برید به سالمت. -
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 خوشحال تشكر کرد و بهم گفت که بيرون منتظرمه.  هيراد

 و محكم فشارش دادم. رو بغل کردم  خاله

 :خوشبخت ميشی، من مطمئنم...خاله

 جدا شدم و گونش رو بوسيدم.  ازش

 با دعای شما و مامانم، محاله خوشبخت نشم پروین خانم...-

 . ازش خداحافظی کردم و سمت محمداقا رفتم. خندید

 رو بهش گفتم که خندید و گفت: موضوع

 باشه برید ولی مراقب خودتون باشين. -

 خانم سمتمون اومد و با چشم و ابرو، جویای داستان شد.  شيرین

 فهميد با طعنه گفت: وقتی

 اخه االن وقت این کاراس؟هر چی اون ميگه که نباید قبول کنی تو...البته که وقتی کسی یادت نده همين ميشه. -

 اخمی کردم. تا اومدم جواب بهش بدم، با صدای هيراد، به عقب برگشتم.  ناراحت

 جواب شدم و با خداحافظی کوتاهی، ازشون جدا شدم.  يخيالب

 

 که شدیم، سریع حرکت کرد.  سوار

 :اخمات تو همه چرا؟هيراد

 حواس پرتی گفتم: با

 از دست ماما...-

 جملم رو خوردم و با لبخند گفتم: اما
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 هيچی مهم نيست. خب...کجا ميریم؟-

 نگام کرد ولی حرفی نزد.  مشكوك

 خونه من، بعدم ميریم همونجایی که باید بریم.  :فعال ميریمهيراد

 مگه تو خونه داری؟-

 تعجب سمتم برگشت و گفت: با

 نميدونستی؟ یه خونه کوچيك دارم که به درد دو نفر بخوره.-

 مشتاق شدم ببينم...-

 ای گفت و سرعتش رو بيشتر کرد.  باشه

 

 

مرتب و منظم بود؛ انگار نه انگار که خونه یه پسر مجرد خونه شدیم. با تعجب به خونه نگاه ميكردم...همه چيز  وارد

 بود. 

 دید زدن خونه بودم که از پشت بغلم کرد و سرش رو، روی شونم گذاشت.  مشغول

 خجالت سرخ شدم و سعی کردم از بغلش بيام بيرون که بدتر محكم تر بغلم کرد.  از

 نكن...من خجالت ميكشم!-

 تت بریزه دیگه. :خب دقيقا ميخوام همين خجالهيراد

 برای بار دوم گونم رو بوسيد.  و

 خنده سمتش برگشتم. نگاهی به صورتم انداخت.  با

 االن گونه هام قرمز شده و قيافم رو خنده دار کرده.  ميدونستم



 دلم یآسمان آب

 
414 

 

 خندش رو نتونست نگه داره و بلند خندید.  هيراد

 هم خندم گرفت و سرم رو، روی سينش گذاشتم که از شدت خنده باال پایين ميشد.  خودم

 کرد و روی سرم رو بوسيد و... بغلم

 

 صدای زنگ گوشيم، ليوان نسكافم رو روی ميز گذاشتم و از جا بلند شدم.  با

 طرف اشپزخونه رفتم تا کيفم که روی اپن بود رو بردارم.  به

 کردم و سریع جواب دادم. زحمت موبایلم رو پيدا  به

 بله...-

 :اگه دوست دارین بياین که ماها حوصلمون سر رفت. سارا

 و نگاهی به ساعت کردم. با دیدن عقربه ها که ساعت هفت رو نشون ميداد، مات موندم و فقط گفتم: خندیدم

 اومدیم...-

 اد بغلم کرد و گفت:بعدم قطع کردم. سریع گوشيم رو داخل کيفم گذاشتم، اما تا برگشتم، هير و

 چيشده؟-

 رو روی بازو هاش گذاشتم و یكم به عقب هلش دادم.  دستام

 بریم. ساعت رو ببين!-

 نگاه کردن به ساعت گفت: بدون

 خب؟-

 چشمای گشاد شده گفتم: با

 خب؟ دیر شد همه معطل مان...!-



 دلم یآسمان آب

 
415 

 

 زد و زیر لب زمزمه کرد: لبخندی

 

 ؛ یا هيدر انتظارِ کنارت بودن  ثان"

 ...گذرديم یعتسا 

 "اما"

 ؛یکنارت بودن ساعت در

 "...یا هيثان

لذت قشنگی جملش چشمام رو بسته بودم. نزدیكم شد و پيشونيم رو بوسيد و دل من برای همين ابراز احساسات  از

 های ظریفش، ضعف رفت. 

 رو باز کردم و نگاش کردم.  برای بار هزارم از انتخابم مطمئن تر شدم.  چشمام

 

 

 ماشين، اروم و تو سكوت، تا خونه روند. جلوی در پارك کرد و سمتم برگشت.  سوار

 بهش خيره شدم.  منتظر

 :ممكنه...عمم هم شب بياد. ميخوام که اگر حرفی زده شد...ناراحت نشی چون همش باد هواس و بی ارزش. هيراد

 اینكه یكم ارومش کنم لبخندی زدم و دستش رو توی دستم گرفتم.  برای

از حرکتم تعجب کرده. خب همش نباید اون پيش قدم ميشد که!منم سهمی داشتم. گرچه که هنوز یكم  نستمميدو

 خجالت ميكشيدم. 

 چرا انقدر نگرانی؟من ميتونم از پس خودم بر بيام. -
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 :نميخوام ناراحت بشی.هيراد

 ناراحت نميشم. بریم فقط...-

 تكون داد و هر دو پياده شدیم.  سری

 ادم و منتظرش شدم. در وایست جلوی

 اومد و با کليدش سعی کرد در رو باز کنه.  کنارم

 زنگ نميزنی؟-

 کرد و گفت: نگاهی

 خب بزن. -

 رو فشار دادم و منتظر شدم.  زنگ

 خنده سيامك و بعدم صدای بله اش تو کوچه پيچيد.  صدای

 بله...-

 یكم اروم تر...صداتون تا دم در داره مياد. -

 انم. :به به عروس خسيامك

 از گوشی فاصله گرفت و به بقيه گفت: یكم

 عروس و داماد باالخره تشریف اوردن ...-

 گوشی رو گذاشت و در رو باز کرد.  و

 خنده وارد حياط شدیم. دستش رو کمی از بدنش جدا کرد و جلوم گرفت و با چشم بهش اشاره ای کرد.  با

 کنم منظورش این بود که بازوش رو بگيرم.  فكر

 رو توی بازوش حلقه کردم و با لبخند هر دو وارد خونه شدیم.  دستم
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 جمعی که ظهر محضر اومده بودند، االن هم کنار هم نشسته بودند و ميخندیدند.  همون

 همه سالم و احوال پرسی کردیم.  با

 خاله جا گرفتم که با خنده به سمتم خم شد و گفت: کنار

 لباس ميبردی شب هم ميخوابيدی خونش!-

 چشمای گشاد شده به سمتش برگشتم و بهش خيره شدم.  با

گفت یك ساعت نه دو ساعت و چهل دقيقه. اگر زنگ نزدم به این معنی نيست که یادم رفته، اتفاقا قشنگ حواسم -

 بود. 

 چه حساس...-

 بهتره خيلی تو عقد نمونين. -

 نزدم و روم رو برگردوندم. حرفی نداشتم واقعا... حرفی

 من رو بلند کردن و کنار خودشون برام جا باز کردن.  و سارا الناز

 هم که تازه از دستشویی اومده بود، بهمون اضافه شد و جمعمون کامل شد.  دلسا

گفتن و گفتن، که از خنده نميتونستم یك جا بشينم. تو این بين فقط حواس هيراد و سيامك جمع ما بود و با  انقدر

 هم طاقت نياوردن و با ساميار کنارمون نشستن و تو خنده ها همراهيمون کردن. هر خنده، خيره ما ميشدن. در اخر 

 چيز خوب بود تا اینكه باالخره عمه مهين اومد.  همه

کردم خونسر باشم و خيلی عادی برخورد کنم چون هيچ کسی به روی خودش هم نمياورد که قبال بين این دو  سعی

 خانواده و این دو نفر، چيزی بوده !

 ه نفرشون با لباس های مشكی که به تن کرده بودن وارد خونه شدن. س هر

پوزخند هيراد، باعث شد بهش نگاه کنم و برای عادی نشون داد اوضاع، لبخند قشنگی بهش زدم و اون هم  صدای

 متقابال همين کار رو کرد. 
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ودیم تكون دادن و فقط هما بود خانم و همسرش از اون طرف خونه فقط سری برای ما، که این طرف وایستاده ب مهين

 که در کمال پرویی جلو اومد و در حين روبوسی با من گفت:

 سالم گلم خوبی؟به جمعمون خوش اومدی. راستش...-

 تذکر هيراد، لحظه ای سكوت کرد ولی بعدش بی تفاوت ادامه داد: با

بی شده بودم دیگه باالخره کم راستش بابت اون روز معذت ميخوام دلم نميخواست اونجوری بشی. خب خيلی عص-

 موضوعی نبود، من و هيراد خيلی وقت بود که باهم بودیم و...

 با حرص زیر لب گفت: هيراد

 ساکت ميشی یا نه؟-

 با همون صدای بلند گفت: هما

 وا من که چيزی بهش نگفتم!نكنه همينارم به زنت نگفتی ها؟-

ه من هم ترسيدم. اما به تالفی همه کار هاش، دست هيراد خوردن و عصبانی شدن هيراد به قدری واضح بود ک حرص

 رو گرفتم که باعث شد یه نگاه به دستامون و بعد خودمون داشته باشه. 

عزیزم مرسی بابت عذرخواهيت. بعدم من مشكلی ندارم باهاش. گذشته ها گذشته و مهم االن و ایندس...ميدونی -

 باالخره...

 ش گرفتم.زدم و نگاه از صورت قرمز لبخندی

 

اخر شب، دیگه حرف خاصی زده نشد. حتی بعد شام هم که توقع داشتم، مهين خانم یه چيزی بهم بگه، هيچی  تا

 نگفت و فقط ساکت و اروم گوشه ای نشست. نميدونم واقعا قصد صلح داشتن یا این ها ارامش قبل طوفان بود. 

 

انقدر با مهربونی باهام رفتار ميكرد که بعضی اوقات شرمندش ميشدم. کارهاش لوس و مسخره نبودن،  هيراد

 برعكس...کامال مردونه و جا افتاده بود اما به قدری باعالقه بود که خجالت زدم ميكرد. 
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رم نشست و مبل نشسته بودم و با دلسا که داشت راجب لباس عروسش حرف ميزد، بحث ميكردم که هما کنا روی

 شروع به بحث با دلسا کرد. 

چند دقيقه یكبار، نگاهی بهش ميكردم که مبادا بالیی سرم بياره ولی هر بار ميدیدم که غرق حرفای دلسا شده و  هر

 توجهی به من نداره. 

ميمانه همراه سيامك و ساميار وارد خونه شدن و کنار جمع نشستن. هيراد با حيرت به هما نگاه ميكرد که ص هيراد،

 بغلم نشسته بود. 

 قيافش لبخندی زدم و با بستن پلكام، خبر از اوضاع اروم بهش دادم.  به

 هم همون طور شوکه، روبه روی ما نشست.  اون

لحظه، زنعموی هيراد، با سينی چایی وارد هال شد که هيراد سریع بلند شد و سينی رو از دستش گرفت و  همون

 چایی رو دور داد. 

 خوردن چایی ها بودیم، که حواسم به حرفای خاله و بقيه خانم ها جلب شد و چشم از دلسا گرفتم. مشغول  همه

 داشت با بغض از شوهرش تعریف ميكرد که چقدر بهش سخت ميگرفته.  خاله

بحثشون عميق بود و صداشون بلند، که حواس همه سمت خاله جلب شد و کل مهمونا فقط به خاله پروین و  انقدر

 نما گوش ميدادن. بقيه خا

 :مرد خوبی بود ولی کم اذیت هم نكرد. دیگه بعضی اوقات از دستش عاصی ميشدم. خاله

 خانم:بچه نداری؟هميشه تنها بودی تو یزد؟ شيرین

:نه یه پسر دارم اسمش محمده، تا سه چهار سال پيش پيشم بود اما االن رفته ترکيه، بچم اونجا کار پيدا کرده و خاله

 زندگی ميكنه. 

 :خب خدا حفظ کنه براتون. زنعمو

 خانم اهی کشيد و گفت: شكوه

 باالخره هر فردی تو زندگيش یه دوره ای رو سختی کشيده. -
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 تن. حتما منظورش به مرگ شوهر و پسرش  بود. این حرفش همه تو فكر فرو رف با

 همه ساکت بودیم که یهو هما با صدای بلندش گفت: همينطور

نه شكوه خانم من حرفتون رو قبول ندارم. مثال مامان من زندگی خوبی داشته، سختی هم نكشيده ولی یكی -

ریحانه جون!پدر که نداشته، مادرشم که مثل...)با یكم مكث(پروین خانم زندگيش سراسر بدبختی بوده یا مثال همين 

نظرم سرنوشت هر نفری با یكی دیگه فرق  بهمرده، خب اینا فقط اینجوری سختی کشيدن؛ همه که عين هم نيستن، 

 داره. 

 حتی نميتونم فكرشو بكنم که این همه بدبخت باشم و ... من

 صدای بلند هيراد الل شد و صدای نحسش رو تو گلو خفه کرد.  با

 :کسی از شما نظر خواست؟ادهير

از حرفاش، فقط رو به رو رو نگاه ميكردم و حتی نفس هم نميكشيدم. به قدری عصبی شده بودم که اگر جاش  شوکه

 بود چشماش رو با ناخن هام درمياوردم. 

 یه جواب دندون شكن بودم که یادم افتاد بگم که... دنبال

 اشتم. صدا داری زدم و ليوانم رو روی ميز گذ پوزخند

 جفت چشم نگران، خيره من رو نگاه ميكردن.  بيست

 اکراه به چهره ارایش شدش نگاه کردم و گفتم: با

عزیزم اینكه تو این چيزا رو بدبختی ميبينی به خاطر سن کم و بچه بودنته و گرنه این ها همه درس زندگی بوده که -

باعث شده من و خالم و مادرم بتونيم در مقابل مشكالت دووم بياریم. حاال که تو نظرت رو گفتی بزار منم بگم که 

 حساب بی حساب باشيم...

 بيشتر منظورم به مهين خانم و شوهرش بود و رو به هما ادامه دادم: به جمع عذرخواهی کردم که رو

نظر من بدبخت کسایی هستن که با اینكه خيلی چيزا مثل پدر و مادر، پول و امكانات دارن اما...شعور ندارن و فقط  از

 يارن. ادعا ميكنن که با شعورن. بدبخت اونایی هستن که بدون فكر کردن هر،هر حرف مفتی رو به زبون م
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اگه به چشم تو بدبختم اصال واسم مهم نيست چون تو همين چند تا جمله ای که باهم حرف زدیم، فهميدم چقدر  من

سطح فكریت پایينه. من با ادمایی مثل تو که از باال به همه نگاه ميكنن و به داشته هاشون مينازن، کاری ندارم و 

امشب رو خراب کنی، پس لطفا نظراتت رو برای  ندارم. دوست حتی در سطحی نميبينم که بخوام باهاشون بحث کنم

 خودت نگه دار عزیزم. 

 از تموم شدن حرفم با هما رو به پدرش گفتم: بعد

 ببخشيد اکبر اقا نميخوام خدایی نكرده به شما توهينی شده باشه. شرمنده...-

 اقا هم به طرفداری از من، دخترش رو جلوی همه ضایع کرد و گفت: اکبر

 حق داشتی دختر جون...-

 سری از تاسف تكون داد و با خشم به دخترش نگاه کرد.  و

 با یه لبخند ژکوند چایيم رو از روی ميز برداشتم و شروع به خوردن کردم. منم

نفس های صدا داری که ميكشيد، مشخص بود خيلی عصبی شده. با عصبانيت از جاش بلند شد و با نگاهی  از

 ونه بيرون رفت. وحشتناك به من، از خ

 از چند دقيقه، از جا بلند شدم و سينی به دست، ليوان هارو جمع کردم و به آشپزخونه رفتم.  بعد

 ابكشی ليوان ها بودم که هيراد وارد اشپزخونه شد و دست به سينه به اپن تكيه داد.  مشغول

 گونم نشوند و عقب کشيد. بهش کردم و لبخند زدم. با این کارم سریع دوال شد و ب*وسه ای روی نگاهی

 

 حيرت بهش نگاه کردم و گفتم: با

 خاك عالم؛نميگی یكی ببينه؟-

 باال انداخت و گفت: ابرویی

 جرم که نكردم، زنمی دلم خواست. اصال ميخوای دوباره...-
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 ليوان رو داخل سينك گذاشتم و عقب رفتم.  سریع

 برو عقب ببينم!خجالتم نميكشه. -

 . و سر جاش برگشت خندید

 که دیدم اروم رفته سرجاش، دوباره سر گرم کارم شدم.  منم

 :ناراحتی؟هيراد

 باال انداختم و حرفی نزدم.  سری

 :گفتم که ناراحت نشو...هيراد

 شاید از نظرت پرویی باشه ولی گفتم ميخمو بكوبم که چهار روز دیگه سوار زندگيم نشه. -

 رو ابكشيدم و سمتش برگشتم.  دستام

 هيراد من رو خالم و خانوادم خيلی حساسم، بهم حق بده که بخوام اون جوری جواب بدم بهش. -

 تر شد و دستش رو روی شونم گذاشت و گفت: نزدیك

 حتی اگه همونجا تيكه پارش هم ميكردی بهت حق ميدادم، من فقط نميخوام که...-

 نی. من هيچ وقت ازت ناراحت نميشم تا زمانی که خودت ناراحتم نك-

 شد و پيشونيم رو  ب*وسيد و سریع از اشپزخونه بيرون رفت.  خم

 و لبم رو گاز گرفتم. چه قشنگ من رو تحت تاثير قرار ميداد... خندیدم

 

 روز گذشت... چند
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از روز جشن، دیگه هما رو ندیده بودم و بحثش هم وسط نيومده بود. شيرین خانم هم رفتار عادی و تا حدودی  بعد

سعی می کردم خودم رو بهش نزدیك کنم ولی خيلی رغبت نشون نميداد. هر بار که خونشون ميرفتيم، سرد داشت. 

 و خودش به خونه خودش ميرفت.  ميرسوندشبش سر این موضوع، هيراد ناراحت از خونه بيرون ميزد و من رو 

 …حرف زدمنميخواست رابطش به خاطر من با مادرش خراب بشه. البته بماند که چقدر باهاش  دلم

 

 

 سریع حاضر شدم و با گذاشتن چند تا لقمه تو دهنم و بوسيدن خاله، از خونه بيرون رفتم.  صبح،

 چون خونش به اینجا نزدیك بود، هر روز صبح دنبالم ميومد و دیگه رسما من هم دست به ماشينم نميزدم.  هيراد

 از خونه بيرون رفتم و سوار ماشين شدم.  سریع

 ر شد یكم...سالم ببخشيد دی-

 زد و تكيش رو از در گرفت و سمتم اومد.  لبخندی

 …:عليك.موردی نداره. فوقش جبران ميكنی دیگههيراد

 و سریع لپش رو بو*سيدم و سر جام نشستم.  خندیدم

 و راضی، ماشين رو روشن کرد و راه افتاد.  خوشحال

 

 تند، مشغول وارد کردن کد های جدید بودم که کنارم وایستاد و ليوانی رو، روی ميزم گذاشت.  تند

 عطر کاپيتان بلكش رو برای بار هزارم بو کشيدم و صورتم رو سمتش برگردوندم.  بوی

 چشماش به ليوان چایی اشاره کرد و لب زد: با

 بخور سرد نشه...-
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 . زدم و ليوان رو تو دستم گرفتم لبخندی

 یكم سرد شده بود و برای من که ادم سرمایی بودم، اذیت کننده محسوب ميشد.  هوا

 روز شلوغی بود و برعكس، دلسا و ساميار هم برای خرید عروسی، رفته بودن بيرون.  امروز

 اینكه عروسيشون جلو افتاده بود و همرو به هول و وال انداخته بود.  مثل

 …چایی خوردن بودم که با ورود چند مشتری، دست از چایی خوشمزم کشيدم و به کمكشون رفتم مشغول

 

 

 

نزدیك هفت بود. سيامك بيچاره از صبح فقط سرش تو کامپيوتر بود و حتی کد های قسمت زنونه رو هم  ساعت

 داشت وارد ميكرد. 

 …هم این طرف، مشغول تا کردن لباس ها بودم که یهو من

 عجله از اتاق بيرون اومد و گفت:با  هيراد

 …من ميرم بيرون، سریع بر ميگردم-

 تكيمو از ميز گرفتم و گفتم: نگران

 کجا؟-

 طور که سریع سویی شرتش رو ميپوشيد گفت: همين

 …ميام زود-

 سریع از مغازه بيرون زد.  و

 دهن باز به رفتنش نگاه ميكردم.  با
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 شت. بودم یه چيزی شده که انقدر عجله دا مطمئن

 سيامك نگاه کردم؛ اونم مثل من هاج و واج مونده بود و حرفی نميزد.  به

 وا...االن این یعنی چی که مارو تو خماری ول کرد رفت؟-

 خنده ای کرد و گفت: سيامك

 شوهر توعه، از من ميپرسی؟-

 فكر ميكردم دوست توهم هست!-

 :واال قبال از این عادتا نداشت.سيامك

 فرو رفتم.  نزدم و به فكر حرفی

 …نميخواست فكرای بد رو به سرم راه بدم اما نشد دلم

 ورود مشتری هميشگی مغازه لبخندی زدم و بهش سالم کردم.  با

 سالم خانم صمدی، حال شما؟-

 صمدی: سالم عزیزم، مرسی تو خوبی؟  خانم

 زدم و تشكر کردم.  لبخندی

مهربون و خوش حسابی بود. مثل اینكه چند سالی هست که مشتری ثابت مغازه بوده و هميشه خریداشو از اینجا  زن

 ميكرده. 

 دارین؟ چی جدید کار…خب گلم-

 …مانتو یا -

 نه مانتو نه! تونيك و شوميز و اینا...-

 تكون دادم و مشغول نشون دادن لباس ها شدم.  سری
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 اسم به سمتش جمع شد. زنگ خوردن تلفن سيامك حو با

 داشت با یكی حرف ميزد.  اروم

 ای ترسيدم و شوکه فقط به سيامك نگاه کردم.  لحظه

 صمدی مشكوك پرسيد: خانم

 اتفاقی افتاده ریحانه جان؟-

 نگاه کردم و سریع گفتم: بهش

 …نه نه، ببخشيد. ادامه بدین-

 ای باال انداخت و تونيكی رو انتخاب کرد.  شونه

 ی پالستيك گذاشتم و گفتم:رو تو لباس

 دیگه چيزی الزم ندارین؟-

 صمدی:نه گلم، حسابش کن برم.  خانم

 بهش گفتم و اونم بعد از حساب کردنش، خداحافظی کرد و رفت.  مبلغو

 سمت سيامك رفتم و پرسيدم: سریع

 چی شده؟-

 خنده سر تكون داد و گفت: با

 …شتهنترس بابا، شوهرت مهره هوله. عليرضا از دبی برگ-

 خوشحالی لبخندی زدم و گفتم: با

 اِ واقعا؟ پس چرا انقدر نگران رفت از مغازه؟-

 دست از کارش کشيد و نگاهم کرد.  سيامك
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 …: مثل اینكه با زنش برگشته. زنشمسيامك

 از تعجب چهارتا شده بود و دهنم باز مونده بود.  چشمام

 گرفت: خندم

 واقعا؟ گرفته زن…یعنی پنهونی-

 …: مثل اینكه فقط همين نيست، بچه هم دارنسيامك

 طاقت نياوردم و بلند زدم زیر خنده. سيامكم از خنده های من خندش گرفته بود.  دیگه

 :چرا ميخندی دختر؟سيامك

 بریده گفتم: بریده

وار س چطوری حامله زنه اصال…خيلی شوکه شدم. گفتن رفته کار کنه اونجا، نگفتن قراره با یه خانواده برگرده که-

 هواپيما شده؟

 تعجب شونه ای باال انداخت و اظهار بی اطالعی کرد.  با

 زیر ابی رفته بود پسرخاله شوهرم. بدون اجازه مادرش زن گرفته بود و این یعنی االن تو خونه جنگی به پا بود.  خوب

 

 

 ماشين پياده شدم و تشكر کردم.  از

 واقعا نميای تو؟تعارف ميكنی؟-

 :نه بابا تعارف چيه!برو لطفًا در رو بزن من تورو تحویل شوهرت بدم برم. سيامك

 تعجب گفتم: با

 تحویل اوليام بدی؟ یخوا می که بچم من مگه…وا-
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 اومد جواب بده، در باز شد و هيراد اومد بيرون.  تا

 سالم کردیم که گفت: بهش

 نميای تو؟-

 …و برم :نه دیگه دستت درد نكنه، فقط اومدم برسونمشسيامك

 

 لبخندی بهم زد.  هيراد

 :ممنون لطف کردی. هيراد

 :وظيفه بود. کاری نداری؟سيامك

 :نه داداش خدا به همرات. هيراد

 دستی براش تكون داد.  و

 تشكر کردم و اونم با لبخند جوابم رو داد و ماشين رو به حرکت دراورد.  ازش

 محض رفتنش، بازوی هيراد رو گرفتم و گفتم: به

 تو چرا اونجوری از مغازه بيرون زدی؟-

 تاسف سری تكون داد و گفت: از

این پسره کله خر، تا خاله رو سكته نده که ول کن نيست. اونجور که الناز گفت حال مادرش بده، منم عين جت -

 دویيدم. 

 گفتم و سمت در رفتم.  اهانی

 ه جمله هم کافيه. ولی لطفا دیگه اینجوری ادم رو ول نكن برو...یه خبر در حد ی-

 گفت و با بوسه طوالنی روی گونم، فرصت هر حرفی رو ازم گرفت.  چشمی
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 خالم کجاست؟-

 رو گرفت و گفت: دستم

 پيش ماعه. نميدونی وضعيت خونه چقدر افتضاحه...هيشكی جرات نداره حرف بزنه...-

 رو به شونش تكيه دادم و گفتم: سرم

 یعنی تا این حد اوضاع خرابه؟-

 ون داد و گفت:تك سری

 …دقيقا تا همون حد-

 

 

 رو به روی دختر نشسته بودم.  شوکه،

 !چشمگير و بود تحسين قابل واقعا زیبایيش…با چشمای سبز و صورتی سفيد دختری

 بچه کوچكی توی بغلش به خواب رفته بود و دختر هم با غصه، موهای بچش رو ناز می کرد.  پسر

 ود و گاهی صدای گریش و بعدش صدای خاله و شيرین خانم، به گوش ميرسيد. خانم، توی اتاق دراز کشيده ب شكوه

 به دختر نگاه کردم. تنها حرفی که زده بود فقط سالم ارومی به من بود.  دوباره

 کنارش، دستاشو روی زانوهاش گذاشته بود و به فكر فرو رفته بود.  عليرضا

 و شكستم و گفتم: سكوت

 ؟…ه دختر گفتم( من ریحانم و شمااینا که به فكر نيستن)رو ب-

 زد و گفت: لبخندی

 اسمم ثمره...-
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 به صورت رنگ پریدش زدم و گفتم: لبخندی

 اسمت خيلی قشنگه، چند سالته؟-

 گفت: اروم

 بيست و شيش سالمه. -

 تكون دادم و کنارش نشستم. دستی به موهای بچش کشيدم و گفتم: سری

 ميدونم که توقع این برخورد رو نداشتی، اما شكوه خانم زن خوبيه. با دلتون راه مياد. -

 گفت: عليرضا

 مامان حتی از خاله هم بدتره...-

 شما به جای شور کردن جریان، به زنت دلداری بده. -

 با بغض سرش رو بلند کرد و گونه ثمر و بوسيد.  عليرضا

 :ببخشيد عزیزم، ببخشيد. عليرضا

 زد و هيچی نگفت.  خندیلب

 با اخم ریزی، به زمين نگاه ميكرد و تو فكر بود.  هيراد

 جا بلند شدم و گفتم: از

 دیر وقته، شما پاشين بياین خونه ما تا فعال شكوه خانم راضی شه. -

 :دستت درد نكنه عروس خاله!راستی تبریك ميگم. عليرضا

گرسنس شاید...یه چيزی درست ميكنم بخوریم بعدم بخوابيم ممنون. ولی پاشين، این بنده خدا بچه شير ميده -

 همونجا. با این اوضاع...

 بلند شد و بچه رو گرفت.  عليرضا
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 :پاشو عزیزم. ریحانه راست ميگه، بریم اونور بهتره. عليرضا

 سمت اتاق رفتم و خاله رو صدا زدم.  به

 بهش گفتم که گفت: موضوع

 فعال، تا این بنده خدا اروم شه. اره ببریشون بهتره، تو دید نباشن -

 اون ور بخوابين شماها، منم اینجا ميخوابم.  شب

 ای گفتم و به سمت در رفتم که گفت: باشه

 زن و مرد جدا بخوابينا...!-

 حرفش چشمام گشاد شد. مشخص بود خندش گرفته. هيچی نگفت و به داخل اتاق برگشت.  از

 سمت بقيه رفتم و از خونه خارج شدیم. به

 

 چایی رو روی ميز گذاشتم و ليوانی برای خودم برداشتم.  سينی

 هيراد روی مبل نشستم و به برهان کوچولو خيره شدم که با ماشينش بازی ميكرد و گاهی بلند ميخندید.  کنار

 همچنان با بغض نشسته بود و حرفی نميزد.  ثمر

 برای از بين بردن این جو سنگين چيكار کنم.  نميدونستم

 اخر، دل به دریا زدم و پرسيدم: در

 کی باهم ازدواج کردین؟-

 سر باال اورد و لبخند غمگينی زد: ثمر

 …هنوز عروسی نكردیم-

 پس این بچه...؟-
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 :این بچه...بچه من و عليرضا نيست.من قبال یه بار عروسی کردم. ثمر

 و متحير موندم. حرفش چشمام گشاد شد  از

:مامان با همين مشكل داره. با بچه...در صورتی که من جونم به جون این بچه بنده. با اینكه از خون خودم عليرضا

 نيست ولی بازم دوستش دارم.

 تك خنده ای کرد و گفت: هيراد

دی؟درسته رفتار بدی اخه برادر من، تو بعد چند ماه یهو با زن و بچه برگشتی. توقع داشتی مامانت بگه خوش اوم-

 داشته ولی اینكه توقع داشته باشی که از همون اول دل به دلت بده اشتباهه. 

هيراد راست ميگه. مطمئنن تو بهترین انتخاب رو داشتی اما این یهویی بودنش...یكم مامانت رو اذیت کرده. زمان -

 بدین بهش؛ من مطمئنم راضی ميشه. هيچ مادری بد بچش رو نميخواد. 

 عصبی به جلو خم شد و گفت: يرضاعل

به فرضم اینكه خيلی ناراحت شده. اصال من بدترین کارو هم  کرده باشم که بازم ميگم نكردم، حق نداشت دستش -

 اصال…رو روی ثمر بلند کنه. منی که شوهر شرعی وقانونيشم همچين اجازه ای نميدم به خودم،اون وقت مامان

 زندگيم ميموندم.  سر باید. برگشتم که شدم پشيمون

 اشكش رو پاك کرد و اروم گفت: ثمر

 اون مادره، اگر محكم تر هم ميزد بهش حق ميدادم و ناراحت نميشدم. -

 :مشخصه ناراحت نشدی. از وقتی رسيدیم اینجا یه ریز داری گریه ميكنی. عليرضا

 سری تكون داد و سمت عليرضا رفت.  هيراد

 يم. هم تو اروم بشی هم من ماشين و بنزین بزنم. :پاشو بریم بيرون یه دوری بزنهيراد

 عصبی بلند شد و دستی به لباسش کشيد. پالتوش رو از روی دسته مبل برداشت و همراه هيراد بيرون رفتن.  عليرضا

 رفتنشون، بغض ثمر ترکيد و دست هاش رو روی صورتش گذاشت.  با
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 رفتم و بغلش کردم.  کنارش

 گریه که چيزی درست نميشه. ببين االن پسرتم ناراحت ميشه ها!عزیزم...گریه نكن. اخه با -

 صدای گرفتش گفت: با

 همش تقصير اون بچس، اگر اون نبود من زندگی راحتری داشتم. من و چه به مادر شدن اخه...-

 کردم و گفتم: اخمی

نجوری نگو راجبش...نگاش کن اِ اِ اِ . تو یه مادری...این چه حرفيه که ميزنی؟ بچته، از پوست و گوشت خودته! ای-

 چطوری نگات ميكنه. دلت مياد کفرش رو بگی؟ناشكری نكن که خدا دلش ميگيره...

:عليرضا داره مردی ميكنه که پای من وایستاده، بعدم تو روی مادرش وایستاده. خيلی ناراحت شدم وقتی مادرش ثمر

 اونجوری گفت...

 چی شد مگه؟-

 رو پاك کرد و گفت: اشكاش

وقتی مارو دید انگاری خشك شده بود. وقتی بهش سالم کردیم هيچی نمی گفت. فقط پرسيد این کيه؟عليرضا تا -

 گفت زنمه، دیگه معرکه شروع شد. داد ميكشيد و حرف ميزد. اصال فكرش رو نميكرده که عليرضا این کارو بكنه. 

ت...گفت معلوم نيست چی تو گوش علی خوندم فهميد برهان بچه عليرضا نيست، سمتم اومد و زد زیر گوشم. گف تا

 که اومده من و گرفته. ریحانه...به خدا من بی تقصيرم. من...من..

 نتونست ادامه بده و گریش شدید تر شد.  دیگه

 عرب بود و عرب ها هم...-براش سوخت. استقبال خوبی ازش نشده بود. اون یه دختر ایرانی دلم

 چهار دست و پا سمت مادرش اومد.  گریش، صدای برهان هم درومد و با

 بغلش گرفت و بوسش کرد.  ثمر

 :ببخش مامانی که اینوری راجبت گفتم. ببخش پسرم...ثمر
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 دوباره بوسش کرد. منم بغض کردم اما جلوی اشكام رو گرفته بودم.  و

 و گفتم: خندیدم

وه خانم، همونی که دیدیش، بعدم دعوای عروس و مادر شوهر یه چيز عادیه. االن من رو ببين، خواهر شك-

مادرشوهرمه ولی محلم نميده. احترامش رو نگه ميدارم ولی رفتارش رو به دل نميگيرم. مهم هيراده که من رو 

 مهمه. اون تورو بخواد همه چی حله... رضاميخواد. بقيه که قرار نيست با من زندگی کنن! حاال توهم همينجور، علي

 زد و گفت: لبخندی

 ر نبود من تو دبی دق ميكردم و ميمردم. عليرضا...اگ-

دور از جونت خوشگل خانم. حاال بيا به این بچه شير بده تا بخوابه، مثال ساعت دوازه شبه...)و رو به برهان -

 گفتم(اصال چه معنی داره شما تا این موقع شب بيداری اقا؟بدو زودی باید بخوابی...

 ش شد.هم همراه پسرش خندید و مشغول شير دادن ثمر

 

 چارچوب در وایستادم و گفتم: کنار

 اگر چيزی الزم داشتين بهم بگين.-

 :دستت درد نكنه به زحمت افتادی. ثمر

 نه بابا چه زحمتی. -

 دستی با بالش کنار پاش زد تا سطحش صاف بشه و بعد رو به هيراد گفت: عليرضا

 یه سوال! اگه ما دستشویيمون گرفت چيكار کنيم؟-

 کرد و گفت:خنده ای  هيراد

 نه دیگه همين االن کاراتونو بكنين که هی نخواین بياین تو هال...-

 که تازه متوجه منظورش شدم، با چشمای درشت شدم سمتش برگشتم و گفتم: من
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 اِوا این چه حرفيه ميزنی تو؟-

 به ثمر و عليرضا که با خنده به ما خيره بودن گفتم:  رو

 شما هر وقت خواشتين بياین بيرون من حجاب دارم...-

 با خنده گفت: عليرضا

 اون که مشكلی نيست، حرفم یه چيز دیگه بود...-

 خجالت شب بخيری گفتم و کنار اومدم.  با

 گرفته بودم. کاش همون جدا جدا ميخوابيدیم.  استرس

ه که باید بغلش بخوابی، چه امشب چه یه شب به خودم تشری زدم و گفتم:تا کی قراره پيشش نخوابی؟باالخر اما

 دیگه...

 تكون دادم و بعد از جمع کردن ليوانای چایی سمت اشپزخونه رفتم.  سری

 نزدیك یك بود و تقریبا داشتم از حال ميرفتم.  ساعت

 :مجبوری االن بشوری؟هيراد

 اره تو برو بخواب من ميام. -

 :وایميستم تا بيای...هيراد

 ای باال انداختم و سعی کردم شستن رو طولش بدم.  شونه

 ليوان و یه سينی رو ده دقيقه بود که داشتم ميشستم.  چهارتا

 :ميخوای با تایدم بشور که کامال تميز شه. دیگه مواد شوینده ای نمونده که نزده باشی...هيراد

 نه تاید بوی بدی ميده به ظرفا، نميشه باهاش شست. -

 بيرون داد و گفت:رو با حرص  نفسش
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 خب حيالم راحت شد. -

 شيطنت گفتم: با

 اخ اخ، واستا خاله یه مایع جدید گرفته اونم امتحا...-

 من رو کنار زد و شير رو باز کرد.  عصبی

 :بسه دیگه سابيدی ليوانارو، سه ساعته چهارتا ظرف داره ميشوره. هيراد

 تند تند ليوانارو اب کشيد و توی اب چكون گذاشت. و

 نه افرین، ميبينم کار خونه بلدی. -

 رو با پشت شلوارش خشك کرد و دستم رو گرفت و از اشپزخونه بيرون برد: دستاش

 اره تازه کارای دیگم بلدم که بعدا نشونت ميدم حاال بيا بخوابيم. -

 طور که هلم ميداد یهو گفتم: همين

 وایستا وایستا، دستشویی نرفتم. مسواکمم مونده...-

 لب فشرد و سرش رو باال گرفت. از حرص خوردنش خندم گرفته بود. حرص  از

 بو*سيدم و سریع سمت دستشویی دویيدم.   لپشو

 :یا پنج دقيقه دیگه بيرون نباشی من ميدونم با تو...هيراد

 ای گفتم و رفتم تو.  باشه

 

 دقيقه ای بود که همينجور بيكار تو دست شویی وایستاده بودم و صورتم رو رصد ميكردم.  چند

 نبود موهام رو رنگ کنم، فكر کنم بهم بياد.  بد

 صدای محكم در، از جا پریدم و گفتم: با
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 چيه بابا؟نكن مهمونا خوابن.-

 :بسه بيا بيرون. هيراد

 مسواکم چی؟-

 ن. :ریحانه، خسته شدم. فردا بزهيراد

 خنده گفتم: با

 نه نه من رو دندونام خيلی حساسم. -

 قيافش رو تصور کنم. اروم خندیدم.  ميتونستم

 :باشه هر کاری دوست داری بكن...هيراد

 اب رو باز کردم و مشغول مسواك زدن شدم.  شير

 از خشك کردن دستام، بيرون رفتم ولی با دیدن برقای خاموش، شوکه شدم.  بعد

 خوابيد؟ واقعا

 رو خاموش کردم که خونه تو سياهی فرو رفت.  برق

 صبر کردم تا چشمام به تاریكی عادت کنه و بعد، اروم اروم به سمت تشك ها حرکت کردم.  یكم

 طور که سالنه سالنه حرکت ميكردم با صدای اخ هيراد، سریع نشستم و تند گفتم: همين

 وای ببخشيد پات و له کردم. ببخشيد...-

 وباره از حالت نيم خيزی به حالت درازکش برگشت. نزد و د حرفی

 به نظرت شالم رو در بيارم، زشته؟-

 گفت: اروم

 نه، هر جور راحتی بخواب. ولی بخواب لطفا...-
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 رو دراوردم و موهام رو باز کردم.  شالم

 :این چيه رفت تو دماغم؟هيراد

 خندیدم و گفتم:االن ميبافمشون. شما بخواب... اروم

 رو کشيد و گفت: دستم

 الزم نيست. دراز بكش...-

 دراز کشيدم. بوی عطرش تو بينيم پيچيده بود. حاال مگه ميشد با این وضع خوابيد؟ کنارش

 زمزمه کردم: اروم

 شب بخير...-

 نداد.  جوابی

 خوابيدی؟-

 :ميزاری؟شب بخير. هيراد

 ود ...انقدرام که فكرش رو ميكردم، کنار یه مرد خوابيدن، ترسناك نب نه

 چرخيدم. دستش رو زیر سرم فرو کرد و من رو به خودش چسبوند. روی سرم رو بوسيد و گفت: سمتش

 خوب بخوابی عزیزم...-

 زدم و سرم رو به سينش تكيه دادم و زمزمه کردم: لبخندی

 توهم همينطور...-

 

 زدم و دستم رو روی شكم هيراد انداختم.  چرخشی
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رت غرق در خوابش کردم. با یاد دیشب لبخندی رو لبم نشست و با همون لبخند به خوابم ميومد. نگاهی به صو هنوز

 خواب رفتم. 

 

 

 ضربه محكمی که به پام خورد، سریع از جا پریدم.  با

 به خاله افتاد که عصبانی و خيره، بهم نگاه ميكرد.  چشمم

 رد. که همزمان با من پریده بود، مثل من، گيج و مات به خاله نگاه ميك هيراد

 زورکی زد و گفت: لبخندی

 :پاشو دیگه خيلی خوابيدی...خاله

سرم رو پایين انداختم. با رفتن خاله، هيراد دست پرس شدش رو از روی تشك بلند کرد و چند باری تو هوا تكون  

 داد. صورتش از درد جمع شده بود. 

 رو پشت گوشم فرستادم و گفتم: موهام

 اخ اخ بدبخت بهش خون نرسيده. -

 طور که دستش رو ماساژ ميداد گفت: همين

 بله، سفيد شده بيچاره.-

 خوبه خودت گفتی سرت رو بزار رو دستم. -

 و گفت: خندید

 ببخشيد که دستم رو پرس کردی!-

 رو با اینكه به سختی باز ميشد درشت کردم و گفتم: چشمام
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 به من چه، من جام راحت بود. تو باید دستت رو ميكشيدی از زیر سرم. -

 بعد خودم رو به عقب پرت کردم و روی بالش فرود اومدم.  و

 اومد حرفی بزنه با داد خاله از جا پریدم و کامال از جا بلند شدم.  تا

 :مگه نميگم بلند شو!خاله

 باشه، بلند شدم. -

 غره ای رفت و گفت: چشم

 يا کمك، هيراد جان اگه خواست بخوابه. شما ب-

 حرص پام رو روی تشك کوبيدم که محكم رو دست هيراد خورد.  از

 بلندی گفت و دستش رو کشيد: اخ

 :بابا ریحانه چيكار ميكنی؟هيراد

 ارومی گفتم و بعد رو به خاله با حالت اعتراض ادامه دادم: ببخشيد

 چی چی رو بخوابه؟-

 چایی دم کردن بود جواب داد: همون جور که مشغول خاله

 :انقدر بحث نكن بيا کمك االان مهمونات بيدار ميشن. خاله

 حرص نشستم و موهام رو پشت گوشم فرستادم.  با

 وای بازم ببخشيد، دوباره هم داغون شدی!-

 غره ای رفت و گفت: چشم

 شما حواست باشه پات جاهای دیگه نخوره، دست و پا مشكلی نيست...-

 شمام گشاد شد که سریع گفت:حرفش چ از
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 منظورم شكمم و سر و صورت بود. -

 خجالت لبم رو گاز زدم و بلند شدم تا رخت خواب ها رو جمع کنم.  از

 :نمی خواد جمع کنی، من خودم درستش ميكنم. هيراد

 دوال شدم و سرم رو به سمتش که داشت پتو رو جمع ميكرد خم کردم: کمی

 واقعا قراره این کار هارو هم انجام بدی؟-

و برگشت به خاله نگاه کرد. به پشت سرش و خاله نگاه کردم تا ببينم چی رو تماشا ميكنه که سریع گونم رو  خندید

 بو*سيد و اروم گفت:

 نه االن کارم گيره مجبورم، تو زندگی مشترك، ظرف شستن و پتو جمع کردن نداریم. اینا پای شماست. -

 رو براش کج و کوله کردم که بلند خندید.  رتمصو

 توجه به خندش، سمت دستشویی رفتم.  بی

 

 

 رو از دستش گرفتم و موهام رو محكم بستم. همون لحظه ثمر و پسرش از اتاق بيرون اومدن.  کشم

 :سالم صبحتون بخير...ثمر

 برهان رو دست هيراد سپرد وگفت: 

 ين بمونه کل خونه رو بهم ميزنه. من یه لحظه برم دستشویی، این رو زم-

 و بچه رو گرفت. رو به ثمر گفتم: خندید

 راحت بودین؟چيزی الزم نداشتين؟-

 :نه عزیزم همه چی عالی بود. ثمر
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 بعد رو به خاله گفت: و

 شرمنده پروین خانم، شما هم اذیت شدین. -

 لبخندی بهش زد و گفت: خاله

 …نه دخترم این چه حرفيه. شما راحت باشين-

 لبخندی زد و به طرف دستشویی رفت.  ثمر

 و دنبال شالم گشتم که دیدم اقا برهان عزیز، نصف شال رو تو دهنش کرده و داره ميخورتش.  برگشتم

 اَیی خاله جون اون کثيفه، بده؛ بده به من. افرین عزیزم بده...-

 اروم از دستش کشيدم. همون تيكش کامال خيس شده بود.  و

 ه ای؟چيكار کنم اینو؟ خيلی خيسه!االن مواظب بچ-

 :ماشاهلل عزیزم شما چقدر غر می زنی؟ این ها یادم می مونه ها!هيراد

 به کمر، در حالی که سعی داشتم خندم رو کنترل کنم و اخم داشته باشم، گفتم: دست

 جان؟ بعد قراره با این ها چيكار کنی؟-

 باالانداخت و گفت: ابرویی

 يشتر فكر می کنم. الزم باشه رو انتخابم ب-

 خندیدم و گفتم: بلند

لطفا قبل از اینكه بخوای فكر کنی، بی زحمت برو از پشت در، یه شال برای من بيار بعدش تا هر وقت دوست -

 داشتی فكر کن. 

 نگاهم کرد و بعد به طرف اتاق رفت.  خيره

 برهان نگاه کردم که همين طور خيره من بود.  به
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 می بينی خاله جون؟ به جای اینكه من بشينم فكر کنم، اقا می خواد فكر کنه. زمونه برعكس شده واال...-

 اولش همين جور، با تعجب نگاهم می کرد ولی بعد زد زیر خنده و باعث خنده منم شد.  برهان

 از پست سرم گفت: هيراد

 باشه دیگه اقا برهان، باشه...حاال تو طرف خالت رو بگير. -

 و گفتم: خندیدم

 بچه طرف حقه. -

 بعد شال رو ازش گرفتم و سمت خاله رفتم تا کمكش کنم. و

 

 از خداحافظی از همه، همراه هيراد از خونه خارج شدیم.  بعد

 ميزاری من بشينم پشت فرمون؟-

 :باشه ولی بریم بوتيك ها..!هيراد

 نگاهش کردم و گفتم: سوالی

 اونجا دیگه. جایی قرار داری؟یعنی چی؟ از اولم قرار بود بریم -

 حياط رو باز کرد و سمت ماشين رفت. سویيچ رو از جيبش دراورد و سمتم پرت کرد که سریع رو هوا گرفتمش.  در

 :نخير قرار نداریم. گفتم یهو نبریمون قبرستون...هيراد

 اخم بهش نگاه کردم. خندید و اشاره ای به ماشين کرد.  با

 :باز کن عزیزم، باز کن درو. هيراد

 غره ای رفتم و ریموت رو زدم. سریع نشستيم و بخاری رو زدم.  چشم

 سرد شده ها...-
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 :سرمایی نه؟هيراد

 و گفتم: خندیدم

 معلوم نيست؟ دو تا لباس زیر مانتو و یه کاپشن و...همش نشونه سرمایی بودنه دیگه. -

 :خوبه خوبه، زن سرمایی دوست دارم. هيراد

 و هيچی نگفتم و به راه افتادم.  دیدمخن

 

 رو دستش دادم و وارد بوتيك شدیم.  سویيچ

 همه سالم کردم و سمت دلسا رفتم. صورتش رو بوسيدم و گفتم: به

 دیروز چطور بود؟خوش گذشت؟-

 ذوق نشوندم رو صندلی و گفت: با

 وای نميدونی ریحانه، یه لباس عروسایی دیدیم...دلت ميرفت براشون. خوشگل، ناز، از این پف پفيا...-

 حرف اخرش خندیدم و گفتم: به

 اون پف پفی اسمش شيفونه که ميزارن زیر لباس. -

 و ابرویی اومد و گفت: چشم

 خب حاال. این همه حرف زدم تو همونشو شنيدی؟-

 حاال خریدین؟نه بقيه رو هم فهميدم. -

 :نه پولمون نمی رسيد، اومدیم بيرون...دلسا

 بعد بلند خندید.  و

 کشوی کنار ميز شكالتی دراوردم و بهش دادم. یكی هم دهنم خودم گذاشتم.  از
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 حاال حتما باید بخری؟ خب اجاره کن...-

 که از اول حواسش به حرفای ما بود گفت: ساميار

 داده بخریم... بله منم همين و بهش ميگم ولی گير-

 با لبای اویزون گفت: دلسا

 خب من دوست دارم بخرم داشته باشمش. -

 زدم و گفتم: لبخندی

باشه بخر مانعی نيست. ولی فقط یه بار ميتونی بپوشيش. دیگه استفاده ای نداره که...فقط کمدت رو اشغال ميكنه و -

 اجاره کنی، بقيشم خرج خونت کنی...پولتون هدر ميره. تو ميتونی با نصف اون پول، یه لباس قشنگ 

 :به این ميگن زن اقتصادی. هيراد

 بوسی برام فرستاد که باعث شد چشمام گشاد شه.  و

 که حرکت هيراد رو دیده بود خندید و گفت: سيامك

 تموم شد. تو هم خل شدی رفت...-

 خندیدن که دلسا گفت: همه

 ولی دوست داشتم بخرم...-

 ات ميخرم. ناراحت نباش. :باشه عزیزم من برساميار

 و گفتم: خندیدم

 بيا حاال شكالتت رو بخور. -

 و بسته شكالت رو باز کرد.  خندید

 شكالت رو از کشو دراوردم و سمت هيراد گرفتم.  پالستيك
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 شمام بخورین خيلی خوشمزن اینا.  -

 رو ازم گرفت و به بقيه هم تعارف کرد.  پالستيك

 

 

 دو و نيم بود که مشتری ها از مغازه خارج شدن و ما تونستيم نفسی تازه کنيم.  ساعت

 خدارو شكر که انقدر شلوغه فقط تنها چيزی که اذیت ميكنه چونه زدنشونه. خوبه زدیم قيمتا مقطوع. -

 :اخرین تالششون رو ميكنن که یه وقت هزار تومن بيشتر گير ما نياد. ساميار

عاليه، یكی از دوستام قبال تو مغازه اقای صباحی، اون رو به رو کار ميكرد ميگفت افتضاحه،  :باز اینجا فروششدلسا

 می گفت بدبخت از جيب ميخوره. 

 :خداروشكر ما هم فروشمون خوبه هم سودمون.هيراد

 زیر لب خداروشكری گفتن و از جا بلند شدن.  همه

 :زنگ بزنم ناهار بيارن؟سيامك

 ازه شده بود، همه سمتش برگشتيم و متعجب به غذاهای تو دستش خيره بودیم. صدای سارا که وارد مغ با

 :نه زنگ نزن من غذا خریدم. سارا

 :به به سارا خانم. ولخرج شدی...سيامك

 زد و رو به سيامك گفت: چشمكی

 دیگه دیگه...-

 به همه سالم کرد.  و

 : چيشده شما غذا گرفتی برامون؟هيراد
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 و گفت: ها رو روی ميز گذاشت غذا

 گفتم یه صفایی به جيبتون بدم امروز رو مهمون من باشين. -

 مشكوك ميزنی ها...چيشده؟-

 :بابا چه حرکت مشكوکی...هوس کردم ناهار بدم بهتون. بده؟ دیگه چهار تا دونه ساندویچ این حرف هارو نداره. سارا

 گفتم: اروم

 باشه ولی بعدا دليلش رو بگو بهم. -

 دندون نمایی زد و مطمئنم کرد پشت این غذا، اتفاقاتی افتاده.  لبخند

 

دور ميز نشسته بودیم و مشغول حرف زدن بودیم. از هر دری صحبت می کردیم. از عروسی هایی که در راه بود  همه

 تا...زن نداشته سيامك. اونقدر خندیده بودم که دلم درد گرفته بود. 

 اروم دم گوشم گفت: هيراد

 خوردی غذات رو ها. همش خندیدی...!ببين ن-

 توجهش دلم گرم شد و گفتم: از

 می خورم. -

 :پس زودتر تمومش کن. هيراد

 ارومی گفتم و دوباره به حرفای بقيه گوش دادم.  چشم

 

 سارا دستت درد نكنه خيلی خوش مزه بود. -

 :نوش جون همتون. سارا
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 :اخرم نگفتی جریانش چيه. دلسا

 و گفت: خندید

 چقدر اصرار دارین. -

 :اخه ازت بعيده این کارا. سيامك

 چشم غره ای رفت و گفت: سارا

 اتفاقا من دست بده زیاد دارم. تویی که آب از دستت نمی چكه. -

 که ميدونست سارا بابت هر کلمش، یه صفحه جواب آماده داره، سكوت کرد و هيچی نگفت.  سيامك

 :کار پيدا کردم. سارا

 م:خوشحالی گفت با

 جون من؟کجا؟-

 :اره یكی از آشناهامون تو شرکتش منشی می خواست، این شد که منم رفتم و قبولم کردن. سارا

 با شك نگاهش کردم که اروم لب زد: کمی

 بهت ميگم. -

 رو بوسيدم و تبریك گفتم. لپش

 

 کله شقيش رو کنار می گذاشت، حتما موفق بود تو کارش.  اگر

 :ای بابا، می خواستم بعد از ریحانه شما افتخار همكاری بدی پيش ما...هيراد

 :اخ اخ دیگه از دستت پرید اقا هيراد. ایشاهلل بهترش. سارا

 طرف هيراد برگشتم و گفتم: به
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 من دیگه قرار نيست کار کنم؟االن اخراجم کردی؟-

 و دستش رو دور شونم انداخت و گفت: خندید

خونه خودت، نيازی نداری بيای اینجا. حقوق من خرج جفتمون رو ميده. بزار حقوق تو نخيرم، شما وقتی رفتی -

 برسه به یكی که الزمشه. 

 خاطر این طرز فكرش بهش لبخندی زدم که جوابم رو با لبخند داد. به

 

 به سيامك گفتم: رو

 چه رنگایی داره تو انبار؟ ٧٦اقای یزدان پناه، کد شماره-

 ترش، گفت:از چك کردن کامپيو بعد

 سرمه ای و بنفش. -

 رو برای زن تكرار کردم.  حرفش

 بگم بيارن براتون؟-

 فكر کرد و گفت: کمی

 نه دنبال رنگای روشنم...-

 هم که داشت کمی کمك ميكرد گفت: سارا

ببين عزیزم شما همين سبز زیتونيش رو ببر، با شلوار سفيد ، کرم یا مشكی خيلی قشنگ ميتونی ست کنی. من -

 دقيقا یه پيرهن این رنگی دارم با شلوار خردلی ميپوشم. خيلی هم خوب ميشه.  خودم

 که کمی دو دل بود، نگاهی به بقيه لباس ها کرد و گفت: زن

 باشه، شلوار هم دارین؟ همون خردلی که ایشون گفت. -
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 بله بفرمایيد سمت اقایون. -

 همين طور که ميچرخيد رو به سارا گفت: زن

 اومد، بيابرای شلوار هم کمكم کن. از سليقت خوشم -

 خوشحال، چشمی به زن گفت و اروم طوری که زن نشنوه گفت: سارا

 به شوهرت بگو، حقوق این ماه شما رو برای من بریزه، اصال کار بلد نيستيد شماها. -

 و اون هم مشغول کمك به زن شد.  خندیدیم

 

 

 طبق عادت ، ليوان چایی برام ریخت و دستم داد.  هيراد

 :خوردی حاضر شو بریم یه دوری بزنيم. هيراد

 امروز؟ گناه دارن اینا...-

 به بچه ها اشاره کردم.  و

 :سارا یه تنه جای هممون کار بلده. کاش کارش رو رد ميكرد ميومد همينجا. هيراد

 ر هم هست. بگرد یكم. اخ اخ، پارتی بازی؟ از سارا نيازمند تر و بهت-

 :حاال بحث رو عوض نكن سریع حاضر شو که بتونيم یه کافه ای چيزی بریم. هيراد

 زدم و قبول کردم.  لبخندی

 

 

 :خب کجا بریم؟هيراد
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 فكر کردم.  کمی

 بریم کافه شهرزاد تو پاسداران...-

 تعجب گفت: با

 اووو. دور نيست یكم؟ -

 رو مظلوم کردم و گفتم: قيافم

 دیگه. لطفا...بریم -

 و سری تكون داد. ماشين رو به حرکت دراورد و ضبط رو روشن کرد.  خندید

 :خب...بانو کدوم اهنگ رو براتون بزارم؟هيراد

 رو از کيفم دراوردم و گفتم: گوشيم

 اجازه بدین من خودم براتون اهنگ ميزارم. -

 ای گفت و کابل ضبط رو دستم داد.  باشه

 ول گشتن دنبال اهنگ شدم. رو وصل کردم و مشغ گوشی

 ميدونی، این حال و هوا یه اهنگ عاشقونه خوشگل ميخواد. -

 کوتاهی بهم انداخت و بریدگی رو به داخل اتوبان پيچيد.  نگاه

 :کدوم فضا دقيقا؟هيراد

 ریزی کردم و گفتم: خنده

 ن ميده واسه این اهنگه...این هوای سرد و شيشه بخار گرفته، ماشين نرم و گرم، یار جذاب و عطرش...همش جو-

 بعد اهنگ جز تو از محمد عليزاده روپلی کردم.  و
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 من باشه زیعز تونهيم یتو ک جز

 تو قلب من جا شه تونهيم یک

 شه دايمثل تو پ شهيم مگه

 جز من زمیعز یوا زميچ همه

 صهیتو حر دنیواسه د یک

 سهینويتو رو قلبش م اسم

 سهيخ دنتیهاش از ند گونه

 زمیعز یوا زميچ همه

 

 با اهنگ همخونی کردم و رو به هيراد ادامه دادم: خودمم

 

 قرارميب ینباش تو

 ارميبد م نميبيم بد

 من حس ندارم تويب

 رميگوشه گ رمیبه ز سر

 من تويب رميبم کاش

 زميهمه چ زمیعز یآ زميچ همه
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 طور که  با لبخند بر می گشت و نگام ميكرد، پرسيد: همين

 دوستم داری؟-

 سوالش دلم ریخت.  از

 نداشته باشم؟-

 : چيزی راجب داشتن یا نداشتنشم نگفتی...هيراد

 من به چه چيزایی فكر می کرد. سمتش خم شدم و محكم گونش رو بو*سيدم.  مرد

 من به اندازه کل دنيا دوست دارم. خيلی زیاد...-

گرمی زد و نگاهم کرد. انقدر عاشقونه و پر حرارت که تنم گرم شد و قلبم لبریز از احساس. یه احساس  لبخند

 شيرین که روز به روز قوی تر هم ميشد...

 

صندلی نرم کافه جا خوش کردم و کاپشنم رو از تنم دراوردم. اون رو به پشتی صندلی تكيه دادم و صاف سر  روی

 جام نشستم. 

 د، اینم کافه شهرزاد...امر دیگه ای اگر هست بفرمایيد. :بفرمایيهيراد

 دندون نمایی زدم و گفتم: لبخند

 امر دیگه...فعال نيست. -

 :خندید

 خيلی رو داری. -

 باال انداختم و کاغذ سياه رنگ منو رو دست گرفتم.  ابرویی

 من باهات راحتم...این بده؟-
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 لبخند زدم.  از پشت کاغذ به چشمای سياه جذابش خيره شدم و و

 ميز بود رو تو دستش گرفت و گفت: یارومی کرد و سری تكون داد. دستم که رو خنده

 هر روز که ميگذره یه ریحانه جدید ميشی. هر روز یه شيطنت، یه تيپ، یه اخالق و منم هر روز عاشق تر ميشم. -

 رو روی ميز گذاشتم و گفتم: برگه

 خوبه دیگه دلت رو نميزنم. -

 . خندید

 :هيچ کسی، هيچ وقت نميتونه ازت سير بشه. رادهي

 و گفتم: خندیدم

 این از لحاظ منطقی که درست نيست، تو چون بهم حس داری این رو ميگی. -

 تای ابروش رو باال انداخت و حرفی نزد.  یه

یه  شكر وگارسون، با دفترچه سفيد رنگی نزدیكمون شد و سفارش های ميزمون رو گرفت. دوتا قهوه با شير و  پسر

 کيك شكالتی سفارش داد و پسر رو مرخص کرد. 

به دکور کافه انداختم. دلنشين و گرم بود. تناسب رنگ های سفيد،کرم و قهوه ای روشن، جلوه خاصی به فضا  نگاهی

 داده بود. 

 عميقی کشيدم و بوی خوش عود رو به ریم وارد کردم.  نفس

 :خب...هيراد

 زدم: لبخند

 جور مواقع چی ميگن بهم و چه کارا ميكنن.  من نميدونم تو این-

 :طبيعتا کاری که نميشه انجام داد ولی حرف...مثال ميتونيم راجب هدف های بلند مدتت حرف بزنيم. هيراد
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 خندیدم و گفتم: اروم

 برو بابا، مگه ميخوام چيكار کنم که هدف بلند مدت داشته باشم. -

 :باالخره هدف داری دیگه، هدفت رو بگو. هيراد

 فكر کردم و گفتم: کمی

 اینكه بهترین زندگی رو داشته باشم. دوم اینكه خوشبخت شم. -

 :خب این که همون شد. فرقی نداشتن باهم. هيراد

 نزدیك شدن پسر، حرفم رو قطع کردم و صبر کردم کارش تموم شه.  با

 از رفتنش ادامه دادم: بعد

ميكنن. ببين...تو ميتونی بهترین زندگی رو داشته باشی، با علم، با پول، با شغل عالی، با یه ماشين  نه خب فرق-

 لوکس اما خوشبخت نباشی...اما من دلم ميخواد جفتشون باشه. خوشبختی با بهترین زندگی...

 جلوم گذاشت و دومی رو برای خودش برداشت.  فنجونی

 :خوشبختی چی؟هيراد

، یه آدم سطح متوسط جامعه، بدون علم، با یه ماشين مدل پایين، با یه شغل عادی ولی دلی عاشق یا اونم از نظر من-

زندگی خوب، خونه ای گرم و تن سالمت قطعا خوشبخته. بين این دوتا فاصلس. تو بهترین چيزا رو هم داشته باشی 

نه. ادمی که خوشبخته، دلش گرمه، اميد  فهميدی یا يدونماما خوشبخت نباشی، زندگيت فایده نداره، هدف نداره. نم

 داره به فرداش. حاال اگر هم خوشبخت باشی هم بهترین ها نصيبت بشه...دیگه چی از خدا ميخوای؟

 نگاهم کرد.  عميق

 و گفتم: خندیدم

 چيه؟-

 :استداللت عجيب و منطقی بود. هيراد
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 نگفتم و مشغول مزه مزه کردن قهوم شدم.  هيچی

 :خب سوال بعدی...هيراد

 لطفا چيزی بپرس که جوابش کوتاه باشه. -

 اومد سوالش رو بپرسه، انگار چيزی یادش اومده باشه یهو گفت: تا

 یه سفر دعوت شدیم. -

 اِ چه خوب کجا؟-

 اخر قهوه رو خورد و ادامه داد: جرعه

 همه بریم، یكشنبه برگردیم. کاشمر...باغ عموم اینا! ببين اگر خالت اجازه ميده اخر هفته از چهارشنبه -

 تعجب گفتم: با

 یعنی تا مشهد بریم؟-

 :اره بعدشم یه سر با خالت ميریم زیارت. هيراد

 باید باهاش حرف بزنم. -

 :خودت ميدونی ولی من جواب مثبت ميخوام ازت. هيراد

 اون رو که گرفتی...خيلی وقته. -

 :اشكالی نداره، فوقش دوباره اعتراف ميكنی به دوست داشتنم. هيراد

 .. خندیدم

 رو نزدیك صورتم اورد و گونم رو لمس کرد.  دستش

 :وقتی ميخندی، چشمات برق ميزنه...هيراد

 دیگه ای بهش زدم. حرف خاصی زده نشد و بقيه تایم رو به خنده و شوخی گذروندیم. لبخند
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 کرد. در وایستاد و نگاهم  جلوی

 خوش گذشت. -

 :صدالبته...تا باشه از این خوشيا...هيراد

 دستم راه دوری رو نشون دادم و گفتم: با

 اوووو انقدر وقت داریم ك خسته بشی...-

 :داره به سرم ميزنه زودتر عروسی کنيم. هيراد

 و گفتم: خندیدم

 همش پنج ماه مونده، شما چشم به هم بزاری حله...-

 پنج ماهه ولی واسه ما قد پنج سال ميگذره! :بله واسه شماهيراد

 ذوق بوسش کردم.  با

 اخ من فدای این همه اشتياقت...-

 تعجب چشماش گشاد شد و خندید.  از

 :ميبينم راه افتادی...هيراد

 زدم و با ناز گفتم: چشمكی

 حالی بدم. اخه شوهرم هی دوست داره من با رفتارام و کارام سوپرایزش کنم، منم گفتم االن بهش یه -

 حرفم دهنش باز مونده بود. دوال شد و درو باز کرد و گفت: از

 برو لطفا...برو تا خراب نكردی کارو!-
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 در رو بستم و به طرفش برگشتم.  مصمم

 وا چه خراب کردنی، دارم خيلی خانمانه باهات حرف ميزنم. -

 :پس منم مجبورم باهات مردونه حرف بزنم. هيراد

 ای باال انداختم و اروم گفتم: شونه

 خب بزن مگه قرار...-

 حرفم کامل نشده بود که لب های گرمش روی لب هام نشست و بو*سه شيرینی به لبم و قلبم زد. هنوز

 ميكردم از شدت هيجان سرم نبض گرفته و هيراد هم متوجه این موضوع شده. حس

 

 دم که کم کم عقب کشيد. حبس شده ام رو تو همون حالت، از بينيم خارج کر نفس

 خمارم رو باز کردم و پلك محكمی زدم.  چشمای

 ميلرزید و دستام یخ بود.  نفسم

 :گفتم که بهت برو...خودت نرفتی!هيراد

 تيكه خندیدم. از حالتم خندش گرفت. اصال توقع همچين حرکتی رو ازش نداشتم.  تيكه

 نه بيرون و تمام لذت این بو*سه رو به هيراد بگه. قلبم بی سابقه بود. انگار سعی داشت از سينم بز کوبش

 هيچ حرفی، حتی خداحافظی، از ماشين پریدم بيرون و سریع با کليد وارد حياط شدم و در رو محكم بستم.  بدون

 بسته شدن در، بهش تيكه دادم و دستم رو روی لبم گذاشتم. از ذوق لبم رو گاز گرفتم،پریدم هوا و چند بار گفتم: با

 *سم کرد... بو-

 بلند خندیدم.  و

 از یه روز دیگه و یه جریان عاشقانه دیگه با مرد زندگيم... اینم
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 به روی خاله نشستم. مشغول بافتن شال گردن سرمه ای رنگی بود.  رو

 خاله...-

 کوتاهی بهم انداخت و گفت: نگاه

 بله...-

 داغ چایيم رو، دست گرفتم و گفتم: ليوان

 یم مشهد؟دلت ميخواد باهم بر-

 ذوق سرش رو بلند کرد.  با

 :خبریه؟ قراره بریم پابوس امام رضا؟خاله

 زدم و گفتم: لبخندی

 اره اونجا هم ميریم. -

 کمی جمع شد و اروم گفت: اخماش

 اونجا هم؟ مگه جای دیگم قراره بریم؟-

 کمی مِن و مِن گفتم: با

 عموى هيراد تو باغشون نزدیكای مشهد دعوتمون کرده. ینی تو شهرشون...-

 با همون اخم هميشگيش گفت: خاله

 تو کاشمر یعنی؟-

 اره، ميای بریم؟-

 فكر کرد.  کمی
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 من، واقعا نمی دونم حتی رفتن توهم درسته یا نه!-

 تعجب و خنده گفتم: با

 خاله هيراد شوهر منه، چرا نباید باهاش مسافرت برم؟-

 و کنار گذاشت و سمتم اومد. دستم رو، توی دست گرمش گرفت و گفت: شال

 گل عزیز من، انقدر که تو ميگی اسون نيست که، شما هنوز عقدین...نميگم نرو، فقط تردید دارم. -

 بغلش کردم.  محكم

 :برو، دوتایی برین و برگردین...خاله

 تعجب از بغلش بيرون اومدم.  اب

 بریم؟ دوتایی؟-

 و گفت: خندید

 هچ مراقب باید ميدونی خودت…اره برین، منم بعدا با شكوه خانم دوتایی ميریم. شایدم مادرشوهرت هم بياد. فقط-

 ...بعدش عواقب اما بخواین، رو چيزی یه جفتتون شاید! باشی چيزایی

 رو بوسيد...بوی کرم نرم کنندش توی بينيم پيچيد و ارومم کرد.  خجالت خندیدم شری تكون دادم. گونم با

 پاش دراز کشيدم و کم کم، خوابم برد... روی

 

 

 روز گذشت...تقریبا، وسایالی مورد نياز واسه چهار روز مسافرت رو جمع کرده بودم.  چند

ه و بعد با ماشين دربستی، به سمت بود فردا، ساعت یازده، راه اهن باشيم تا با قطار، اول بریم تربت حيدری قرار

 کاشمر حرکت کنيم. 
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 سه شنبه بود و من هم در حال انجام کار های بوتيك... عصر

 

 از چایيم خوردم و خيره مانيتور شدم. چند تا کد جدید رو وارد کردم.  قولپی

 برگه ای جلوم گذاشت و گفت: سيامك

 ببين اینا رو من وارد کردم، پانچشون کن بزار تو پوشه.-

رو ازش گرفتم و ليوان خاليم رو، روی ميز گذاشتم. با دستگاه پانچ، کنار برگه رو سوراخ زدم به این معنی که،  برگه

 این کد ها اماده فروش هستن و وارد سيستم شدن. 

یی بودن که نزدیك نيم ساعت بود مثال داشتن لباس انتخاب و ساميار، هر دو مشغول سر و کله زدن با خانم اقا دلسا

 ميكردن. دلسا کالفه نگاهی به من انداخت و گفت:

 رو ببين چه قيمت زده.. ٧٨٠عزیزم کد-

 رو سرچ کردم و نگاهی به قيمتش انداختم.  کد

 تومن.  ١٦٥٠٠٠-

 پشت چشمی نازك کرد و گفت: دختر

 خيلی قيمتاتون باالس.-

 فتم:زدم و گ لبخندی

عزیزم شما جنس کار رو در نظر بگير، اون مانتو که دستت گرفتی جنس پارچش کرب هست، شما هزار بار هم -

بشوریش، نه رنگ ميده نه روش دون دون ميشه. در صورتی که ریون یا حریر، پارچه های خوبی هستن و قيمتشون 

 مناسبن اما کيفتشون با کرب قابل مقایسه نيست. 

 ود، هيچی از پارچه و لباس حاليش نيست سری تكون داد و تشكر کرد. که معلوم ب دختر

 از دقيقه استخاره گرفتن، باالخره مانتو شيری رنگ کربی رو انتخاب کرد و رفتن.  بعد
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 از اتاقش خارج شد و گفت: هيراد

 ریحانه جان لطفا حاضر شو بریم یه سر خونه مامان اینا برای خداحافظی...-

 مشغول جمع کردن وسایلم شدم. تكون دادم و  سری

 رو بغل کردم و ازش خداحافظی کردم.  دلسا

 مواظب خودت باش، مواظب شوهرتم باش. -

 زد و گونم رو بو*سيد.  لبخندی

 :بهتون خوش بگذره، خانواده هيراد خيلی جمع گرمی دارن. من مطمئنم لذت کافی رو ميبری. دلسا

 حتما همينطوره. -

 یم و سوار ماشين شدیم. همشون خداحافظی کرد از

 :خب، بریم؟هيراد

 کش داری گفتم که خندید و حرکت کرد.  بله

 از یه ربع، جلوی در خونه، از ماشين پياده شدیم و وارد خونه شدیم.  بعد

 خانم به استقبال پسرش اومد و مشغول رو بوسی باهاش شد.  شيرین

 سالم خوبين؟-

 زد که باعث تعجبم شد.  لبخندی

 م: مرسی خوبم، بفرما تو. خان شيرین

 از رفتارش، وارد خونه شدیم و به پدرجونم سالم کردیم.  شوکه

 رو بوسيد و من رو کنار خودش نشوند.  پيشونيم

 :خب حالت چطوره بابا؟پدرجون
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 ممنونم شما خوبين؟-

 :الحمدهلل ميگذره. پدرجون

 زدم.  لبخند

 ان شاهلل به خوشی بگذره. -

 ارومی زیر لب گفت و گرم بحث با هيراد شد.  امين

 شدم و کيف و مانتوم رو از چوب لباسی دم در اویزون کردم و وارد اشپزخونه شدم. بلند

 کمك الزم ندارین؟-

 بهم کرد.  نگاهی

 خانم:نه ممنون تو بشين.  شيرین

 نگفتم و خيره به کاراش شدم.  هيچی

 ن،مهربونن،مهمون نوازن. مطمئن باش بهت بدنميگذره. خانم:خانواده محمد خيلی خوبن، شاد شيرین

 زدم و گفتم: لبخندی

 بله حتی تو همون سری اول سر عقد کامال مشخص بود.-

 

 برگشت.  سمتم

:ميدونم که بابت رفتارام ناراحتی، ميدونی که دلم ميخواسته هما عروسم باشه. حاال هر چی شد و نشد رو شيرین

 خيلی حساسم. اذیتش نكن لطفا.بيخيال ميشيم. من رو هيراد 

رو پيشونيم بهش فهموند که حرفاش خوب نبودن. واقعا دنيا برعكس شده. به جای  اینكه نگران باشه من اذیت  اخم

 نشم ميگه هيراد رو اذیت نكن. با اعتماد به نفس گفتم:
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خوشحالم. به این هم فكر ببينين شيرین خانم، من اگر اینجام، اسم و رسم رستگار ها پشت اسمم اومده، خيلی -

نميكنم که قبال چه کسی جام بوده. مهم االنه که ميدونم ازدواجم با عالقه بوده. پسر خودتون اول پا پيش گذاشت. 

سمت من نميومد. ناراحتی من این وسط اهميت  تمطمئن باشين اگر یه درصد به دختر عمش عالقه داشت هيچ وق

ما مادری، حق داری. ولی پسرت ناراحته ازت. من جزئی از زندگيشم، اگر نداره، چون سعی ميكنم ناراحت نشم. ش

اونو ميخواید، مجبورین من هم قبول کنيد. مگر اینكه هيراد من رو نخواد که اونم...شما هر بار که ما ميایم اینجا به 

ميزنی، به ناحق و هر بارم که ما از اینجا ميریم هيراد بيشتر شرمنده ميشه. من دلم نميخواد هی شوهرم   یهمن کنا

ازم عذر بخواد. دلم نميخواد هی به خاطر حرف شما کوچيك بشه و با ناراحتی بگه ببخشيد. من واستون مهم نيستم، 

 . يهافرعایت هيراد رو بكنين. همون که هيراد راضی باشه برای من ک

 نزد و با سينی چایی از اشپزخونه خارج شد.  حرفی

 هم پشت سرش.  منم

با نگرانی بهم نگاه ميكرد. کنارش نشستم و از زیر بازوش دستم رو رد کردم که اون هم دستش رو روش قرار  هيراد

 داد. 

 اقا به این ژستمون لبخند شيرینی زد و اروم زیر لب گفت: محمد

 خوشبخت باشين. -

 بهترین دعا در حق من و شوهرم بود...این  و

 

 تخت قطار نشستم و به هيراد نگاه کردم. چمدون من هم باال گذاشت و رو به روم نشست.  روی

 بهش زدم.  لبخندی

 :خوبی؟گرمت نيست؟هيراد

 تعجب ابروهام رو باال انداختم و گفتم: با

 نه بابا تازه سرد هم هست. -
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 و در کوپه رو بست.  خندید

بعد از برگشتن به خونه، خاله کلی درباره رفتار با هيراد باهام صحبت کرد و بایدها و نباید هارو بهم گوش زد  دیشب

 کرد. صبحم کلی اصرار کرد که حتما یه سر مشهدم بریم. 

 

 دستی که روی پام نشست، از فكر درومدم و به هيراد خيره شدم.  با

 چایی دستم داد و سرجاش برگشت. ليوان

 د چایی شدیم ها!معتا-

 و گفت: خندید

 همش زیر سر توعه، و گرنه من هيچ وقت انقدر چایی نميخوردم. -

 ریزی کردم و گفتم: خنده

اصال تو به لذتش فكر کن...وقتی سردته، ليوان داغش رو ميگيری تودستات، این بخارش ميخوره به بينيت...اصال -

 نميشه ازش گذشت که. 

 غول خوردن شد. خنده سری تكون داد و مش با

 دقيقه بود که ساکت به بيرون نگاه می کردیم. نه اون حرفی ميزد، نه من! ده

 سر سكوت رو شكستم و گفتم: اخر

 مشهدم ميریم؟-

 نشست و دستش رو دور گردنم انداخت.  کنارم

 :هر جور تو بخوای، من در خدمت شمام. هيراد

 ا خجالت دوباره به بيرون زل زدم. بهش کردم که نوك بينيم رو بو*سيد و من هم ب نگاهی
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 :من رو نگاه کن. حوصلم سر رفت. هيراد

 هيچی با خودت نياوردی؟پاستوری، منچی چيزی...-

 خندید و گفت:منچ؟ مگه بچه ایم که منچ بيارم بازی کنيم؟ بلند

 ضربه ای که به در خورد، حرف تو دهنم موند و هيراد در رو باز کرد.  با

 گاه کرد و گفت:داخل کوپه رو ن مرد

 بليطا...-

 سریع بليط هارو از جيبش دراورد و به مرد داد. مرد نگاه مشكوکی به من انداخت و گفت: هيراد،

 نسبتتون؟-

 اخمی کرد و گفت: هيراد

 مشكلی هست؟-

 تكرار کرد: مرد

 گفتم نسبتتون؟-

 نفسش رو با حرص بيرون فرستاد و گفت: هيراد

 همسرم هستن. -

 به در تيكه داد.   مرد

 :شناسنامه، کارت ملی لطفا...مرد

 عميق هيراد، نشون از عصبانيتش بود.  نفس

 توی کوله پشتيش، کارتها و شناسنامه هارو دراورد و به مرد داد.  از

 هم بعد از چك کردن دوباره قيافه هامون، دل کند و رفت.  اون



 دلم یآسمان آب

 
467 

 

 عصبانيت، در کوپه رو بست و نشست.  با

 كه...:مرتيهيراد

 کشيدم و گفتم: هينی

 فحش ندیا...-

 و هيچی نگفت.  خندید

 درجه دو، از همون چهار تخته ها بود و تقریبا هم تميز نگه داشته شده بود.   قطارش

 به ساعت کردم. عقربه ها دو رو نشون ميدادن.  نگاهی

 من خستم، نميشه بخوابيم بعد ناهار بخوریم؟-

 زد و گفت: لبخندی

 تراحت کن، بعد پا ميشيم ناهار می خوریم. چرا، یكم اس-

 تو نمی خوابی؟-

 ای باال انداخت و گفت: شونه

 اگه خوابم بگيره می خوابم. -

 . خندیدم

من تعارف ندارم باهات، خوابم بياد، درجا ميگيرم می خوابم. االنم بی زحمت یكی از اون ساکای رخت خواب قطار -

 ابم. رو با ملحفه تميزا بده من که یكم بخو

 ای کرد و کاری که بهش گفتم رو انجام داد.  خنده

 رو زیرم پهن کردم و روی بالش، کاور تميز داخل کيسه رو کشيدم.  ملحفه

 کشيدم و پتو رو روی خودم انداختم.  دراز
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خيره شدم. امروز جذاب شده بود. بلوز مشكی تنش با شلوار تنگ جين تيرش، بدجور خودنمایی می کرد و دل  بهش

 می برد. 

 نگاهم رو حس کرد و چشم از گوشيش جدا کرد. سری به معنای چيه تكون داد.  سنگينی

 هيچی عزیزم، داشتم تحسينت می کردم. -

 و کنارش گذاشت و به جلو خم شد.  گوشيش

 :چرا تحسين؟دهيرا

 جذاب شدی دیگه...-

 شيرینی زد و تكيه داد. چشمام رو بستم که گرم شد و با تكون های قطار کم کم به خواب رفتم... لبخند

 

ترمز شدید قطار، جيغی زدم و از جا پریدم. هيراد هم با صورت خواب آلود از خواب پرید و سریع از کوپه خارج  با

 شد. 

 شالم رو سرم انداختم و دنبال هيراد راه افتادم.  تو دهنم ميزد. سریع قلبم

قطار، همون مردی که بليطا رو چك می کرد، با عجله همراه چند مرد دیگه، سمت یكی از کوپه ها دویدن و  ریيس

 درش رو باز کردن. 

 دیده نميشد ولی صدای دعوا به گوش می رسيد.  چيزی

 به پهلوی هيراد کوبيدم.  اروم

 چيشده؟-

 ن داد و داخل برگشت و در رو بست. تكو سری

 :ترمز اضطراری رو کشيدن. فكر کنم بچشون کشيده ترمز رو...هيراد

 عميقی کشيدم و نشستم.  نفس
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 سكته کردم. گفتم مردیم همين اول زندگی...-

 و دراز کشيد.  خندید

 :تازه خوابم برده بود. اه اه اه...هيراد

 الستيك غذا رو کنارم گذاشتم. قار و قور شكمم، از جا بلند شدم و پ با

 پاشو ناهار بخوریم لطفا، من گشنه شدم. -

 صدای بحث مرد ها به گوش می رسيد.  هنوز

شد و کمكم کرد. ظرف مرغ رو با خيار شور ها دراوردم و کنار گذاشتم. نون هارو از پالستيكش خارج کرد و روی  بلند

 ظرف رو باز کرد. قاشقی دستش دادم و شروع کردیم.  سفره کوچيكی که خاله گذاشته بود، قرار داد و در

 از ده دقيقه قطار راه افتاد. بعد

 طول شام، انقدر خندیدم، که تقریبا چند لقمه تونستم بخورم.  در

 :نگاه کن، هيچی از مرغت رو نخوردی. هيراد

 مگه گذاشتی؟انقدر چيزای خنده دار گفتی که فقط تونستم بخندم. -

 هم خندش گرفت.  خودش

 :بله دیگه، بدبختی من خنده هم داره. هيراد

 یاد اوری خاطره هاش دوباره بلند زدم زیر خنده.  از

 اخه...اخه تو چطوری...وای خدایا...-

 باز هم خندیدم. و
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لحظه که حواسم پرت شد، خم شد و گوشه لبم رو بو*سيد. در همون حالت، خشك شدم و قلبم وایستاد. با  یه

 ای درشت شده نگاهش کردم. چشم

 ای باال انداخت و مشغول خوردن شد. شونه

 اخر شب از هر دری حرف زدیم. از عروسيمون گفتيم، از اینده، از بعضی از اخالقياتامون.  تا

 مثال فهميدم عاشق قيمه و ابگوشته.  ایفهميدم که مثل خودم کله پاچه نمی خوره  مثال

خودش رو داره و از همه مهم تر بهش گفتم از پاستيل بدم مياد و مثل دخترای  گفتم تو غذاها فست فود جای بهش

 این دوره، انچنان عاشقش نيستم. 

 این رو فهميد تا یك ربع فقط می خندید و قربون صدقم می رفت.  وقتی

 کرده بود و منم رو رون پاش، نقاشی می کشيدم.  بغلم

 :قلقلكم مياد. هيراد

 دم. خندیدم و ادامه دا اروم

 رو، روی پاش کشيد و انگشت هام رو محكم فشار داد.  دستش

 ای ای دستم، شكست. -

 :انقدر ظریفی؟هيراد

 تعجب گفتم: با

 تو هيكل رو نمی بينی؟ به نظرت ظریف نيستم؟-

 باال انداخت و گفت: سری

 نه اونقدرام ظریف نيستی، مثال پشتت یكم چربی داره. نگاه کن...-

 پشتم کشيد. بعد دستش رو اروم  و
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 بلندی گفتم و ازش فاصله گرفتم. با خشم گفتم: هين

 واقعا که، خوبه بابت هيكل خوبم دوست جنابالی بهم پيشنهاد کار داد. االن خيلی بهم برخورد. -

 روم رو به طرف بيرون، برگردوندم.  و

 شد و گفت: نزدیكم

 اخ ارهه اصال حواسم نبود. -

 نگفتم.  هيچی

 :خب بسه دیگه، شوخی بود. هيراد

توجهی نكردم و از پنجره به سياهی بيرون خيره شدم. از داخل شيشه قيافش رو می دیدم. سعی کردم خندم  بازم

 رو کنترل کنم و اخم کردم. 

 :ریحانه خانم...هيراد

 زیر گوشم، موهای تنم رو سيخ کرد.  صداش

 رو با همون ته ریشاش به لپم کشيد که قلقلكم اومد و فاصله گرفتم.  چونش

 نكن. دیگه حرفت رو زدی. -

 :خب شوخی کردم دیگه، تو که خودت ميدونی هيكلت چطوریه. نيازی به تعریف من نداره. هيراد

 سكوت کردم. دستش رو دور کمرم حقله کرد و زیر گوشم گفت: بازم

 رین، ظریف ترین و...بغلی ترین دختری هستی که من دیدم. تو خوشگل ترین، خوش هيكل ت-

 بعد بو*سه ریزی کنار گوشم زد. داغ کردم.  و

 باشه. برو عقب تر...-

 کرد و صورتم رو سمت خودش برگردوند.  اخمی
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 :انقدر حرفم ناراحتت کرد؟من معذ...هيراد

 رو، روی دهنش گذاشتم و خندیدم.  دستم

 ، منم داشتم شوخی می کردم. چقدر تو معذرت ميخوای اخه-

 بعد خندیدم و روی تخت سمت خودم، نشستم. اولش شوکه بود اما بعدش همراهم خندید و هيچی نگفت.  و

 راهی نمونده بود. باقی راه رو به سكوت و اهنگ گوش دادن سپری کردیم تا اینكه رسيدیم... دیگه

 

 اکم رو زمين گذاشتم و زیپ کاپشنم رو بستم. از قطار پياده شدیم هوا به شدت سرد بود. سریع س وقتی

 با دیدن قيافم خندید  و ساکم رو از روی زمين برداشت و روی دوشش انداخت.  هيراد

 کردیم و از سالن بيرون رفتيم.  حرکت

 به خط، گوشه ای وایستاده بودن. بعضياشون خواب و بعضياشون مشغول سر و کله زدن با مسافرها بودن.  تاکسيا

تاکسی سبز رنگی رفتيم که راننده مسنی داشت. مرد به محض دیدن ما، در ماشين رو باز کرد و سالم بلندی  سمت

 گفت:

 سالم اقا، بفرمایيد. کجا تشریف می برید؟-

 دو سالم کردیم که هيراد گفت: هر

 شبتون بخير، اقا تا کاشمر چقدر ميگيری ببری مارو؟-

 یكم فكر کرد و گفت: مرد

 سی و پنج ميگيرم. -

 که گفتم االن ميخواد بشينه و تا صبح سر قيمت با مرد، چونه بزنه، در کمال ناباوری گفت: من

 باشه بریم زودتر. -
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 سوار شدیم. پيرمرد هم بعد از جا کردن ساك ها تو صندوق، سریع سوار شد و راه افتاد.  سریع

از خدا خواسته، تو بغلش جمع شدم و از گرمای تنش استفاده دستش رو دور گردنم انداخت و بغلم کرد. منم  هيراد

 کردم تا اینكه خوابم برد. 

 

 

 صدای اروم هيراد، چشم باز کردم.  با

 رسيدیم؟-

 :اره سریع پياده شو که بریم تو خونه. هيراد

 بود.  پيرمرد تشكر کردم و پياده شدم. ساك رو از هيراد گرفتم و روی دوشم انداختم. ساعت دو و نيم از

 حرکت کرد و رفت.  ماشين

 االن واقعا باید زنگ رو بزنيم؟-

 :اره دیگه، پس ميخوای تا صبح تو خيابون بخوابی؟هيراد

 کردم و گفتم: لرزی

 نه قربون دستت، زنگ رو بزن که یخ زدم. -

 و زنگ کوچيكی زد. بعد از چند ثانيه، در با صدای تيكی باز شد.  خندید

چون نصفه شب بود و همه برقا خاموش، مسلماَََ خيلی حياط دیده نميشد اما بوی نم و سایه وارد حياط شدیم.  اروم

 درختا، مشخص ميكرد که حياطشون جای قشنگيه و پر از گل و گياهه. 

طور که داشتم دور و بر رو اناليز ميكردم، یهو کل برقای خونه روشن شد و در عرض یه دقيقه، جمعيتی عظيم  همين

ن اومدن. من که شوکه وسط حياط وایستاده بودم و پلك هم نميزدم. هيراد هم اولش کمی تعجب کرد از خونه بيرو

 اما بعد بلند زد زیر خنده و گفت:
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 ميدونستم تا فردا طاقت نميارین...-

 این رو گفت، صدای همه بلند شد و سمتمون اومدن. اگر واقعا جاش بود، از ترس این جمعيت، برميگشتم و از خونه تا

 بيرون ميرفتم. 

 حدود ده پونزده نفر، جلو اومدن و سالم کردن.  چيزی

 لبخند جواب همشون رو دادم و با خانم ها و دختر ها، روبوسی کردم.  با

 

 گرفته بود. قيافه هيچكسی رو نميدیدم.  خندم

 هم با مردها و بعضی از خانم ها دست داد و روبوسی کرد و گفت: هيراد

 چرا بيدارین؟-

 جوون دخترونه ای گفت: صدای

 از ذوق دیدن خانومت، خواب به چشممون نيومد. -

خندیدن. عموی هيراد، همونی که تو عقدمون هم بود و من از روی صداش حضورش رو تشخيص داده بودم،  همه

 گفت:

ون و ز خونه زدن بيربياین بریم تو بابا، بنده خدا ریحانه خانم  قيافه هامون رو نميبينه که، فقط دیده یه قوم مغول ا-

 پریدن جلو برای روبوسی...

 خندیدیم و سمت خونه حرکت کردیم.  همه

 وارد خونه شدم، تازه فهميدم کی به کيه و چی به چيه. وقتی

 

شامل، چند مرد و زن، و چند تا زوج جوون بود. لبخندی به همشون زدم و دوباره سالم کردم که باعث  جمعيتشون

 شد بخندن. 
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 و خوشگلی جلو اومد و گفت:جوون  دختر

 وای عزیزم خيلی خوشحالم که ميبينمت. من سارا دختر عموی هيرادم. خوشبختم. -

 لبخند براش سری تكون دادم و ازش تشكر کردم. هيراد دستش رو پشت کمرم انداخت و گفت: با

 خب ایشون هم ریحانه خانم همسر بنده...-

 دونه دونه شروع کرد به معرفی کردن.  و

: خب عزیزم، دوتا عمو هام و همسراشون رو که ميشناسی، عمو بزرگم، عمو مجتبی و زنعمو راحله، عموی رادهي

 دومم، اقا محسن و اعظم خانم هم همسرشون. 

 دخترا و پسرا چرخيد و گفت: سمت

 اینارم که ميبينی، بمب های فاميلن. دختر عموهام و پسر عموهام و همسراشون. -

 ره کرد و گفت:دختر زیبایی اشا به

سحر خانم و اقا سينا همسرشون، سارا خانم گل که مجرد هستن و اینم برادرشون اقا سجاد. اینا بچه های عمو -

مجتبام هستن. بقيه هم که  اقا بهزاد و ساناز خانم همسرشون و این دختر گل که کوچيكترین رستگار خانوادس، بهار 

 خانم عزیزه، بچه های عمو محسن هستن. 

 ر اخر هم به عمش اشاره کرد و گفت:د و

 این هم عمه مریم عزیزم که هنوز قصد ادامه تحصيل داره و مجرده. -

 خندیدن. صدام رو صاف کردم و گفتم: همه

 از اشنایی با همتون خيلی خوشحالم. مرسی که دعوتم کردین،مزاحمتونم شدم...-

 مجتبی قدمی جلو اومد و گفت: عمو

این چه حرفيه دخترم، ممنون که دعوت مارو قبول کردی و اومدی. واال این قيافه های بشاش ما، مشخص ميكنه که -

 از حضورت خيلی خوشحاليم. 
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 زدم. کم کم همه فاصله گرفتن و روی مبل ها نشستن. زنعمو راحله سمتمون اومد و گفت: لبخندی

 اشين، اگر هم خسته این بخوابين، اینا بيدارن حاال حاالها...عزیزم این اتاق پایين برای شماست که راحت هم ب-

 ممنون از لطفتون. من که خسته نيستم، شما هارو دیدم خستگيم پرید...-

 و گفت: خندید

 خداروشكر که باهامون ميجوشی و گرنه اینا واویال ميكردن سر هيراد...-

 و باهيراد سمت اتاق رفتيم. وقتی وارد اتاق شدم، هيراد در رو بست. سریع نشستم رو تخت و گفتم: خندیدم

 وای چقدر خوبين شماها...انگار نه انگار ساعت سه صبحه. -

 هارو گوشه ای از اتاق گذاشت و گفت: ساك

 تازه کجاشو دیدی؟ وقتی بهم ميوفتيم، گاهی تا صبحونه بيداریم بعد ميخوابيم. -

 تعجب خندیدم و مانتوم رو دراوردم و روی تيشرت تنم،  تونيكی که توی کولم بود رو دراوردم و پوشيدم.  با

 رو صاف کردم و سمت هيراد برگشتم.  شالم

دیدن بدن لختش، مات سرجام موندم. لحظه ای خجالت کشيدم اما بعد سریع با خودم گفتم که این چيزا طبيعيه و  با

بخوام تعجب کنم. هيكل خوبی داشت. شيش تيكه و ورزشكاری نبود اما شكم هم نداشت. و  اتفاق خاصی نيست که

 . متنفرمبهترین حسنش، نداشتن مو روی سينش بود. چيزی که بی نهایت ازش 

 رو که باال اوردم، دیدم همين طور خيره شدم بهم و داره ميخنده.  سرم

 با همون وضعيت بدون لباس، بغلم کرد و لپم رو بو*سيد.  واقعا خجالت کشيدم و سرم رو پایين انداختم. دیگه

 :اخ که چقدر زنم خجالتيه. هيراد

 حرفش ته دلم قنج رفت و لذتش رو بردم.  از

 بغلش بيرون اومدم و منتظر شدم تا لباسش رو بپوشه.  از
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 از پوشيدن تيشرت راحتی، در رو باز کرد و دوتایی از اتاق خارج شدیم. بعد

 

 ترین کاناپه راحتی نشستم و هيراد هم کنارم جا گرفت. نزدیك  روی

بزرگ و قشنگی داشتن. وقتی از در وارد هال می شدی، سالن بزرگی دیده ميشد که یك طرفش مبالی راحتی  خونه

و طرف دیگش حالت پذیرایی داشت. سالن با نور های سفيد و زردی روشن شده بود و زیبایی خونه رو دو چندان 

نار سالن، اشپزخونه اپن کرم قهوه ای قرار داشت که شيك و جذاب بود. کنار اشپزخونه، اتاق ما بود و کرده بود. ک

کنار اتاق ما دو در، که به نظرم دست شویی و حموم بودن، قرار داشت. سمت دیگه اشپزخونه با چند پله چوبی به 

 طرف باال هدایت ميشد. 

 

 رفتم و با گفتن ممنون، فنجونی از سينی جدا کردم و روی ميز گذاشتم. تعارف چای از طرف سجاد، چشم از خونه گ با

 به جمعشون انداختم. ماشاهلل! اصال انگار نه انگار که ساعت سه صبح بود.  نگاهی

 کنارم نشست و گفت: سارا

 چه خبر عروس عمو؟ خوبی؟-

 زدم و گفتم: لبخندی

 مرسی عزیزم، شما خوبی؟-

 راد ما اذیتت که نميكنه؟ اگه چيزی هست تا اینجایی بگو ما گوششو بپيچونيم. :ممنون. ميگم این اقا هيسارا

 سكوت کرده بودن و گوششون به ما بود. با خنده گفتم: همه

 نه عزیزم ممنون. خودم گوشش رو پيچوندم. -

 این رو گفتم، همشون بلند زدن زیر خنده.  تا

 که کنار زنش نشسته بود، سریع دستش رو دور گردن ساناز حلقه کرد و گفت: بهزاد



 دلم یآسمان آب

 
478 

 

 داداش قربونت، حواست پی زنت باشه با خانوم من نشست و بر خاست نكنه. -

 خندید و گفت: هيراد

کجاش رو دیدی؟ ميخوام ریحانه و ساناز قشنگ باهم چند تا جلسه خصوصی داشته باشن. اخه ریحانه خيلی خوب -

 گوش رو بپيچونه. بلده 

 بعدش با چشمكی که به بهزاد زد، دوتایی خندیدن.  و

 :پس حرفم رو پس ميگيرم. بهزاد

 و ساناز که گيج و منگ بهم نگاه می کردیم، با صدای سارا به خودمون اومدیم و بهش چشم دوختيم.  من

 :باز پچ پچ و رمزی حرف زدنای شما شروع شد؟سارا

 و گفت:چشم غره ای بهش رفت  بهزاد

 حتما یه چيزی بود که نميتونست بلند بيان کنه. -

کمی تعجب به هيراد نگاه کردم. من رو بيشتر سمت خودش کشيد و محكم بغلم کرد. یكم معذب شده بودم.  با

 مخصوصا که سحر خيلی واضح حرکاتم رو زیر نظر گرفته بود و مصنوعی ميخندید. 

د. چشمام حتی یك دقيقه هم باز نمی موند. گرمای خونه هم حس از خوردن چایی باز هم کسی تكون نخور بعد

 خواب الودگی رو به ادم منتقل می کرد. با حرف اعظم خانم، زنعمو هيراد، خوشحال لبخندی زدم و با سر تایيد کردم. 

 خانم:خب دیگه بچه ها، نزدیك چهاره، پاشين بخوابين این بنده های خدا هم خوابشون مياد.  اعظم

 هم که از من خسته تر بود، سریع بلند شد و گفت: هيراد

 واقعا پتانسيل نشستن و بيدار موندن رو ندارم. ميریم بخوابيم. صبح ایشاهلل هم دیگه رو ميبينيم. -

دستم رو کشيد و بلندم کرد. به همه شب بخير گفتيم و سمت اتاق رفتيم. زنعمو هم پشت سرمون اومد و اروم  بعدم

 گفت:

 عزیزم اگر چيزی نيازتون هست توروخدا تعارف نكنين بگين بيارم براتون. ریحانه جان -
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 لبخند گفتم: با

 ممنون زنعمو جان، زحمت کشيدید همه چيز عاليه. -

خانم:عزیزمی، بعدم این ملحفه ها و رو بالشتی ها تميزه و همين امروز صبح کشيدم رو تشك ها. خيالتون  راحله

 تخت. 

 گفت: هيراد

 زنعمو. ممنون.  زحمت کشيدی-

 خانم:کاری نكردم که، حاال بخوابين که اینا صبحم نميزارن شما دو دقيقه تنها بمونين. شبتون بخير.  راحله

 بخيری گفتيم که رفت و در رو بست.  شب

 رو، روی تخت پرت کردم و کش و قوسی به بدنم دادم.  خودم

 :لباست رو عوض ميكنی؟هيراد

 بهش انداختم.  نگاهی

 نه چطور؟-

 رو خاموش کرد و سمتم اومد.  برق

 :ميخواستم برق رو بزنم خاموش شه. هيراد

 تاریك تاریك بود. حس کردم کنارم دراز کشيد. نشستم و شالم رو دراوردم و موهام رو باز کردم.  اتاق

 یه طرف شونم انداختمشون و کنارش دراز کشيدم.  به

 صورتش رو ميدیم. نزدیك تر شد و نوك بينيم رو بو*سيد. لبخندی زدم و سرم رو تو گودی گلوش فرو کردم.  حاال

 رو زیر سرم گذاشت و من رو به خودش فشرد. انقد با موهام بازی کرد تا خوابم برد... دستش
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 راد چرخيدم. نوری که تو صورتم می خورد از خواب پریدم. دستم رو جلوی چشمام گرفتم و سمت هي با

دوباره دستش رو زیر سرم گذاشته بود و رد گوشوارم، روش افتاده بود. اروم بلند شدم و دستش رو از زیر  بيچاره

 سرم برداشتم و کنار بدنش گذاشتم. سرم رو روی شونش قرار دادم و دستم رو دور شكمش حلقه کردم. 

 خيره شد.  خورد و سمتم برگشت. اروم چشماش رو باز کرد و بهم تكونی

 صدای گرفته و خواب آلودی گفت: با

 صبح بخير عزیزم...-

 زدم و سر شونش رو بو*سيدم.  لبخندی

 صبح توهم بخير. ساعت چنده؟-

 باال سرم نگاهی به ساعت انداخت و اروم گفت: از

 بخواب هنوز ساعت نهِ...-

 رو بستم.  چشمام

 :چرا دستم رو از زیر سرت برداشتی؟هيراد

 م. خندید اروم

 چون حس کردم ممكنه خون به دستت نرسه. اون وقت بازم من این وسط مقصر می شدم. -

 و روی موهام رو بو*سيد.  خندید

 :معلومه که مقصری...هيراد

 بيا هنوز هيچی نشده افتاد گردن من. -

 بغلم کرد و فشارم داد.  محكم

 له...شدم. -
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 جا به جا بشه. :خيلی بغليی...می ترسم فشارت بدم استخونات هيراد

 خوبه می ترسی و اینجوری فشارم ميدی...-

 زیر گوشم زمزمه کرد: اروم

 دوست دارم. خيلی زیاد.-

 حرفش حس خوبی بهم منتقل شد. یه حس شيرین...چقدر دوست داشته شدن خوب بود.  از

 نگفتم و فقط دستش رو فشار دادم.  هيچی

 : با خودم قرار گذاشتم هر روز صبح بهت بگم. هيراد

 . خندیدم

 فقط یادت نره...-

 :مرسی عزیزم ميدونم توهم من رو دوست داری. هيراد

 . سرم رو باال اوردم و به چشمای سياهش خيره شدم. برق ميزد. عكس خودم رو تو چشماش می دیدم. خندیدم

 خب تو که ميدونی دوست دارم. اونم خيلی زیاد...-

:ولی دوست دارم توهم هر روز بهم یاداوری کنی که دوستم داری. یه حس خوبی بهم ميده. بزار روزم رو با هيراد

 همون حس خوب شروع کنم. 

 عميقی روی لب هام نشست. از ته قلبم خوشحال شدم.  لبخند

 به نشونه تایيد تكون دادم. از بغلش خارج شدم و از روی تخت پایين اومدم.  سری

رو با دستام شونه دادم تا یكم از گره هاش باز بشه. برسم رو از ساکم خارج کردم و روی صندلی جلوی اینه  موهام

 نشستم و مشغول شونه کردن موهای بلندم شدم. 

 :خيلی قشنگن. هيچ وقت کوتاهشون نكن. هيراد
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 و روبه روش نشستم.  چرخيدم

 چشم. -

 . همين طور بدون حرف بهم خيره شد. خندید

 اد...هير-

 خودش اومد و اروم گفت: به

 جانم...-

 ميزاری رنگشون کنم؟ البته واسه عروسی!-

 باال پرید و گفت: ابروهاش

 من فكر کردم دلت نمياد بهشون دست بزنی. -

 قبال یك بار رنگ کردم اما االن رنگ طبيعی خودش رو داره. -

 پهلو چرخيد.  به

 :واسه عروسی خودمون یا سامی اینا؟هيراد

 عروسی خودمون بهتره ولی بازم هر کدوم که تو بگی. اول بگو راضی هستی یا نه؟-

 :من مشكلی ندارم عزیزم. هر جور خودت دوست داری...هيراد

اخر رو هم به موهام زدم و برس رو روی ميز گذاشتم. سمتش رفتم و روش خم شدم و گونش رو محكم  شونه

 بو*سيدم. 

 ید و کمی به عقب هلم داد. دورمون پخش شده بود. خند موهام

 :نكن اینجوری. یهو دیدی چيزی شد که نباید بشه...هيراد

 ابرو های باال رفته گفتم: با
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 قبلنا فكر می کردم خيلی پاستوریزه باید بشی ولی می بينم که نخير...خيلی هم پرو تشریف داری. -

 و شست. و از تخت پایين پرید. وارد دستشویی تو اتاق شد و صورتش ر خندید

از دستشویی بيرون اومد، از جا بلند شدم تا من برم تو. رو به روم ایستاد. تيشرتش رو از تنش کند. از حرکتش  وقتی

 چشمام گشاد شد. 

 چيكار می کنی؟-

 زد و گفت: لبخندی

 من پاستوریزه نيستم، این شمایی که تا من رو لخت می بينی صدتا رنگ عوض ميكنی. -

 . کش سرم رو از روی عسلی برداشتم و مشغول بستن موهام شدم. کردم و برگشتم اخمی

 محض اطالعت اینا نشونه پاستوریزه بودن نيست...بهش ميگن حيا!-

 :بله بله...خداروشكر که زنم خجالتيه و حيا داره. هيراد

 اینكه ادای اون تبلغ تلویزیون رو در مياورد خندم گرفت.  از

 ض کرد. رو تا کرد و لباسش رو عو تيشرتش

 اینه مشغول شونه کردن موهاش شد.  جلوی

دستشویی رفتم و به صورتم ابی زدم. گوشه اتاق ایستادم. نفس عميقی کشيدم و سعی کردم بدون خجالت، لباسم  به

 رو در بيارم و عوضش کنم. می تونستم برم تو دستشویی اما دليلی برای اینكار ندیدم. اون شوهرم بود و محرم من...

 لوزم رو از تنم خارج کردم و اون رو با تونيك صورتی کمرنگی عوض کردم. ب سریع

 خندش به گوشم رسيد.  صدای

 :سرعت عملت عالی بود. نتونستم چيزی ببينم. هيراد

 رو گاز گرفتم و به طرف ساکم رفتم. شلوار کرم و شال همرنگش رو بيرون اوردم و بهش نگاه کردم.  لبم
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 به دِراوِر تكيه داده بود و من رو نگاه می کرد.  منتظر

 برو دیگه. -

 باال انداخت و گفت: ابرویی

 زن و شوهر باهم از اتاق بيرون ميرن. -

 می دونستم بيرون برو نيست، پشت تخت وایستادم و سریع شلوارم رو هم عوض کردم.  چون

 با لبخند بهم نگاه ميكرد. سمتش رفتم و روی صندلی نشستم.  هنوزم

 داخل کيفم، لوازم ارایشم رو دراوردم و روی ميز گذاشتم.  از

 سرم وایستاد و موهام رو از داخل لباسم بيرون اورد.  پشت

 ممنون...-

 

 زد و چشماش رو روی هم گذاشت.  لبخندی

 پشت چشمم کشيدم و رژ قهوه ای خوشرنگی به لب هام کشيدم. رو روی صورتم زدم و بعد خط چشم پهنی رو کرمم

 :تموم شد؟هيراد

 تو اینه بهش نگاه کردم.  از

 اره...چطور مگه؟-

 :اخه یه بار الی جلوم ارایش کرد بيست دقيقه طول کشيد. هيراد

 اختم. جا پاشدم، روی کش سرم کليپسی زدم تا کامل موهام رو جمع کنه و بعد شالم رو روی سرم اند از

 نه من حوصله فس فس کردن ندارم. سریع کارام رو انجام ميدم. -

 :خب خداروشكر...هيراد
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 توی کيفم رو هم به خودم زدم و سمتش برگشتم.  عطر

 بریم؟-

 تكون داد و سمت در برگشت.  سری

 وایستا وایستا...-

 سمتم برگشت، سریع روی لب هاش رو بو*سيدم و زمزمه کردم: تا

 دوست دارم. -

 رو بوسيد، دستم رو گرفت و از اتاق بيرون رفتيم.  پيشونيم

 کمال تعجب، همه خواب بودن و هيچ کس تو هال و اشپزخونه نبود.  در

 :وا هنوز خوابن؟هيراد

 شاید رفتن بيرون؟-

 :نه بابا. دوازده نفر ادم کجا برن کله صبحی؟هيراد

دار نشدن، راحله خانم از پله ها پایين اومد و با دیدن ما طور که داشتيم فكر می کردیم که چرا اینا هنوز بي همين

 تعجب کرد. 

 خانم:اِ شما بيدارین؟ راحله

 سالم کردیم وبا هم سمت مبال رفتيم و روشون نشستيم.  بهشون

 :اره شماها چرا خوابين؟هيراد

 خانم خندید و رو به باال با صدای بلند گفت: راحله

 بچه ها بياین، بيدارن...-

 رو به ما ادامه داد: و
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 ما گفتيم شما بيدار نشين، واسه همين رفتيم باال تو یكی از اتاقا نشستيم. -

 خجالت گفتم: با

 …ای وای این چه کاریه. شرمنده-

 از پله ها پایين اومد و رو بهم گفت: زنعمو

 نه عزیز جان، شرمندگيت چيه؟ -

 توروخدا اینجوری من خجالت ميكشم. -

 با پله ها چشم دوختم. صدای سارا،  با

 :نخير دیگه، یه عروس عمو که بيشتر نداریم. سارا

 پایين اومدن. ساناز مشتی به بازوی سارا کوبيد و گفت: همه

 پس من چيم؟-

 :نه منظورم این بود که...سارا

 :دیگه خراب کردی. حرف نزن. سحر

 جا بلند شدم و به همشون سالم کردم.  از

 سمتم اومد و گفت: ساناز

 مثل اینكه رقيبم شدیا...-

 و  گفتم: خندیدم

 دوستی رو ترجيح ميدم تا رقيب بودن. -

 :اره دوست باشين. ریحانه قراره بهت مشاوره بده. هيراد

 خندید و سمتمون اومد. مثل دیشب ساناز رو بغل کرد و کنار خودش نشوند.  بهزاد
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 :ببينم چه ميكنی عروس عمو...بهزاد

 يومد. جالب بود. لقب عروس عمو خوشم م از

 عرض چند دقيقه، سفره بلندی برای صبحانه چيندن.  در

 سمتمون اومد و گفت: یمجتب عمو

 حاال اقا هيراد، ایشاهلل تا اخر هفته که هستی؟-

 کمی به جلو خم شد و گفت: هيراد

 مرخصی دارم.  كشنبهینه عمو جان، تا -

 محسن از اون طرف خونه گفت: عمو

 دیگه تو خودت صاحب مغازه ای. بمون تا جمعه...-

 به عقب برگشت و گفت: هيراد

 نه عمو نميشه واقعا. بچه ها گناه دارن. بعدم انشاهلل سه شنبه برامون بار مياد، نميشه بمونم. -

 مجتبی:پس فردا صبح می ریم باغ.  عمو

 و کنار سفره نشستيم و یه روز شاد و شروع کردیم.لبخندی زد و قبول کرد. با تعارف زنعمو، همگی بلند شدیم  هيراد

 

 چایی رو از سحر گرفتم و سمت پذیرایی رفتم. اقایون دور هم نشسته بودن و بحث ميكردن.  سينی

 با دیدن من، سریع از جا بلند شد و گفت: بهزاد

 ای وای شما چرا ریحانه خانم. بفرمایيد بشينيد من خودم تعارف ميكنم. -

نی رو دستش دادم و ازش تشكر کردم. هيراد کنار خودش برام جا باز کرد و من رو دعوت به نشستن  لبخندی سي با

 کرد. 
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رفتم و تقریبا تو بغلش نشستم. لبخندی زد و شقيقه سرم رو بو*سيد. از حرکتش خجالت کشيدم و دستش  سمتش

 رو فشار دادم. 

 بهم کرد و اروم گفت: نگاهی

 چيه؟ تشكر کردم دیگه...-

 ما ميتونی زبونی ازم تشكر کنی، نيازی نيست تو جمع...ش-

 :دلم هوس کرد زنم رو ببوسم. مشكلی داره؟هيراد

 ارومی کردم و زیرگوشش زمزمه کردم: خنده

 هوس هات رو جمع کن، به وقتش همرو تسویه کن. نه االن که من نميتونم جواب کارت رو بدم. -

ته بود و با تعجب نگاهم ميكرد. با زحمت خندم رو همراه چایی قورت گوشه چشم نگاهش کردم. ابروهاش باال رف از

 دادم و حواسم رو به سمت عمو پرت کردم. 

 

دور هم نشسته بودیم و از موضوعات مختلف حرف می زدیم. قرار بود عصر همگی به جاهای دیدنی کاشمر بریم  همه

 و فرداش هم طبق قرار سمت باغ حرکت کنيم. 

 حيف...االن هوا سرده، نميشه رفت رود معجن یا کالته و گرنه خيلی بيشتر بهتون خوش ميگذشت. مجتبی:واقعا  عمو

 زدم و گفتم: لبخندی

 االنش هم عاليه و داره خوش ميگذره. حاال دفعه بعدی تابستون ميایم که بتونيم اونجاهارو هم بریم ببينيم. -

رد. تا دید متوجهش شدم، با چشم غره صورتش رو تایيد کردن. چشمم به سحر خورد که خيره نگاهم ميك همه

 برگردوند. تعجب کردم. اروم زیر گوش هيراد زمزمه کردم:

 هيراد، سحر مشكلی با من داره؟-

 تو هم رفت.  ابروهاش
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 :چطور؟هيراد

 ای باال انداختم و گفتم: شونه

 اخه بعضی اوقات یه جوری نگاهم ميكنه. مثال مثل االن...-

 نامحسوس، طرفش برگشت.  خيلی

 بود خندش گرفته.  مشخص

 :تو برات مهم نباشه. اینم جزو همونایيه که فكر کرده هما عروس مامانمه. هيراد

 غره ای رفتم و گفتم: چشم

 چقدرم طرفدار داره دخترعمت...-

 رو گرفت فشار ارومی بهش داد.  دستم

 بيشترن و زیاد تر هم خواهند شد. :اول اینكه حسود نباش، دوم اینكه طرفدارای تو هيراد

 باال انداختم و اروم گفتم: ابرویی

 اميدوارم...-

 :دوست داری بریم حياط رو ببينيم؟هيراد

 یكم حوصلم سر رفته بود، سریع قبول کردم و با هم از جا بلند شدیم.  چون

 هم به بقيه گفت که ما ميریم تو حياط دوری بزنيم و برگردیم.  هيراد

ارج شدیم. فضای حياط توی روز جلوه قشنگ تری داشت. با اینكه من فكر می کردم کاشمر خيلی شهر خونه خ از

سر سبزی نيست، اما خود این حياط به تنهایی تمام تفكراتم رو بهم ميزد. دور تا دور حياط درخت های مختلفی 

 کاشته شده بود و بينشون پر از بوته های سبز رنگ. 

هيراد دوختم. دستش رو دور گردنم انداخت و منم متقابال دستم رو دور کمرش حلقه  از حياط گرفتم و به چشم

 کردم. 
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 خوشگله حياطشون...-

 :اره من اینجا خيلی خاطره دارم. داخل خونه بازسازی شده اما به حياط دست نزدن. هيراد

 پس تو خيلی اینجا ميومدی...-

 ای کرد و شروع به راه رفتن کردیم.  خنده

چه که بودم تابستونا برای اینكه تهران حوصلم سر نره با عمه ميومدم اینجا و ميموندم. بهزادم به هوای من اره، ب-

 ميومد پيشمون ميموند. واسه همين رابطم باهاش خوبه. 

 و همين طور رابطه هما با سحر...-

 بغلم جدا شد و رو به روم ایستاد.  از

 :چرا اینجوری ميگی؟هيراد

 چه جوری؟-

 رو روی بازوهام گذاشت و کمی به جلو خم شد.  دستاش

: تو که محتاج عالقه و نگاه مردم نيستی. واست اهميت نداشته باشه که کی، چی ميگه. مهم منم که هيراد

 ميخوامت...

 عميقی زدم. چقدر دوست داشتنی بود! لبخند

 معلومه که مهم تویی...-

 :پس بيخيال اینا، من رو بچسب شما. هيراد

 طور که خودش گفت، بهش چسبيدم و بغلش کردم که باعث شد بلند بخنده.  همون

 هم از خدا خواسته بغلم کرد و مشغول راه رفتن شدیم.  اون

:اخ اخ این رو بهت بگم...قدیم این وسط یه حوض بود، هميشه دورهم که جمع می شدیم، عمو آبش ميكرد. یه هيراد

 ه حوض گير کرد، با پشت رفتم رو ميله فوارهه...بار بهزاد هولم داد تو حوض...پام به لب
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 تيكه اخر رو شنيدم، از خنده منفجر شدم.  تا

 :اصال نميدونی چقدر داغون شدم. شلوارم که پاره شد هيچی، پوست کمر و...اینام رفت...هيراد

يوفته رو فواره خودش هم همراه من ميخندید. اشك چشمام رو پاك کردم اما هنوز هم ميخندیدم. تصور اینكه ب و

 اب واقعا برام خنده دار و البته درد اور هم بود. 

 کم خندم قطع شد.  کم

 :اشك هاش رو ببين...هيراد

 به صورتم کشيدم. اونقدر خنده هام از ته دل بود که اشكم رو دراورده بود.  دستی

 عميقی کشيدم. خيره نگاهم ميكرد.  نفس

 چيشد؟-

 :وقتی ميخندی خيلی ناز ميشی...هيراد

 مليحم جواب حرفش بود. سرم رو پایين انداختم که گفت: لبخند

 بيا بریم تو داره سرد ميشه. -

 همراه شدم و وارد خونه شدیم.  باهاش

نشستيم جوونای جمع تصميم گرفتن برای سرگرمی، تا اماده شدن ناهار، پانتوميم بازی کنن...و ميتونستم  وقتی

 ی کنم که چقدر قراره خوش بگذره و بخندیم...پيش بين

 

خنده زیاد، پهلو هام درد گرفته بودن و نفس کشيدن سختم شده بود. هيراد ليوان ابی دستم داد و با خنده اشاره  از

 زد که بخورمش...

 خالی رو روی ميز گذاشتم و منتظر شدم تا سجاد کلمه مورد نظر رو برامون اجرا کنه.  ليوان
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د، بهزاد و ساناز تو یه گروه بودیم و از اون طرف سجاد، سحر و شوهرش و سارا باهم بودن. بهار هم ترجيح هيرا من،

 داد داور باشه و با تایمر گوشی سارا، برامون زمان رو ميگرفت. 

 با قيافه برزخی از بهزاد فاصله گرفت و گفت: سجاد

 د اخه این چيه که من اجراش کنم؟-

 ر خنده. با اشاره به هيراد پرسيدم که کلمه مورد نظرشون چی بوده. و هيراد زدن زی ساناز

 شنيدن کلمه از تعجب چشمام گرد شد.  با

 الهی...خب چطوری ميخواد این رو اجرا کنه؟-

 کمی به عقب خم شد و از پشت سر هيراد و بهزاد اروم با اشاره و لب زدم گفت که چطوری ميتونه اجراش کنه.  ساناز

 بازم اجرا کردن کلمه بسيج مستضعفان کار سختی بود.  ولی

 شروع به تایم گيری کرد و سجاد هم بازی رو اغاز کرد.  بهار

 حدسيات هم گروهی هاش ميخندیدیم و گاهی حتی حواسشون هم از موضوع پرت ميكردیم.  به

 :بدو داره تموم ميشه وقتت...بهار

 عصبی پا به زمين کوبيد و گفت: سجاد

 ین چيه گفتين؟اخه ا-

 :بازیه دیگه. زود باش وقتت رفت. بهزاد

 با صدای بلند در حالی که مثال بغض کرده بود گفت: سارا

 بازی؟ این چه بازیه که ما همش داریم ميبازیم؟-

 حرفش همه خندیدیم. من رو به شدت یاد سارا مينداخت. همون قدر شوخ و خونگرم بود.  از

 ن بار هم ما برنده شدیم. تموم شد و برای چهارمي وقتشون
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 از چند دقيقه، گروه مقابل کلمشون رو انتخاب کردن.  بعد

 :به نظرم این کلمه رو ریحانه بازی کنه. اصال اجرا نكرده. سحر

 بلند خندید و گفت: سارا

 نه بابا اذیتش نكن سحر، گناه داره. -

 با خنده گفت: سجاد

 ه خانمه. نخير نوبتيه، با اینكه سخته ولی نوبت ریحان-

 قبل از اینكه حرکت کنم مچ دستم رو گرفت و رو به سارا و بقيه گفت: هيراد

 کلمتون خاك بر سری نباشه...ابرومون نره لطفا!-

 خندید و گفت: سارا

 حاال عادت ميكنه. -

 رو به من با لبخند خبيثی گفت: و

 بيا عروس عمو بيا...-

 ..رفتم و نشستم تا کلمه رو در گوشم بگن. سمتشون

 شنيدن زمزمه های اروم سارا، از تعجب دهنم باز شد و از خجالت سرخ شدم.  با

 نه نه خواهشا عوضش کنين من چطوری اینو بهشون بگم؟-

 :اسونه که. سحر

 عزیزم خجالت ميكشم این چيه خب؟-

 سریع بلند شد و گفت: هيراد

 پاشو من خودم بازیش ميكنم. -
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 :نخير قبول نيست دیگه خانومت ميدونه. خيليم بد نيست کلمش. سجاد

 بلند شدم. هيراد با چشم غره ای که بهشون ميرفت، نشست و منتظر بهار شد.  ناچار

 بود.  یتهتان یسلوال یاشاره بهاره، بازی رو شروع کردم. کلمه مورد نظر از هم گسستگ با

تهتانی، خيلی سخت و خجالت اور بود. مخصوصا برای من که تازه  همه واژه هاش بگذریم، نشون دادن سلول های از

 وارد جمعشون بودم. 

 هزار بدبختی از هم گسستگی رو بهشون فهموندم. به دستم و خون اشاره کردم که ساناز سریع سلول رو گفت.  با

  واژه اخر گير کرده بودم که با صدای خنده بلند بهزاد از جا پریدم و بهش خيره شدم. تو

 رو چطوری باید ميگفت؟ یتهتان یسلوال ی: خيلی...نامردین شماها! بنده خدا از هم گسستگبهزاد

 خوشحالی جيغ ارومی زدم و دستام رو بهم کوبيدم.  از

 افرین خودشه. -

 با عصبانيت گفت: سارا

 تو چطوری فهميدی؟-

 سریع گفت: ساناز

 ارهه یادم اومد قبال این رو بازی کرده بودیم. -

 بعد حالت صورتش رو عوض کرد و با قيافه جدی گفت: و

 خودمم اجراش کرده بودم. -

 با حرص اه بلندی گفت و از جا بلند شد.  سجاد

 :بسه دیگه ما باختيم. سينا

 :شما که هميشه ميبازین. این که ناراحتی نداره. هيراد



 دلم یآسمان آب

 
495 

 

 :خيلی رو داری تو...سارا

 و سمت سارا رفتم.  خندم

 ود و این حس خوبی که پيدا کردیم. بقيش همه کری خونی و عدده. بيخيال...حاال مهم بازیش ب-

 لبخندی زد و گفت: سارا

 اره خوب بود، خوش گذشت. -

با سينی چایی از اشپزخونه خارج شد و با این کارش همرو خوشحال کرد. واقعا بعد از این همه بازی و خنده  ساناز

 چایی ميچسبيد. 

 تر ها همه رفته بودن و تو اتاقای باال خوابيده بودن.  بزرگ

 از چند دقيقه دونه دونه بهمون ملحق شدن و کنارمون نشستن. بعد

 شب بود که بهزاد پيشنهاد داد شب رو بریم باغ.  سر

 :اگر شب بریم، بهتره. چون ميشه از تو استخر برای ناهار فردا ماهی گرفت. بهزاد

 مشبم ميشه رفت. :اره راست ميگه اهيراد

 به هيراد گفتم: رو

 استخر چيه؟-

 برگشت و گفت: سمتم

عمو مجتبی و عمو محسن کنار باغ باهم دیگه یه استخر خيلی بزرگ و عميق درست کردن توش ماهی پرورش -

 ميدن. 

 باال انداختم و گفتم: ابرویی

 چه جالب...-
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 :اره حاال شب ميبينيش اگر بریم البته...هيراد

م فرقی نداشت کجا باشيم، حرفی نزدم اما بقيه خانم ها گفتن شب نریم و همون صبح حرکت کنيم و که برا من

 تصميم بر این شد که بعد از صبحانه به طرف باغ بریم. 

 

 شب بخير من و هيراد، همه بلند شدن تا بخوابن. وارد اتاق شدیم و هيراد در رو بست.  با

ختم. به سرعت کش و کليپس رو از سرم باز کردم. حس ميكردم کف سرم رو سریع دراوردم و روی ساك اندا شالم

 پخته شده.

 

 تيشرتش رو دراورد و روی تخت دراز کشيد.  هيراد

 رو با تيشرت خنكی عوض کردم. همين طور به حرکاتم خيره بود و حرفی نميزد.  بلوزم

 ه زدم و از جا بلند شدم. ميز نشستم و با دستمال، رژ و کرمم رو پاك کردم. موهام رو شون جلوی

 بزار صورتم رو بشورم زود بيام...-

 زد و من سریع تخت رو دور زدم و وارد دستشویی شدم.  پلكی

 از مسواك زدن و شستن صورتم، از دستشویی خارج شدم و روی تخت نشستم.  بعد

 موهام رو ميبافی؟-

 صدای خستش گفت: با

 باز بهتره که. -

 اذیت نميشی؟-

 نداخت. بلند شدم و برق رو خاموش کردم. زیر پتو خزیدم و تو بغلش جا گرفتم. باال ا سری
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 سرم رو بو*سيد و از پشت بغلم کرد. حرارت تنش، بدنم رو گرم کرد و حس خوبی رو بهم داد.  روی

 عادتش، دستش رو زیر سرم فرو کرد و با دست دیگش من رو به خودش چسبوند.  طبق

 محكم قلبش رو حس ميكردم. ارومم کرد...انقدر اروم که کم کم به خواب رفتم... تپش

 

 عطسه های پی در پی ام از خواب پریدم. حس سرما خوردگی داشتم و گلوم و بينيم ميسوخت.  از

 رو از زیر پتو دراوردم و به زور از روی عسلی دستمالی برداشتم. هيراد یه جوری خوابيده بود که اصال دستم

 نميتونستم تكون بخورم. صورتش کامال به شونه و بازوم چسبيده بود و دست چپش هم روی شكمم افتاده بود. 

نيومد تكون بخورم و بيدارش کنم، اما تعجبم از این بود که با این همه عطسه ای که من زدم چطور بيدار نشده  دلم

 بود. 

 ار تو تخت مونده بودم و داشتم کالفه ميشدم. ده دقيقه یك ربعی گذشته بود و من همينطور بيد نزدیك

کردم اروم دستش رو از روی شكمم بردارم اما نميشد. مچش رو تو دستم گرفتم و دستش رو به سمت پایين  سعی

 هول دادم تا از روی شكمم بيوفت اما با تكونی که خورد بيشتر گير افتادم و دستش رو باال تر اورد. 

 فحشش دادم. اخه این چه طرز خوابيدن بود؟ حرص پوفی کردم و تو دل از

کردم خودم رو سمت راست تخت بكشم تا بلكه از زیر دستش بيارم بيرون؛ اما تكون خوردن من همانا و پرت  سعی

 شدم روی زمين همانا...

و صدای بدی به زمين خوردم و از شانس قشنگم اون یكی دستم به ليوان اب خورد و اون هم روی سرم پرت شد  با

 خيس از اب شدم. 

 وحشت زده از خواب پرید و با نگرانی از تخت پایين اومد.  هيراد

 :چيكار داری ميكنی تو؟ این چه وضعيه؟ چرا افتادی؟هيراد

 اه و ناله از جام بلند شدم و نشستم. دستی به سرم دردناکم کشيدم و خيسی اب رو از پيشونيم پاك کردم.  با
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 ..کباب شدم. همشم تقصير توعه. هيچی بابا اومدم ثواب کنم.-

 بعد با حالت گریه سرم و کمرم رو ماساژ دادم.  و

 که روی لباش بود رو جمع کرد و روی زمين نشست. دستش رو به موهای خيسم کشيد و گفت: لبخندی

 االن افتادن تو چه دخلی به من داشت؟-

 غره ای رفتم و گفتم: چشم

خير سرم گفتم یه جوری از جام بلند شم که تو بيدار نشی، یهو اینجوری شد! توهم که ماشاهلل سنگين، ولو شده -

 بودی رو من...

 خندید و سرم رو بو*سيد. از جا بلند شد و کمك کرد من هم بلند شم.  بلند

 :تو هنوز ولو شدن ندیدی، دفعه بعدی حتما به صورت عملی نشونت ميدم. هيراد

ای که انداخت رو به روی خودم نياوردم و به طرف دستشویی حرکت کردم. بعد از شستن دست و صورتم، از  هتيك

 اتاق بيرون اومدم. 

 هاش رو عوض کرده بود و مشغول چك کردن گوشيش بود.  لباس

ر م. زیطرف ساکم رفتم و مشغول گشتن شدم. مانتوی طوسی رنگم رو با شلوار و شال مشكی دراوردم تا بپوش به

 سارافونی مشكی هم باید زیرش تنم ميكردم چون مانتو جلو باز بود. 

 رفتن هيراد به دستشویی سریع لباس هام رو عوض کردم و جلوی اینه نشستم.  با

 سرم ایستاد.  پشت

 :بباف موهات رو...هيراد

 تو اینه به قيافش نگاه کردم. موهاش خيس شده بود و قيافش رو با مزه تر کرده بود.  از

 رو سمتش گرفتم و گفتم: برس

 اونجوری نميشه با کليپس جمعش کرد و از شالم ميوفته بيرون. زشته...-
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 از شونه کردن موهاش، برس رو برگردوند. دوال شد و گونم رو بو*سيد و گفت: بعد

 شت نيست. نه اصال هم ز-

 شك گفتم: با

 اخه خانوادت...-

 زد و کنار گوشم زمزمه کرد: لبخندی

 همونی باش که هميشه هستی! من اون ریحانه رو پسند کردم نه کسی که مد نظر بقيس...-

 ای گفتم و موهام رو بافتم. ارایش مليحی هم کردم و بلند شدم.  باشه

 :ولی یكم رژت رو کم رنگ تر کن. هيراد

 حرفش ابرو هام باال رفت. خوبه تا همين االن ميكفت خودت باش!این  از

 قهوه ایه که!-

 رو روی خودش خالی کرد و گفت: عطرش

 بحث رنگش نيست، زیادی تو چشممه. -

 عميقی کشيدم.  نفس

 اینم به چشم...-

 رو کم تر کردم و شالم رو روی سرم انداختم. کمی اسپری هم زدم و از اتاق خارج شدیم. رژم

 

 بيدار بودن. وارد اشپز خونه شدیم، به تك تك سالم کردیم و سر ميز نشستيم.  بيشتریا

 :پس بقيه کجان؟هيراد

 به جمع انداختم. راست ميگفت یه سریا نبودن.  نگاهی
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 :بابا، عمو، بهزاد و سجاد رفتن باغ ماهی بگيرن برای ناهار. سحر

  :بنده های خدا، حاال ناهار ماهی نمی خوردیم.هيراد

 خندید و گفت: سارا

 نه دیگه اتفاقا لطف اون باغ به ماهی هاشه. -

 بعد نگاهی به من کرد. لبخندی بهش زدم و مشغول خوردن شدم.  و

 

نزدیكای یازده بود که راه افتادیم. تو راه مشغول حرف زدن با خاله بودم و تا رسيدن به باغ، هيچی از جاده رو  ساعت

 نفهميدم. به محض تموم شدن حرفای من، رسيدیم و هيراد ماشين رو داخل حياط باغ برد. 

یش رو یه سویيت دو طبقه زده ماشين پياده شدیم. جای بامزه ای بود. باغ کوچيك اما سرسبزی بود که گوشه ا از

 بودن. یه استخر تقریبا گود هم کنار باغ بود که خالی بود. 

خانم خوش امد گفت و به داخل تعارفمون کرد. با اینكه توقع داشتم هوا سرد باشه اما افتاب تيزی، درست  راحله

 وسط اسمون دیده ميشد. 

 به همراه هيراد و بقيه وارد خونه شدیم.  سریع

 ینم از باغ...چطوره ریحانه جون؟:اسارا

 رو بهم کوبيدم و گفتم: دستام

 عاليه. خوش به حالتون. این جا هواش خيلی خوبه. -

 :اره اگر سرمای شباش رو فاکتور بگيری. هيراد

 گفت سرما، یاد عطسه های صبح و حس سرماخوردگی افتادم.  تا

 اال هدایت ميشد. کوچيك و نقلی بود اما با چند پله مارپيچ به طرف ب خونه

 و با چایی و شيرینی ازمون پذیرایی نشستيم
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 . شد

 حرف زدن با سارا و ساناز بودم که بهزاد با دست پر از ماهی وارد خونه شد و بلند داد زد: مشغول

 زنعمو یه سفره ای چيزی بده این مادرمرده هارو بندازم اون رو. -

 د. خونی و خاکی بودن. چندشم شد و روم رو برگردوندم. سالم کردم و چشمم یه قيافه ماهی ها افتا بهش

 االن عزا گرفتم که چجوری اون ماهی های زشت که بوشون تا توی بينيم رفته بود رو باید بخورم.  از

 نكردم و حرفم رو با سارا ادامه دادم.  توجهی

 

 

 دو بود که گفتن ناهار حاضر شده.  ساعت

 غ بودیم، سمت خونه برگشتيم و داخل شدیم. و سارا که مشغول قدم زدن تو با من

 مشغول شستن دستاش بود. با دیدن قيافه ماهی ها دلم ميخواست عق بزنم.  هيراد

 بد غذایی نبودم اما هر نوع ماهی رو هم نميخوردم.  ادم

 هيراد کنار هم نشستيم. بشقابی بهم داد و با چنگال چند تيكه ماهی توی ظرفم گذاشت.  با

 ليه اینا! نميتونم بخورم. وای نه خي-

 خانم:بخور دختر جان. دیگه تعارفی نيست غذامون.  راحله

 اتفاقا عاليه ولی انقدر گنجایش ندارم. -

 نصف ماهی هارو تو ظرف هيراد خالی کردم.  و
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کنم حدود نيم ساعتی فقط داشتم تيغ هارو جدا ميكردم اما با هر لقمه ای که ميخوردم بازم تيغ ماهی پيدا  فكر

 ميشد. دیگه واقعا بو و مزه ماهی داشت حالم رو بهم ميزد. به روز اخرین قاشق هم خوردم و کنار کشيدم. 

 دستتون درد نكنه عمو جان، زنعمو جان. خوشمزه بود. -

 زی نخوردی!:تو که چيعمو

 سير شدم دیگه ممنونم. -

 عقب اومدم و به پشتی های ترکمنی پشت سرم تكيه دادم.  و

 که به خاطر عروس بودنم مجبور به شستن این ظرف ها نبودم.  خداروشكر

 

 ...خالصه

 خورده شد و پس از استراحت کوتاهی، با هيراد و جوونای جمع از خونه خارج شدیم.  ناهار

 استخر رو ببينيم، بعد بقيه جاها رو ميریم.  :اول بریمهيراد

 قبول کردن و از باغ خارج شدیم.  همه

-خطر مرگ"روی باغ، محوطه ای بود که با فنس حفاظت ميشد. روی فنس ها هم با تابلویی بزرگ نوشته بودند روبه

 "متر١٥عمق استخر

 کرد و ماهم به اون طرف رفتيم. از خاکی رد شد و قفلی که به دراهنی کنار فنس ها بود رو باز  بهزاد

دیدن اون استخر بزرگ لحظه ای ترسيدم. اب داخلش به خاطر وجود ماهی ها کدر شده بود و اون الستيك زیر اب  با

 که مانع نفوذ اب به خاك ميشد، اب رو بد رنگ و سياه کرده بود. 

  :االن این تو پر از ماهيه. حاال شب ميارمت چند تاشون رو بگيری.هيراد

 واقعا عمقش پونزده متره؟-

 :اره همين حدوداس. خيلی خطرناکه. شنا ممنوعه کال تو اینجور استخر ها. هيراد
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طور که هيراد راجب ماهی های توی استخر و عمقش ميگفت با صدای جيغ سحر، از جا پریدم. شوهرش به  همين

 دنبالش دور استخر  ميدوید و سحر هم جيغ کشان فرار ميكرد. 

 ندو سحر ميوفتی تو اب ها...:بهزاد

 سحر توجهی نكرد و به کارش ادامه داد. با صدا زدن سارا، به طرفش برگشتم اما... اما

 :ریحانه مواظب باش...هيراد

 هيراد این رو گفت چيزی محكم به بدنم برخورد کرد، تعالم رو از دست دادم و با سر محكم به داخل اب افتادم. تا

 برخورد کرد و درد بدی پشت سرم پيچيد.  محكم با الستيك ها سرم

کردم خودم رو باال بكشم اما تلخی و شوری اب حالم رو بدتر کرد. با حس پرت شدن چيزی تو اب، بيشتر به  سعی

عقب پرت شدم. از سرمای اب انگار عضالتم از کار افتادن و ثابت موندم. حرکت ماهی ها کنار تنم و زیر پام رو حس 

 نفسم قطع شد و از حال رفتم.... ميكردم که کم کم

 

 "هيراد"

 

 پرت شدن ریحانه تو اب، سریع تيشرتم رو دراوردم و من هم با شيرجه ای بلند نزدیكش پریدم.  با

 خاطر لباسی که تنش بود، وزنش بيشتر شده بود و زیر اب فرو رفته بود.  به

رو زیر اب فرو کردم و چشم بسته، با دست به دنبالش گشتم. با برخورد دستم به کمرش، سریع سمت خودم  سرم

 کشيدمش و سعی کردم به روی اب بكشمش. با رسيدن اکسيژن به ریه هام، چند بار عميق نفس کشيدم. 

 صورتش نگاه کردم. از حال رفته بود، رنگش پریده و گوشه پيشونيش خونی بود.  به

 تو دهنم ميزد و از ترس نميدونستم چيكار کنم.  بلمق

 دوبرابر شده بود و عميق زیاد استخر، مارو به سمت پایين ميكشيد.  وزنمون
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 زور و نفس نفس زنون بهزاد رو صدا کردم و ازش کمك خواستم.  به

 طناب...طناب رو پرت کن. بدو...یه کاری کن دارم ميرم پایين. -

 بی فایده بود. چقدر دوچرخه ميزدم  هر

 کمرش رو فشار دادم و اسمش رو صدا زدم.  محكم

 ریحانه...ریحانه پاشو...-

 محض تكون دادنش، سرش از عقب به جلو پرت شد و تو گودی گردنم افتاد.  به

 حس گرمای نفسش یكم خيالم راحتر شد.  با

 بهزاد بجب...-

 تونستم سمت طناب شنا کنم. طناب رو به داخل اب پرت کرد اما فایده نداشت. نمي بهزاد

 لباساش رو دراورد و داخل اب پرید. سریع همرا با طناب سمتمون شنا کرد.  ناچار

 اب حالم رو بدتر کرده بود. از ترس و سرما دندونام بهم ميخوردن.  سرما

 نزدیكمون شد و با نفس گيری زیر اب رفت و طناب رو دور کمرمون سفت کرد.  بهزاد

 د زد:اومد و دا بيرون

 سينا بكشش...-

 کم به کناره استخر کشيده شدیم. از صدای جيغ و داد خانما، بقيه بيرون اومده بودن و نگران به ما نگاه ميكردن.  کم

 تكونش دادم اما جواب نميداد.  دوباره

سای خيس و پام به دیواره های شيب دار استخر رسيد، به سختی شروع کردم به راه رفتن، اما هم به خاطر لبا وقتی

 هم سر بودن الستيك ها، باید مارو سمت باال ميكشيدن. 

 اب بيرون اومدیم. روی خاك ها درازش کردم و بلند تر صداش زدم.  از
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 . جان ریحانه…ریحانه-

 ترسيده، جلو اومد و گفت: سارا

 برین اونور اون االن کلی اب تو ریشه. -

شروع کرد به ضربه زدن روی قفسه سينش. با چندتا ضربه عميق و محكم، تمام ابی که ریحانه خورده بود رو بيرون  و

 داد و شروع به سرفه کردن کرد. 

 خوشحالی لبخندی عميقی زدم و اروم بلندش کردم.  از

 خوبی؟-

 چشمای نيمه باز و لبایی که از سرما ميلرزید گفت: با

 س..سر..سرده. -

 بلندش کردم و سمت خونه دویيدم.  سریع

 زود تر از من وارد خونه شد و چندتا پتو اورد تا روی ریحانه بندازم.  عمو

 بخاری نشستم و تا اخرین درجه زیادش کردم. کنار

 و مانتوش رو دراوردم. سارا با عجله پتو هارو سمتمون اورد و گفت: شال

 واستا لباساش رو در بياریم. اینجوری سرما ميخوره. -

 بعد بلند داد زد که اقایون داخل نيان.  و

 سریع از باال یه بلوز و شلوار اورد و دست سارا داد.  سحر

 کمك سارا، یكی یكی لباساش رو عوض کردیم. بهوش بود اما ميلرزید.  با

  با هول و ترس ليوان ابجوش نباتی دستم داد. زنعمو

 :بيا پسر این رو بگير با قاشق بهش بده. دختره رنگش عينهو گچ شده. زنعمو
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 دستای لرزونم چندتا قاشق بهش دادم.  با

 کم چشماش رو کامل باز کرد.  کم

 :تلخه...ریحانه

 تعجب گفتم: با

 …تلخ؟ توش نباته که-

 اروم گفت: سارا

 به خاطر ابيه که از استخر خورده. -

 ارد خونه شد. در زد و بعد و بهزاد

 اومد و گفت: نزدیكمون

 ببریمش شهر؟-

 نميدونم...-

 تو جاش نيم خيز شد و گفت: کمی

 نه...خوبم. فقط...سردمه. -

 پشت بغلش کردم و به خودم تكيش دادم. تمام تنش بوی ماهی ميداد. از

 

 از داخل کمك جعبه کمك های اوليه رو اورد و گفت: سينا

 سرش...خون مياد. -

 زخم رو ازش گرفتم.  چسب

 قبلش یكم پنبه و بتادین بده. -
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 سریع کمك شوهرش رفت و پنبه رو دستم داد.  سحر

زخمش گذاشتم. صدای اخش درومد و صورتش جمع شد. دستش رو باال اورد و مچ دستم رو گرفت. از سرمای  روی

 روی متكا درازش کردم. دستش شوکه شدم. چقدر فشارش پایين بود. سریع چسب رو روی زخمش چسبوندم و 

 هنوز سردته؟-

 باال انداخت و نه ارومی گفت. سری

 افتادن پتو دور شونه های خودم، فهميدم هنوز خيس کنار بخاری نشستم.  با

 به سارا زدم و ازش تشكر کردم.  لبخندی

 :بيا برو باال، شلوارت خيسه عوضش کن. بهزاد

 از جا بلند شدم.  

 ست. خونه با صدای سحر شك سكوت

 :من...واقعا از قصد اون کار رو نكردم. یهویی شد...سحر

 نزدم و فقط نگاهش کردم. از پله ها باال رفتم و روی زمين نشستم.  حرفی

 پله هارو باال اومد و کنارم نشست.  بهزاد

 :فكر ميكنی از قصد پرتش کرده؟بهزاد

 نگاه کردم. از داداش هم برام عزیزتر بود.  بهش

 نميدونم...-

 :پاشو پاشو شلوارت رو عوض کن یه چيزیم بپوش. هزادب

 اگه طوریش ميشد چی؟-

 کرد و گفت: پوفی
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 حاال بيا و غصه اتفاق نيوفتاده رو بخور. پاشو بابا زنت حالش خيليم خوبه. -

 شدم و لباس های بهزاد رو پوشيدم.  بلند

 ود. رفتيم. ریحانه نشسته بود و با پتو خودش رو گرم نگه داشته ب پایين

 رفتم. پتوی مسافرتی روی سرش کشيده بود و ليوان چایی رو توی دستش ميفشرد.  کنارش

 و گفتم: نشستم

 خوبی؟-

 تكون داد و گفت: سری

 بو ماهی ميدم. -

 ميخوای بریم شهر کال؟-

 کرد. چشماش برق ميزد و موهای خيسش از زیر پتو بيرون زده بود. خندم گرفت.  نگاهم

 لبخندی زد و گفت: اونم

 چيه؟ ميخندی؟-

 هيچی شبيه موش های خيس شدی فقط. بریم شهر؟-

 :بریم ولی بازم برگردیم. باشه؟ریحانه

 زدم و کمكش کردم بلند بشه.  پلكی

 به عمو و بقيه گفتم: رو

 با اجازتون ما بریم شهر، ریحانه هم حموم بره هم لباس برداره. باز برميگردیم. -

 فقط زود برگردین که به شب نخورین عمو جان. :مشكلی نيست عمو

 گفتم و کليد ماشين بهزاد رو گرفتم. از همه خداحافظی کردیم و از خونه بيرون رفتيم.  چشمی
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 لرز سوار ماشين شد. چند تا عطسه پشت سرم هم زد.  با

 بخاری رو تا اخرین درجش روشن کردم و تمام دریچه هارو به سمتش تنظيم کردم.  سریع

 وبه؟خ-

 :اره دارم گرم ميشم...ریحانه

 معمول در باغ باز بود. سریع از باغ بيرون اومدیم و سمت شهر حرکت کردیم.  طبق

 

 

 از ده دقيقه، دم خونه نگه داشتم. سریع از ماشين پياده شدم و در حياط رو باز کردم.  بعد

 پياده شد و سمتم اومد.  اروم

 :کليد رو بده به من که برم حموم. تو تا اون موقع یكم در ماشين رو باز بزار بوی گند ماهيا بره بيرون. ریحانه

 گرفت. کليد رو بهش دادم که وارد حياط شد و رفت.  خندم

 تا در رو باز گذاشتم. راست ميگفت. بوی ماهی کل ماشين رو گرفته بود. شروع کردم به تميز کردن ماشين... چهار

 از یه ساعت ماشين رو قفل کردم و وارد خونه شدم.  بعد

 اتاق رفتم. صدای سشوار مشخص ميكرد از حموم اومده. وارد اتاق شدم و سمتش رفتم.  سمت

 شامپو و عطر تو اتاق پيچيده بود.  بوی

 رو از برق کشيدم و باال سرش وایستادم.  سشوار

شد و سمتم برگشت. موهاش رو پشت گوشش فرستادم و جای زخمش رو بو*سيدم. صورتش رو بو*سيدم. یك  بلند

 بار، دوبار، چند بار...

 رو دور گردنم حلقه کرد و بغلم کرد.  دستاش
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 اگر چيزیت ميشد...-

 :خوبم. ریحانه

 رنگت سفيد شده بود. -

 ولی االن خوبم. -

 یخ زده بودی. -

 مام خيره شد. جدا شد و تو چش ازم

 :نگو دیگه. تموم شد...االنم زنده و سالم کنارتم. ریحانه

 زدم. عميق، از ته قلبم.  لبخندی

 عاشقتم...!-

 *سه ریزی کنار لبم زد و همون طور زمزمه کرد:بو

 منم همينطور...-

 رو بستم و سرم رو تكون دادم.  چشمام

 بپوش بریم. -

 جدا شد و کنار ساکش رفت.  ازم

نشستم. دلم براش ميلرزید. قلبم ضربانش تند بود ولی...شيرین بود. خوشحال بودم که حسم بهش انقدر  تخت روی

 عميقه که ميتونه حالم رو عوض کنه.

 

 "ریحانه"
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 داخل سينی ليوانی برداشتم و از سحر تشكر کردم.  از

 زد و اروم گفت: لبخندی

 ببخشيد...من واقعا از قصد ننداختمت تو آب!-

 ه بازوش کشيدم و گفتم:ب دستی

 یه اتفاق بود دیگه. ولش کن. من حالم خوبه. -

 زد و سمت هيراد رفت. هيراد هم ليوانی بر داشت و ازش تشكر کرد.  لبخندی

 کنار گوشش زمزمه کردم: اروم

 شب همينجا ميخوابيم دیگه، نه؟-

 :اره باال دوتا اتاق هست، ما ميریم تو یكيش...هيراد

زدم و سری تكون دادم. اما با تكون خوردن سرم، سوزش وحشتناکی تو سرم پيچيد و چهرم رو درهم کرد.  لبخندی

 چشمام رو بستم و اخ ارومی گفتم. 

 :چی شد؟هيراد

 سرم...!-

 ليوانش رو زمين گذاشت و با دستش من رو کمی عقب فرستاد تا صورتم رو ببينه.  نگران

 :سرت چی؟هيراد

 زش، بهش نگاه کردم و سعی کردم با لبخند از نگرانيش کم کنم. کم شدن درد و سو با

 خوب شد. یهو سرم سوخت.-

 تعجب گفت: با
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 سوخت؟ یعنی چی؟-

همه به ما جلب شده بود. خجالت کشيدم. حتما االن با خودشون فكر ميكردن من چقدر ناز دارم و لوسم ولی  حواس

 سوزشش خيلی بد جور بود. 

 خت.نمی دونم...یهو سرم سو-

 کنارم نشست و گفت: سارا

 حتما به خاطر اینكه افتادی تو آبِ...-

خيالی راحت حرفش رو تایيد کردم و دیگه هم پيگيرش نشدم اما باز هم تا اخر شب، این سوزش و درد با من  با

 همراه بود و من خوش خيال...

 

 

  دور هم، روی زیر اندازی که عمو تو باغ انداخته بود نشسته بودیم. همه

سينا با قابلمه ای که به دست گرفته بود، اهنگی ميزد و بهزاد هم با لهجه کاشمری برامون اواز ميخوند و ادا های  اقا

 مختلفی در مياورد. منم کنار خانم ها مشغول خورد کردن سير ها بودم چون شام امشب، ميرزا قاسمی بود. 

 و دستش نميتونی پيدا کنی.:نميدونی ریحانه، شهر ما یه بادمجونایی داره...رسارا

 که شخصا عاشق بادمجون بودم با ذوق گفتم: منم

 چه خوب...من خيلی بادمجون دوست دارم. -

 صدای بلند خنده مرد ها، سر همه به اون سمت برگشت.  با

 سعی داشت هيراد رو برای رقص بلند کنه.  بهزاد

 تصور رقصيدنش هم خندم گرفت و هم ته دلم قنج رفت.  از

 به گوشم ميرسيد.  صداش
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 :االن حسش رو ندارم به خدا. خستم...هيراد

 :گمشو بابا چی چی رو خستم انگار کوه کنده. همين االن ميرقصی ميخوام زنت ببينه...بهزاد

 به من نگاهی کرد. با دیدن قيافه شاد و منتظر من، خندید و چوب هارو از بهزاد گرفت.  هيراد

رقصن. اقا سينا که نقش دیجی رو داشت از تو ماشين اهنگی پلی کرد و صداش رو تا ته اینكه قرار بود محلی ب مثل

 باال برد. هيراد و بهزاد شروع به رقصيدن کردن...

خودش رو بهم ميكوبيد و بار چهارم محكم  ی. حرکاتشون خيلی جالب و دیدنی بود. هيراد سه بار چوب هاخندیدم

 به چوب های توی دست بهزاد ضربه ميزد. 

 تموم شدن اهنگ، سمتمون اومدن.  با

 دست زدم و گفتم: براشون

 خيلی خوب بود، افرین...-

 بعد با ظرف سير های خورد شده از جا بلند شدم که دوباره اون سوزش لعنتی سراغم اومد.  و

م و سمت خونه رفتم تا سير هارو تو اشپز خونه بزارم. به محض وارد شدنم، سرم گيج رفت و روی خودم نياورد به

 مجبور شدم بشينم...نگران شده بودم. 

 بار نفس عميق کشيدم و سمت اپن رفتم و ظرف رو روش گذاشتم.  چند

 پشت سرم داخل اومد و گفت: سارا

 خوبی؟ رنگت پریده!-

 فتم:رو اروم براش تكون دادم و گ سرم

 خوبم ولی هنوزم ميسوزه. -

:اصال نترسی ها، اون اب کثيف بوده، توهم که یهویی افتادی توش و سرت ضربه خورده، واسه همين اینجوری سارا

 شدی. 
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 ای باال انداختم و حرفی نزدم.  شونه

 کم خانما اومدن تا بساط شام رو فراهم کنن.  کم

 

 

 

سته بودیم و اسم  فاميل بازی ميكردیم. بزرگتر ها هم طبق معمول نزدیكای سه صبح بود و ما همچنان نش ساعت

 رفته بودن و خوابيده بودن. 

 مریم که از سر شب به ما پيوسته بود، حرف مورد نظرش رو اعالم کرد.  عمه

 :از...ب. عمه

 شروع به نوشتن کردیم.  سریع

تا خط، سعی ميكردم کلمه رو یادداشت کنم که  سرعتم باال بود که نمی فهميدم چی مينویسم و در اصل با چند انقدر

 یادم نره. 

 تموم شدنش، سریع گفتم: با

 استپ، هيشكی ننویسه دیگه!-

 با تعجب نگاهم کردن و اروم خودکاراشونو زمين گذاشتن.  همه

 لبخند خبيثی رو به سجاد گفتم: با

 اشيات قبول نيستا، االن نوشتيش!-

 سر و صدا از جاش بلند شد و مارو به خنده انداخت.  با

 ای بابا یعنی چی؟ چطوری مينویسين خدایی؟ اه من نيستم همش دارم ميبازم خب!-
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 خندید و پاچه شلوارش رو کشيد و گفت: سارا

 بشين انقدر حرف نزن. داریم بازی ميكنيم دیگه...-

 ال کشيد و دوباره نشست. سریع کمر شلوارش رو چسبيد و با چشم غره ای با سجاد

 واقعا خسته شده بودم.  دیگه

 ای به هيراد زدم که خوابم مياد. ریز خندید و یهو بلند گفت: اشاره

 خب دیگه...خوش گذشت با همتون. شبتون بخير. -

 ساکت شدن و بهش نگاه کردن. سارا با صدای ارومی گفت: همه

 خب...باشه پس، دیگه شب بخير!-

 مرو بلند کرد که بریم بخوابيم. بعد با اشاره ه و

 خجالت بلند شدم و اروم شب بخيری گفتم و وارد خونه شدم.  با

 بریم باال؟-

 :اره دیگه پایين که اینا ميخوابن. اتاق باال خاليه. هيراد

 تكون دادم و از پله ها باال رفتم. وارد اتاق شدم. سری

 

 شالم رو دراوردم. دیدن رخت خواب های پهن شده خوشحال شدم و سریع  با

 خندید و گفت: هيراد

 تا این حد خوابت مياد؟-

 وای ارهه داشتم ميمردم. -

 موهام رو باز کردم و دراز کشيدم.  سریع
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 تيشرتش رو دراورد و برق رو خاموش کرد. پتویی روی پاهام انداخت و خودش بغلم دراز کشيد.  هيراد

 چرخيدم و سرم رو روی دستش گذاشتم.  سمتش

 عادت کردم...-

 . قفسه سينش رو بو*سيدم. خندید

 :نكن جان من. هيراد

 بار نوبت من بود که بخندم.  این

 دلم ميخواد...-

 بعد زیر گلوش رو بو*سيدم.  و

 سرعت سمتم برگشت. چشماش برق ميزد. لبخندم رو خوردم و بهش خيره شدم.  به

 رو عميق بو*سيد و زمزمه کرد: لبام

 ..یكم دیگه صبر کن فقط. دیوونم ميكنی تو.-

و سرم رو توی گردنش فرو کردم و سعی کردم تكون نخورم چون زیادی به گلوش حساس بود. انقدر تعداد  خندیدم

 نبض گردنش که به پيشونيم ميخورد رو شمردم تا خوابم برد.

 

 رو بستم و کنار در گذاشتم.  ساکم

 :ببرمش؟هيراد

 وت زحمت کشيده برامون شام گذاشته، اونم ببر بزار صندوق. اره ببر...یه پالستيكم بيرونه، زنعم-

 :چشم، امر دیگه ای نيست قربان؟هيراد

 رو بو*سيدم و گفتم: گونش
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 عرضی نيست. ميتونی بری. -

 و از اتاق بيرون رفت. نگاهی به دور اتاق انداختم که ببينم چيزی رو جا انداختم یا نه! خندید

 م. لبخندی زدم و از اتاق بيرون رفتم. اینكه همه رو جمع کرده بود مثل

 بعد از صبحونه، همه سمت شهر راه افتادیم تا ناهار رو خونه بخوریم.  صبح

 بود عصر، ما و بهزاد اینا سمت مشهد حرکت کنيم، تا هم زیارتی بشه و هم اینكه با هواپيما برگردیم.  قرار

 به ساعت انداختم و سمت زنعمو رفتم.  نگاهی

 واقعا دستتون درد نكنه، خيلی بهتون زحمت دادیم. همه چيز عالی بود. -

 کرد و گونم رو بو*سيد.  بغلم

 راحله:این چه حرفيه دخترم. شما رحمتين. انشاهلل خوشبخت و عاقبت بخير باشين! زنعمو

 کردم و با بقيه هم خداحافظی کردم.  تشكری

 ستيم. خونه خارج شدیم و من و ساناز با هم عقب نش از

 :خب ریحانه خانم! کاشمر چطور بود؟ساناز

 برگشتم و گفتم: سمتش

 عالی بود. خيلی خوش گذشت...-

 :خب خداروشكر، حاال سری بعدی که اومدی، ميریم سمت باغ ها و جنگل هایی که اینجا داره. ساناز

 تكون دادم و سمت هيراد برگشتم.  سری

 تا مشهد چقدر راهه؟-

 و گفت: برگشت

 تقریبا سه ساعت. چطور؟-
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 ای باال انداختم و گفتم: شونه

 هيچی، همين جوری پرسيدم. -

 سوار شد و بسم اهلل گویان ماشين رو روشن کرد.  بهزاد

 :بهزاد جان صدقه بنداز. ساناز

 :چشم. بهزاد

 کردیم و از کاشمر خارج شدیم.  حرکت

 اهنگ تو ماشين می پيچيد و سكوت رو ميشكست.  صدای

 :عروسيتون کيه؟ساناز

 انشاهلل فروردین. -

 :نه نه اسفنده. فروردین دیره!هيراد

 خندید و گفت: بهزاد

 سر یه ماه چونه ميزنی؟-

 :خب تو فروردین تاالر سخت گير مياد. ساناز

 : فكر نكنم الزم باشه تاالر بگيریم. ما که خودمون شاید صدنفر بشيم. ریحانه اینام که...هيراد

 داریم که بياد عروسی. اره ما کسی رو ن-

 با تعجب گفت: ساناز

 خانواده پدرت چی؟-

 تفاوت گفتم: بی

 از اول نبودن، االنشم نميخوام باشن. -
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 با من من پرسيد: ساناز

 پدرت...-

 صدای ارومی جواب دادم: با

 مرده. -

 ميكردم جو ماشين سنگين شده. اهميتی ندادم و به بيرون خيره شدم... حس

 

 

 رو به سينم چسبونم و سالم دادم. چادر رو جلو تر کشيدم و سمت هيراد برگشتم.  دستم

 بهم زد و گفت: لبخندی

 تو با ساناز برو، ما هم ميریم سمت مردونه. ساعت نه اینجا باشين. -

 تكون دادم و دنبال ساناز راه افتادم. با هم وارد حرم شدیم و گوشه ای نشستيم.  سری

 ماز زیارت بخونم، ميشينم پيشت. :من دو رکعت نساناز

 راحت باش. -

بعد مشغول خوندن نمازش شد. نگاهی به اطراف کردم. انقدری که هميشه تو تلویزیون ميدیدم شلوغ نبود. بوی  و

 خوش عطر مشهدی تو بينيم رو پر کرده بود. یاد مامان افتادم که هميشه ارزو داشت بيارتم مشهد...

 رد. دختر بچه ای از دور سمتم اومد و پالستيك شكالتش رو بهم تعارف کرد. از گوشه چشمم چيكه ک اشكی

 :بفرمایيد. دختر

 زدم و بهش گفتم: لبخندی

 کدوم خوشمزه تره؟-
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 ای باال انداخت و گفت: شونه

 نميدونم. اما شكالتایی که هميشه مامانم ميخره خوشمزس. -

م گذشت. نفس عميقی کشيدم و چشمام رو بستم. سرم رو بغض لبخندی بهش زدم و شكالت رو برداشتم. از کنار با

 به دیوار تكيه دادم و زیر لب فاتحه ای خوندم. 

 صلوات گویان کنارم نشست و گفت: ساناز

 بریم کنار ضریح؟-

 شلوغ نيست؟-

 :شلوغ که چرا؛ اما فكر کنم بشه رفت جلو...ساناز

 زدیكتر ميشدیم، بغضم بزرگتر ميشد. ای گفتم و بلند شدم. هر چی بيشتر به مرقد طالیی ن باشه

 : تا هر کجا ميتونی برو جلو، اما مواظب باش نيوفتی. برگشتی بيا اینجا منتظرتم!ساناز

ضریح رفتم. از بين جمعيت به زور خودم رو رد کردم. اشكام همين جور ميریختن و مانع دیدم ميشدن. دستم  طرف

 برسم. رو دراز کردم و زیر لب خدا خدا کردم تا بهش 

هر چقدر تالش کردم دستم نرسيد. با حرص اشكام رو پاك کردم. دوباره تالشم رو کردم. نميدونم چی شد و اون  اما

زن کی بود؛ همين طور که داشتم جلو ميرفتم، یه خانمی مچ دستم رو سمت حرکم کشيد و دستم رو بند ضریح کرد. 

 واستم. از خوشحالی لبخند زدم و  خواسته هام از امام رضا خ

 شفاعت مادرم رو کن و من رو خوشبخت کن...-

 رو ول کردم و عقب اومدم.  ضریح

 از جمعيت خارج شدم چند بار نفس عميق کشيدم.  وقتی

 :چطور بود؟ساناز

 خيلی...خوب..بود. -
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 :خب خداروشكر، بيا بریم بيرون تو صحن!ساناز

 پس زنگ بزنيم مردا هم بيان. -

 بعد از حرم بيرون رفتيم... و

 

 صندلی نشستم و کمربندم رو بستم. شب بود و چيزی از شيشه هواپيما دیده نمی شد.  روی

 فشاری که به دستم داد، سمتش برگشتم و بهش نگاه کردم: با

 شام هم نخوردی! یه چيزی بگيرم برات؟-

 نه...خوبم. -

 زد و بدون حرف نگام کرد.  لبخندی

 ميرسيم؟ گفتی ساعت چند-

 به ساعت مچيش کرد و گفت: نگاهی

 قرار بوده ساعت یازده راه بيوفته، یك ساعت و نيم تاخير داشته، به احتمال دو ربع یا دونيم ميرسيم. -

 تعجب گفتم: با

 پس شب...باید بریم خونه تو، نه؟-

 زد و با خنده گفت: چشمكی

 من. دیگه جدا خوابيدن سخته! بله، اصال از قصد گفتم تاخيرش بندازن تو شب بيای پيش-

 و حرفی نزدم. دختر مهماندار، جلوی ما وایستاد و شروع به انجام دادن حرف های سر مهماندار کرد.  خندیدم

 رو روی شونه هيراد تكيه دادم و چشمام رو بستم. زمزمه کردم: سرم

 مامانم خيلی دوست داشت بياد مشهد...-
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 عميقی کشيد و بغلم کرد.  نفس

 :به جای مادرت هم دعا ميكردی...هيراد

 همين کارو کردم. خيلی خوب بود...ممنونم ازت. -

 رو فشار داد و اروم کنار سرم گفت: شونم

 خواهش ميكنم اما تو خونه ميتونی بهتر تشكر کنی، اون رو ميپذیرم. -

 ریزی از رون پاش گرفتم که صداش رومد. دیگه حرفی نزدم و سعی کردم با ترس از ارتفاعم مقابله کنم.  بشگون

 چی بيشتر اوج ميگرفت، حالم بدتر ميشد؛ حس می کردم االنه که سقوط کنيم و بميریم.  هر

 تكون شدیدی که خورد، محكم دست هيراد رو گرفتم و فشار دادم.  با

 س...:چيزی نبود. نترهيراد

 رو از دور دستش باز کرد و انگشتام رو با انگشتاش قفل کرد.  مشتم

 :چرا یخ زدی؟هيراد

 . ميترسم ارتفاع از…چون-

 و دستم رو فشار داد.  خندید

 . کن پرت رو حواست…:چشمات رو ببند...به چيزای خوب فكر کن؛به من، به زندگيمون، خونمون، عروسيمونهيراد

 ای بوتيك ها...راستی، فردا باید بي اها

 سرم رو بلند کردم و گفتم: سریع

 وای نه...-

 :اتفاقا الزمت دارم حتما باید باشی. هيراد

 خستم، دلت مياد؟-



 دلم یآسمان آب

 
523 

 

 ریزی کرد و گفت: اخم

 بحث دلم بياد و نياد، نيست. فردا جنس مياد باید بریم. بيچاره بچه ها دست تنهان.  -

 …خب تو خودت برو دیگه-

 ریحانه...-

 شوهرم صاحب مغازس، یه جای اینكه برام مرخصی رد کنه بگه خسته ای عزیزم نيا، اخم هم ميكنه. خير سرم -

 ای کرد و گفت: خنده

 عزیزم حاال چون شوهرت صاحب مغازس دليل نميشه شما هر موقع دلت خواست بيای، یا خسته بودی نيای که!-

 ودم، همونجور رو دست هيراد به خواب رفتم...تكون دادم و دیگه حرف نزدم. چون اصوال ادم خوش خوابی ب سری

 صدای مهماندار از خواب بيدار شدم. کش و قوسی به بدنم دادم و به هيراد نگاه کردم.  با

 رو به پشت صندلی تكيه داده بود و خوابش برده بود.  سرش

 هيراد...هيراد جان! پاشو...-

 خورد و  صاف سر جاش نشست.  تكونی

 :رسيدیم؟هيراد

 كون دادم و حرفش رو تایيد کردم.ت سری

 سه و نيم بود که جلوی در خونه رسيدیم. چشمام باز نميشد... ساعت

رو از روی صندلی ماشين برداشتم و سمت خونه حرکت کردم. هيراد پول تاکسی رو حساب کرد و با کليد در  ساکم

 رو باز کرد. اروم وارد ساختمون شدیم و سمت واحدش رفتيم. 

 در رو باز کرد، سریع به داخل خونه پریدم و ساك رو زمين گذاشتم. کفشام رو دراوردم و روی اولين مبل نشستم.  تا

 وای من دارم از خواب ميميرم...-
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 طور شوکه دم در وایستاده بود و ميخندید.  همين

 :اروم باش. هيراد

 خل اتاق برد. خونه شد و در رو بست. کفش هاش رو دراورد و وسایل رو به دا وارد

 شدم و همراهش رفتم. با دیدن تخت یه نفره اتاق، خندیدم و گفتم: بلند

 تختت یه نفرس؟-

 تعجب سمتم برگشت و گفت: با

 چند نفره باید باشه؟-

 ای باال انداختم و گفتم: شونه

 !نفره دو…خب-

 ردم و عكس العملی نشون نميدادم. و سمتم اومد. شالم رو از سرم دراورد و موهام رو باز کرد. فقط نگاش ميك خندید

 های مانتوم رو باز کرد و اون رو هم دراورد.  دکمه

 :اتفاقا انقدر راحت ميشه دو نفره رو این تخت خوابيد که نگو!هيراد

 امتحان کردی؟-

 رو الی موهام فرو کرد و زیر گوشم زمزمه کرد: دستش

 االن امتحان ميكنم...-

 . خندیدم

 بعد سمت کمدش رفت. لباساش رو عوض کرد و از اتاق خارج شد. رو تخت نشستم.  گلوم رو بو*سيد و زیر

 ليوان و پارچ ابی اومد و گفت: با

 شلوارت رو عوض کن، نمی پوسی با شلوار لی؟-
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 پوسيدن که نه، بقيه شلوارامم همين جوریه فرق نداره کدوم رو بپوشم.-

 

 راورد. سمتم گرفت و گفت:رو روی عسلی گذاشت و از تو کمدش، شلوارکی د پارچ

 بيا بپوش...-

دهن باز به شلوارك نگاه کردم. چهار خونه رنگی رنگی بود. گرفتمش رو از جا بلند شدم. کمر شلوار رو دور کمرم  با

 گذاشتم و گفتم:

 بنظرت...اندازه ميشه؟-

 :تو بپوش، کمرش تنظيم ميشه. هيراد

 تكون دادم و شلوارك رو پام کردم. به قدری گشاد بود که از کمرم ميوفتاد.  سری

 پام زانو زد و بند های کمر شلوارك رو کشيد و تنظيمش کرد.  جلوی

 قيافم خندیدم که باعث خنده اونم شد.  به

 روم وایستاد و گفت: روبه

 دلربا شدی خانومم!-

 ی تشك و بالش، گرمای تنم رو کمتر کرد. غره ای رفتم و روی تخت دراز کشيدم. خنكا چشم

رو خاموش کرد و کنارم دراز کشيد. پاچه های شلوارکه تا وسطای رونم باال رفته بود. پایين کشيدمشون که بلند  برق

 خندید. 

 :االن این کارت یعنی چی؟هيراد

 یعنی حجالت، یعنی حيا، یعنی بگير بخواب من خوابم مياد در ضمن شيطونيم نكن. -

 پشت بغلم کرد و گردنم رو بوسيد.  از
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 :چشم، شبت بخير. هيراد

 زدم و دستش که دورم حلقه کرده بود رو سمت لبم اوردم و بوسيدم.  لبخندی

 شب توهم بخير عزیز دلم.-

 

صدای زنگ گوشيم، چشمام رو باز کردم.  گوشام رو تيز کردم ببينم صدا از کجا مياد. به سختی بلند شدم و سمت  با

 فتم. کيفم رو از کنار در برداشتم و روی مبل نشستم. صدای گوشی قطع شد. هال ر

رو از کيف خارج کردم و به شماره نگاه کردم. با دیدن اسم خاله، سریع از جا پریدم و با هول شمارش رو  موبایل

ه ين نشستم و بگرفتم. همون موقع کيفم از روی پام روی زمين افتاد و شيشه عطر توش شكست. با ناراحتی روی زم

 کيفم نگاه کردم. 

 صدای خاله، با خودم اومدم و گفتم: با

 سالم. وای ببخشيد، اصال یادم نبود بهت زنگ بزنم خاله...-

 :عليك سالم. زحمت کشيدی دیگه، کجایی؟خاله

 شوکه و با قيافه درهم، روی مبل نشست. سری تكون داد و پرسيد: هيراد

 چيشد؟-

 خاله رو دادم.  باال انداختم و جواب سری

 خونه هيرادم، خواب بودم...-

 کرد و گفت: نچی

 سر کارت دیر نشه. -

 کشيده ای گفتم و بعد از حرفای عادی، قطع کردم.  چشم

 لبای اویزون به کيفم نگاه کردم و گفتم: با
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 دیدی عطرم شكست؟!-

اروم کيفم رو از روی زمين بلند کردم. از بوی تندش سر درد گرفته بودم. شيشش از کيفم افتاد و یكم از عطر هم  و

 روی زمين ریخت. 

 : این چه کاریه که کردی؟هيراد

 از روی پام افتاد. -

 تكون داد و گفت: سری

 خوبه زیاد نبود مایعش، حاال چيكارش کنم؟ از سردرد و بو ميميرم که...-

اول اینكه دور از جون، دوم اینكه کسی با بوی عطر نمرده، یه ساعت پنجره ها رو باز کن بوش ميره؛ ولی حيف -

 عطرم و کيفم، باید بندازمش بيرون دیگه!

 رو از دستم گرفت و وسایلش رو دراورد.  کيف

 شدم و پالستيكی اوردم و وسایل رو توش انداختم.  بلند

 بض ميزد و وحشتناك درد گرفته بود. بوش زیاد بود که سرم ن انقدر

 بدبختی زمين رو تميز کردیم و سعی کردیم بو رو کم کنيم.  با

نزدیكای یازده بود که از خونه زدیم بيرون. به خاله زنگ زدم و گفتم بعد از ظهر زودتر از هميشه خونه بر  ساعت

 ميگردم و االنم همراه هيراد به مغازه ميرم. 

اه افتادیم. سيامك صد بار زنگ زده بود و گفته بود بارها رسيده و باید بریم کمكش، و االن هم ماشين شدیم و ر سوار

 برای صد و یكمين بار تماس گرفت:

 :داداش جان دارم ميام به خدا، یكم تحمل کن. هيراد

-... 

 :ای بابا دو دقيقه بگو صبر کنن تا مغازه جمع بشه. هيراد
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 قطع کرد.  و

 هيری ویری کلی مشتری اومده مغازه... :حاال تو همينهيراد

 تكون دادم و گفتم: سری

 شانسه دیگه، حاال یكم تند تر برو تا برسيم بهشون!-

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 مشتری رو هم راه انداختم و سرجام نشستم.  اخرین

 وای خدایا...سرم داره ميترکه. -

 :اره چت بود امروز؟ اصال حالت سر جاش نبود. دلسا

بابا صبح اومدم گوشيم رو جواب بدم، کيفم افتاد روی پام شيشه عطرم شكست. بوش هنوز تو دماغمه. سرمم داره -

 از درد ميترکه. تو توی کيفت مسكن نداری؟

 :نه واال، ولی هيراد هميشه تو کشوی ميزش داره. دلسا

 تكون دادم و بلند شدم و سمت اتاق رفتم.  سری

 رو به مردا گفتم: اتاق شدم و با لبخند وارد

 خسته نباشين واقعا! االن دارین کار ميكنين؟-
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 با خنده ليوان چایيش رو روی ميز گذاشت و تكيش رو از صندلی گرفت.  سيامك

 :به خدا تا االن داشتيم کد تارو وارد ميكردیم. سيامك

 و گفتم: خندیدم

 اشكال نداره، فقط مسكن دارین؟-

 :مسكن برای چی؟هيراد

 دارم.  یكم سردرد-

 :مسكن ضرر داره برات، نمی تونی تحمل کنی؟هيراد

 نه، حاال شما یه استامينوفن بده، تا تموم شه بره دیگه...-

 ای گفت و ورقه قرص رو دستم داد. تشكر کردم و از اتاق خارج شدم.  باشه

اما این تازه شروع نشستم و قرص رو با یه ليوان اب خوردم و سعی کردم یكم اروم شم تا سرم خوب بشه  سرجام

 …ماجرا بود

 

 "دو ماه بعد"

 

 

 به ساعت انداختم. نزدیكای نه صبح بود.  نگاهی

 چایی ساز رو خاموش کردم، دوتا ليوان چایی ریختم و روی ميز گذاشتم.  زیر

 امروز عروسی ساميار و دلسا بود و من شب قبل با هيراد به خونه خودشون اومده بودم.  

 خانم وارد آشپزخونه شد.  شيرین
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 سالم صبح بخير. -

 خانم:سالم. چقدر زود بيدار شدی! شيرین

 عادت کردم دیگه. بعدم باید اماده شم برم ارایشگاه، گفتم دیرم نشه...-

 لبخندی زد و گفت: دوباره

 اره حتما بری ارایشگاه، واجبه برات. -

واقعا درکش نميكردم. اگر با من لجه، پس لبخندش چی ميگه!؟. اگر لج نيست، پس این تيكه انداختناش معنی  گاهی

 نميده...

 اتفاقا هيراد ميگفت الزم نيست برم، ميگفت صورت خودم خوشگله اما دیدم برم بهتره . -

 منم مثل خودش لبخند زدم.  و

 كی دیگه برای هيراد ميریزم. مامان این چایی رو شما بخورین یخ نكنه، من ی-

 از جا بلند شدم و سمت اتاق رفتم.  بعدم

 برای ظاهر سازی رخت خواب پهن کرده بودیم اما رو تخت خوابيدیم.  دیشب

 دیشب خندیده بودم که تا یك ساعت بعدش دلم درد ميكرد.  انقدر

 تخت نشستم و دستم رو توی موهاش فرو کردم.  کنار

 يشی؟هيراد جونم، بلند نم-

 خورد اما چشماش رو باز نكرد.  تكون

 اقا هيراد، بلند شو همه بيدارن. پاشو باید بریم بيرون. -

 تكون نخورد. بلند شدم و کنارش نشستم. گوشه موهام رو تو دستم گرفتم و سمت دماغش بردم.  بازم

 و گفت: خندید
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 نكن...-

 پاشو دیگه. -

 و*سيد. رو کشيد و کنارش خوابوند و گونم رو ب دستم

 :باز تو کله صبح بلند شدی؟ یه روز تعطيليما...هيراد

 اینم به خاطر عروسيه. پاشو دیگه. دیر ميشه به خدا...باید بریم لباسمو بگيریم از اتوشویی. -

 بوسم کرد و بلند شد.  دوباره

 :بفرما...پاشدم. هيراد

 هم نشستم و گفتم: من

 ستشویی بعدم بيا صبحونه. حاال بلند شو عين پسرای تميز و گل، برو د-

 و چشمى با مزه ای گفت که منم به خنده انداخت.  خندید

 اتاق بيرون رفتم و وارد اشپزخونه شدم. بابا هم بيدار شده بود و داشت چایی ميخورد.  از

 سالم بابا جون، صبح بخير. -

و بيدارش کنی تا بخنده. واال ما جرات :سالم عزیزم، صبح توهم بخير. هميشه به خنده بابا جان. مگر اینكه تمحمداقا

 نداریم صداش کنيم و گرنه...

 خجالت خندیدم و بدون حرف پشت ميز نشستم.  با

 خانم:  رعایت کن ریحانه...شماها هنوز تو عقدین. دوست ندارم اتفاقی بيوفته.  شيرین

 حرفش چشمام گشاد شد و با تعجب بهش نگاه کردم.  از

 :شيرین...محمداقا

 حرص گفتم: با
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 ببخشيد ولی این جزو روابط خصوصی ماست. -

 بهم برخورده بود. البد باید بهش توضيحم بدم که ما کاری نكردیم.  واقعا

 :ناراحت نشو عزیزم، شيرین منظوری نداشت. محمداقا

 اتفاقا باباجون حرفشون خيلی هم منظوردار بود. -

 به شيرین خانم ادامه دادم: رو

و اخالقم مشكل دارین ،بگين که هی نخواین بهم تيكه بندازین. اگرم واقعا حضورم ناراحتتون شمام اگر با من -

ميكنه دیگه نميمونم اینجا، کاری نداره که. فقط طبق وظيفم ميام بهتون سر ميزنم. تا نه به من توهين بشه نه به 

 هيراد شك کنين. 

راد اواز خون از دستشویی بيرون اومد اما با دیدن من، مات بعد هم از جا بلند شدم و از اشپزخونه بيرون رفتم. هي و

 وایستاد. 

 :چی شده؟هيراد

 هيچی عزیزم. برو صبحونت رو بخور که بریم، دیر شد. -

 کرد و سمتم اومد: اخمی

 چت شد تو؟ -

 گفتم که چيزی نشده. -

دلش خواست بارم کرد، بعدم  خانم: چرا بهش نميگی چی شده؟ها؟ اقا هيراد تحویل بگير زنت رو...هر چی شيرین

 ميگه دیگه نميام اینجا...

 عصبانيت پلكم ميپرید و تند تند نفس ميكشيدم.  از

من بار شما کردم یا شما هر چی دلت خواسته به من گفتی تا االن؟ من نميدونستم خندیدن با شوهرم جرم -

 محسوب ميشه و خالف شرعه. 
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 :یكی بگه چيشده خب!هيراد

 رت شروع کرده به دعوا. اونم تو مسئله ای که ربطی به ما نداره. :باز مادمحمداقا

 خانم دست به کمر وایستاد و گفت: شيرین

 وا بده دارم تذکر بهش ميدم؟ مادرش نيست که اینارو بهش بگه!-

 حرفش بدجور دلم رو سوزوند. سعی کردم جلوی اشكام رو بگيرم اما موفق نشدم.  این

 :مامان. بس کن لطفا!هيراد

 حرفی که تونستم بگم همين بود: تنها

شيرین خانم جوابت رو نميدم، اما اگر خدارو قبول داشته باشی، مطمئن باش یه روز همه این دل شكوندنا رو پس -

 ميدی. من اگر مادر باالسرم نيست، اما..اما...

تو گلوم حرفم رو قطع کرد و باالخره ترکيد. سمت اتاق رفتم و کيفم رو برداشتم. وسایلم رو توی کيفم ریختم و  بغض

 سریع لباسام رو پوشيدم.

 

 رو پاك کردم و از اتاق بيرون رفتم.  اشكام

 محمداقا رفتم و ازش خدافظی کردم.  سمت

 ببخشيد صبحتونم خراب کردم. تقصير من شد. ميبينمتون...-

 :کجا ميری؟هيراد

 شيرین هم سرسری خدافظی کردم و سمت هيراد رفتم.  از

 ميرم خونه. خدافظ...-

 :واستا ميرسونمت. هيراد
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 تكون دادم و از خونه خارج شدم.  سری

 سریع با سویچش بيرون اومد و سوار ماشين شدیم.  هيراد

 حرف نشسته بودم و بيرون رو نگاه ميكردم.  بدون

 :چی بهت گفت؟هيراد

 صدای گرفته جواب دادم: با

 مهم نيست. تموم شد دیگه. -

 عصبانيت گفت: با

 نخير تموم نشده. من نميدونم شما چرا انقدر باهم لجين. یه روز خوبين، یه روزم مثل امروز...چرا نميگی چيشده؟-

 مامانت نگرانه یه وقت از راه به درت کنم، کاری بشه که نباید...-

 کشيد. عميقی  نفس

 :چرا تموم نميشه؟هيراد

تو چرا مامانت رو توجيح نميكنی؟یه بار هيچی نگم، دوبار هيچی نگم، تا کی اخه خفه شم؟هر چی دلش ميخواد بهم -

 ميگه. من نميتونم تحمل کنم هی یكی تو سرم بكوبه که مادرم مرده و پدر ندارم. 

 : تو ميدونستی مامانم باهات مشكل داره. هيراد

 تش برگشتم و گفتم:سم عصبی

 ارهه مادرت به خاطر دخترعمت با من مشكل داشت نه به خاطر بی مادر بودنم...-

 :حاال تو کوتاه بيا. هيراد

 پس ميرفتی یه زن ميگرفتی که خانواده دار باشه نه مثل من...-

 :من از زنم راضيم. هيراد
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 من کنایه نميشنيدم.  باهاش حرف ميزدی. یكم تالش ميكردی واسه اثبات حرفات، انقدر -

 رو کنار کشيد و گفت: ماشين

 االن مشكل منم؟ چيكار کنم؟تو بگو...-

 نه مشكل منم عزیزم. -

 بعد روم رو به سمت پنجره کردم و حرفی نزدم.  و

 : ریحانه، عزیز دلم، ببين روز به این قشنگی رو چرا خراب ميكنی اخه؟هيراد

 من خراب ميكنم؟-

 :االن تو بامن داری دعوا ميكنی. بابا ببين منو...هيراد

 من ميگم برو با مامانت حرف بزن. -

 :نميشه. هيراد

 خب نميشه که نميشه حرف نزن. فقط من رو برسون خونه. -

 :ارایشگاه...هيراد

 بخوره تو سرم، ميگم سارا بياد پيشم. فقط برو...-

 کرد و راه افتاد. نچی

 

 خند زدم. ارایش روی صورتم نشسته بود و خوشگل شده بودم. اینه نگاهی کردم و لب به

 سارا برگشتم و گفتم: سمت

 دستت درد نكنه، خيلی خوب شده. -

 کرد و گفت: بغلم
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 تو خودت خوشگلی.-

 زدم و دوباره تو اینه مشغول وارسی صورتم شدم.  لبخندی

 ره راحت ميشی. : ناراحت نباش. اون پيری ارزشش رو نداره، چهار روز دیگه ميميسارا

 تو اینه نگاهش کردم و گفتم: از

 نگو اینجوری، ناراحتم ازش ولی دیگه به مرگش راضی نيستم.  -

 باال انداخت و شروع به جمع کردن وسایلش شد.  دستی

 :تو دیونه ای، من جات بودم چهار تا تپل بارش ميكردم، تا بار اخرش باشه چرت و برت تحویلم بده. بعدم اصال بهسارا

 اون ربطی نداره که تو با شوهرت تو اتاق چيكار ميكنين...

 تكون دادم و سمت لباسم رفتم.  سری

 همين و بگو...-

 رو دراوردم و کت و شلوار یاسی رنگم رو تن کردم. نگاهی به خودم انداختم. خيلی قيافم عوض شده بود.  لباسام

 حاال انقدر ارایش نكرده بودم. لباسمم بهم ميومد و نظرم رو جلب کرده بود.  تا

 راستی، تو چرا نميای؟-

 :سيا دعوتم کرد اما خودم نخواستم. من فقط دوست دخترشم، بيام اونجا بگم چی؟سارا

 اتفاقا خاله هم دعوت بود، همين حرف تو رو زد. واسه همين نمياد. -

 کفشت کو؟  :حاال بيخيال، کيف وسارا

 تو کمدن، همون سفيداس که اون سال با مانتو کرمه خریدم. -

 گفت و از تو کمدم درشون اورد.  اهانی

 صدای زنگ گوشيم از اتاق خارج شدم. موبایلم رو از روی ميز برداشتم و جواب دادم.  با
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 جانم، سالم. -

 :سالم عزیزم کجایی؟هيراد

 خونه، تو کجایی؟-

 یشگاه نرفتی؟:خونه؟ مگه اراهيراد

 گفتم که سارا مياد پيشم. زنگ زدم به ارایشگاه کنسلش کردم، حوصله نداشتم دیگه. -

 :باشه خودت ميدونی، من دارم ميام. نيم ساعت دیگه حاضر باش. هيراد

 چشم، مراقب خودت باش. منتظرم. -

 :باشه خدافظ. هيراد

 . کردم و به خاله که با تحسين نگاهم ميكرد، نگاه کردم قطع

 چطور شدم؟-

 :عاليه، خوشگل شدی عزیزم. خاله

 رفتم و اروم گونش رو بوسيدم.  سمتش

 مرسی، دست سارا درد نكنه. -

 و گفت: خندید

 این دوست تو، همه کارس ماشاهلل. دیگه ارایشگر نبود که شد...-

 . خندیدم

 قدر فيلمای ارایشی دیده خبره شده. ارایشگر هم بود.  هم چند ماه کالس رفته، هم عمش یادش داده، بعدم دیگه ان-

 :پس شگردش اینه که همه فن حریفه. افرین افرین. یاد بگير یكم. خاله

 خندیدم و وارد اتاق شدم.  بلند
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 با تلفن حرف ميزد و ميخندید.  سارا

نگاهی به صورتم انداختم. گریم شده بودم، سایه خيلی کمرنگی پشت پلكم زده بود و با خط چشم، چشمم رو  دوباره

درشت تر کرده بود. موهام رو همرو به باال جمع کرده بود به اصطالح مدل گوجه ای بسته بود. رژ لب کالباسيم رو 

 تجدید کردم و سمتش برگشتم. 

 بسه دیگه، شارژش تموم شد. -

 لب زد: اروم

 دائميه خطش. -

 تكون دادم و مانتوم رو تنم کردم.  سری

 مانتوهام جلو باز بودن و فقط مدل هاشون باهم فرق داشت. بيشتر

 سفيدمم سرم کردم و مشغول جمع کردن وسایلم شدم.  شال

 رژت رو ميبرم. -

 نكرد.  توجهی

 با توعم، ميگم با خودم ميبرمش. -

-... 

 هوی، سارا!-

 نفهميد.  بازم

 پا محكم با ساقش کوبيدم که دادی زد و گفت: با

 چته روانی؟ شكوندی پامو...-

 ميگم رژت رو بردم. -
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 :باشه فقط...سارا

 ادامه حرفش شدم. جلوی گوشی رو گرفت تا صداش اون طرف خط نره.  منتظر

رو پاك کن از این رژ مفتياس. :اول اینكه خواستی شيطونی کنی از مادر شوهرت اجازه بگير، دوم اینكه رژه سارا

 شوهرت سرطان ميگيره. 

 چشمای درشت شده بهش نگاه کردم و گفتم: با

 خيلی بی حيایی. بعدم  تو این رژ داغونت رو زدی به لبای من؟-

 :قرار نيست با یه بار بميری که. خوش رنگ بود خب، منم خریدمش. سارا

يگفت. خدایی خيلی ناز بود. شيشه عطر رو هم روی خودم خالی تكون دادم و رژ رو تو کيفم انداختم. راست م سری

 کردم و بعد اون رو هم توی کيفم گذاشتم. 

تك زنگ هيراد، سریع ازشون خداحافظی کردم و بيرون رفتم. سوار ماشين شدم و سالم کردم. جوابم رو داد  با

 وسریع گفت:

 چه خوشگل شدی. -

 زدم و گفتم: لبخندی

 کت و شلوار خيلی بهت مياد.  توهم خيلی خوب شدی.-

 رو گرفت تو دستش و بوسيد.  دستم

 :بریم؟هيراد

 زدم و اروم گفتم: پلكی

 بریم.-

 

 صندلی های تو حياط نشستيم. روی
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 با دیدنمون سمتمون اومد و با خوش رویی مشغول خوش و بش شد.  سيامك

 :خيلی خوش اومدین، از خودتون پذیرایی کنين. سيامك

کردیم که رفت. با خانوادشم که همون اول احوال پرسی کرده بودیم. فقط سيامك و عروس دامادو مشناختم  تشكری

 که همشون درگير بودن امشب. گرچه که دلسا و ساميار هنوز نيومده بودن. 

 :اگر دوست داری روسریت رو دربياری من مشكلی ندارم. هيراد

 پيشنهادش رو رد کردم و گفتم راحتم. اینكه به  مسائل حجابی مقيد نبودم اما  با

 :یعنی امشب قرار نيست برقصی باهام؟هيراد

 باال انداختم و گفتم: ابرویی

 تو رقصم بلدی؟باریكال، نميدونستم. -

 :رقص که نه، ولی خب بلدم مردونه برقصم، مثل اون پسره. هيراد

  پسری که اشاره ميكرد نگاه کردم. ساده ميرقصيد. مثل همه مردا. به

 بهش زدم و اروم گفتم: لبخندی

 شما هر جوری برقصی بازم جذابی عزیزم. -

 و پام رو فشار داد.  خندید

 :شب جوابش رو ميدم. هيراد

 با کمال ميل...-

 

 ورود عروس و داماد، جو باغ عوض شد و همه مشغول پایكوبی و رقص شدن.  با

 بریم جلو؟ االن دیگه سرشون خلوته...-
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 اد و بلند شد. کتش رو صاف کرد و دستش رو سمتم گرفت. سری تكون د هيراد

 رو گرفتم و هر دو به طرف جایگاه عروس و داماد حرکت کردیم.  بازوش

 با دیدنم لبخندی زد و بغلم کرد.  دلسا

 :عروس بعدی تویی ها...دلسا

 فدات بشم عزیزم. ان شاهلل خوشبخت بشين. -

 به ساميار هم تبریك گفتم.  و

 خيلی خوشگل شدی...-

 زده گفت: ذوق

 واقعا؟-

 ارهه، لباستم عاليه. فكر کنم همونيه که ميخواستيش نه؟-

 :اره، انقدر غرغر کردم تا رفتيم خریدیمش. دلسا

 خب خداروشكر. هم لباست خوشگله، هم خودت قشنگی. -

 فكر کنم بترکونی! :توهم خيلی خوب شدی،ماشاهلل تو همين جوری ساده انقدر خوشگلی، عروس بشیدلسا

و به ممنونی اکتفا کردم. نميدونم چرا حس عروسی نداشتم. البته موضوع و جریانات صبح هم بی تاثير نبود،  خندیدم

 اما...این سردرد هم که جدیدا بهش مبتال شدم کالفم کرده بود. 

 :خب فكر کنم، یكی دوماه دیگم نوبت شماست ارهه؟ساميار

 تقریبا. -

 لوم نيست؟:تاریخش معدلسا

 :اتفاقا هماهنگ کردم یكم اسفند باشه. هيراد
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 خندید و گفت: ساميار

 پس دوماه مونده فقط. -

 زدم و اروم دست هيراد رو فشار دادم.  لبخندی

 ميزمون برگشتيم.  سمت

 شما با کی هماهنگ کردی؟-

 ارومی کرد و شونه باال انداخت.  خنده

 گيریم و ميریم سر زندگيمون. :هماهنگی نميخواد که، فقط عروسی ميهيراد

 بعد من این وسط هویجم؟ باید جهازم رو کامل کنم، وسایالم رو بخرم، این همه کار. -

 برگشت و بی هوا، بو*سيدم.  سمتم

:شما عشقی عزیزم، هویج چيه؟ بعدم شما فقط یه چمدون با خودت لباس بيار چون من لباس زنونه ندارم وگرنه هيراد

 خونم تكميله. 

 چشمای گشاد شده نگاهش کردم.  با

 تو حالت بده ها...وسایلم رو چيكار کنم؟-

 روتوی دستش قفل کرد و اروم زیر گوشم گفت: دستم

 به اونم ميرسيم، شما فعال از عروسی لذت ببر. -

 اینكه دلم ميخواست بدونم تصميمش چيه، ولی برگشتم و به جمع رقصنده ها نگاه کردم.  با

اخر شب اتفاق خاصی نيوفتاد. نه من، نه هيراد، هيچ کدوممون برای رقص بلند نشدیم و درخواست بقيه روهم رد  تا

 کردیم. 

 :فكر نميكردم اهل حجاب و نرقصيدن و مهمونی نرفتن باشی...دلسا
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پوشيده  شاید تو جمع های خيلی خانوادگی راحت باشم اما تو عروسی ها و جاهایی که غریبه هست، سعی ميكنم-

 ظاهر شم. اینجوری راحت ترم. 

 :حاال پاتختی که ندارم، ميومدی اینجا باهم برقصيم!دلسا

 و گفتم:اقامون نميزاره، بعدم وقت زیاده. فرصتش پيش بياد حتما اینكارو ميكنيم... خندیدم

 ای گفت و رفت.  باشه

 هيراد کردم و اروم گفتم: روبه

 هيراد جان، ميشه بریم؟-

 د و گفت:برگردون سری

 چيزی شده؟ امشب یه جوری بودی، شامت هم نخوردی!-

 نه فقط سرم درد ميكنه. خسته شدم...-

 زد و قبول کرد. بعد از چند دقيقه بلند شدیم و از همه خداحافظی کردیم.  پلكی

 :پس عروس کشون چی؟ساميار

 با ساميار دست داد و گفت: هيراد

 بهتره.  ریحانه یكم سردرد داره، برای همين بریم-

 با کلی غر زدن و گله کردن، قبول کرد و گذاشت که بریم.  دلسا

 سوار ماشين شدم، دلم ميخواست سرم رو به شيشه بكوبم تا از دردش کم شه.  وقتی

 :ميخوای بریم دکتر؟هيراد

 کردم که نگران بهم خيره بود.  نگاهش

 نه خوبم فقط بریم خونه. -
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 اخه، پس اینا چيه؟:تو که سابقه سر درد نداشتی هيراد

 نميدونم، باید یه ازمایش بدم.  -

 :ارهه یادم بنداز حتما باهم بریم . هيراد

 و سرم رو سمت شيشه برگردوندم.  خندیدم

 راه یكم طوالنی بود، کم کم پلكام روی هم افتاد و به خواب رفتم. چون

 

 

 :ریحانه، پاشو خانومم رسيدیم. هيراد

 خوردم و بيدار شدم. باد خنكی که ميومد باعث شد لرز کنم و تو خودم بپيچم.  تكونی

 پياده شدم و به طرف خونه رفتم. گيج و خواب الود، تا دم در واحد رو طی کردم.  سریع

 خونه شدیم و من یك راست روی اولين مبل نشستم.  وارد

 وای دارم روانی ميشم. بيا این گيره هارو باز کن لطفا. -

 و سمتم اومد.  ندیدخ

 :تو که قرار بود همش روسری بپوشی، چرا موهاتو اینجوری بستی پس؟هيراد

 نميدونم واال، حاال اینارو ول کن بيا بازش کن که مخم ترکيد از بس سفت بسته شدن. -

 رو گرفت و طرف اتاق کشيد.  دستم

 تخت نشوندم و پشتم نشست.  روی

 بعد اروم شروع کرد به جدا کردن گيره ها...کمی شونه هام رو ماساژ داد و  اول

 گيره که که در مياور اخ بلندی ميگفتم و از درد صورتم جمع ميشد.  هر
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 :موهات شكسته...هيراد

 هوم...اره. -

 کامل موهام رو باز کرد، دستش رو داخلشون  فرو برد و سرش رو نزدیك کرد.  وقتی

 را باختم.. : حواسم پرت سلسله ى موى تــو شد،قافيههيراد

شنيدن این جمله بی طاقت سمتش چرخيدم و بو*سه بارونش کردم. هم همراهيم ميكرد هم از کارم تعجب کرده  با

 بود و ميخندید. 

 بسه یا بازم جوابت رو بدم!؟-

 دوباره خندید و من رو دیونه تر کرد.  خندید،

 رو توی موهاش فرو کردم و گفتم: دستم

 عاشق نبودم اما،...-

 

 زد و گفت: دلبخن

 اما چی؟-

 زدم و پيشونيم رو به پيشونيش چسبوندم. جمله ی عاشقانه ای که توذهنم بود رو براش زمزمه کردم: لبخندی

 کند! یشوند و زبانم تب م یمور مور م میها ؟لبیعاشق شده ا ندیگو یم-

 واژه ها, دق کرده اند! چارهياست؛ ب ريتأث یکنم ب یم هیکلمات و جمالت را پاشو هرچه

 عميقی کشيد. اینبار اون پيش قدم شد. روی تخت دراز کشيدیم.  نفس

 تنها جمله ای که تو ذهنم چرخ ميخورد این بود که: خدا امشب رو بخير کنه! و
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 صدای خنده های بلند هيراد، چشمام رو باز کردم. وسط اتاق راه ميرفت و ميخندید.  با

 خشك و دردناکم رو تكون دادم و بلند شدم. انگار مجبور بودیم که روی تخت یك نفره بخوابيم.  بدن

 سمتم برگشت، با دیدنم، لبخندی زد و سری تكون داد. در جوابش، من هم لبخندی زدم و براش بوس فرستادم.  وقتی

 ن وضعيت من، قطعا سكته رو ميزد.رو از پایين تخت برداشتم و تنم کردم. اگر خاله اینجا بود، با دید بلوزم

 قطع کردن تلفن، سمتم اومد و روی تخت نشست. خودش رو عقب کشيد و پشتم قرار گرفت.  بعد

 :خوبی؟هيراد

 تكيه دادم. حرفی از ضعف وحشتناکم نزدم و گفتم: بهش

 اره،تو خوبی؟-

 و جوابم رو داد. دستاش رو دور کمرم حلقه کرد    خندید

 ، تو خوبی واقعا؟:من خوبم اماهيراد

 . سمتش برگشتم و دستام رو دور گردنش حلقه کردم. گونش رو بو*سيدم و گفتم:خندیدم

 خوبم، خيلی هم خوب. نگران نباش. فقط...-

 :گرسنه ای؟هيراد

 ذوق اینكه منظورم رو فهميده، سر تكون دادم. با خنده موهام رو بهم ریخت و از جا بلند شد.  با

 از اتاق بيرون رفت.  رو تنش کرد و تيشرتش

 

 لقمه رو هم با چایی قورت دادم و کنار کشيدم.  اخرین

 مرسی، خيلی گشنه شده بودم. -

 زد.  لبخند
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 :نوش جانت. امروز که مرخصی داری، بمون خونه، من برم، بعد از ظهر ميام. هيراد

 پس بوتيك چی؟سيامك دست تنها بمونه؟-

 ردم. :نه، تایم ناهار ميام، باز برميگهيراد

 عزیزم مگه راه قرض داری؟ چه کاریه؟شما قشنگ کارات رو بكن، بعد بيا. -

 کرد و از جا بلند شد.  قبول

 :لطفا، ازت خواهش ميكنم، فقط استراحت کن و هر وقت احساس ناراحتی کردی بهم زنگ بزن، باشه؟هيراد

 زدم و جوابش رو دادم.  پلكی

 چه ها ماه عسلن سيا هم دست تنهاس. :درستش این بود که امروز نرم ولی بهيراد

شدم، همراه ایستادنم، زیر دلم تير کشيد، لحظه ای از درد چشمام رو بستم اما بعدش، خيلی بی تفاوت به حالت  بلند

 هام، از گردنش اویزون شدم. 

 چشم، مواظب هستم.-

 *سه ای روی لبام نشوند و بغلم کرد. بو

 :دوست دارم. هيراد

 تنش رو با ولع بو کشيدم و اروم زمزمه کردم: عطر

 هر صبح ز عشق تو، این عقل شود شيدا...-

 از بو*سه کوتاهی، به اتاق برگشت تا حاضر بشه.  بعد

 کردم نسبت به ضعف بدنی و درد که داشتم بی توجه باشم، اما نشد.  سعی

دیدم، خونه رو گشتم، اهنگ گوش دادم، رفتن هيراد، خودم رو با کار های مختلف سرگرم کردم. تلویزیون  با

آشپزخونه رو زیر و رو کردم و در اخر از درد شكمم و زیر دلم، روی مبل نشستم. یاد تاکيد های خاله افتادم، که 

 اما... فتهچقدر اصرار داشت اتفاقی که االن افتاده بود، قبل ازدواج نيو
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 ده ها، رفتارا و خيلی چيزای دیگه. ای ترسيدم. از واکنش های بقيه، از فكراشون، عقي لحظه

 تير کشيد و لبم رو گزیدم.  دلم

 شيرینی ميخواست، یه چيزی که ته دلم رو بگيره و هوسم رو بخوابونه.  دلم

کردم. اگر االن مامانم بود، حداقل حرف زدن باهاش ارومم ميكرد...یا اگر خواهر داشتم، ميتونستم باهاش حرف  بغض

 بزنم. 

 شدن. ضعف دلم حالم رو بهم ميزد. کاش هيراد نمی رفت. سرازیر  اشكام

 فكرش رو هم نميكردم که به مرور حالم بد بشه. روی مبل دراز کشيدم و توی خودم مچاله شدم... حتی

 اینكه بلند شم و حتی از توی قندون، قندی تو دهنم بزارم هم نداشتم.  رمق

 يكردم تمام محتویات معدم تا گلوم باال ميان. فشارم رو حس ميكردم. بغضم شدید تر شد. حس م اُفت

 نفس عميق کشيدم. اشكام رو پاك کردم سعی کردم بلند شم.  چندتا

 سختی خودم رو تا اشپزخونه رسوندم و با یه ليوان اب قند، خودم رو اروم کردم.  به

 صندلی اشپزخونه نشستم، سر درد و سرگيجه باهم به سراغم اومده بود.  روی

 بغض کردم. گوشيم رو از روی کانتر برداشتم و قفلش رو باز کردم.  دوباره

 دیدن عكس دونفرمون، که پس زمينه گوشيم بود، دوباره اشكام سرازیر شدن و حالم بدتر شد.  با

 

صدای چرخش کليد، باعث شد سریع سرم رو از روی کانتر بردارم و از جا بلند شم. درد بدی زیر دلم پيچيد،  شنيدن

 د ناله ای کردم و لبم رو گاز گرفتم. از در

 :ریحانه...خونه..هيراد

 تو درگاه اشپزخونه قرار گرفت و قيافه درهم و داغون من رو دید، به وضوح پریدگی رنگش رو حس کردم.  وقتی



 دلم یآسمان آب

 
549 

 

 که دستش بود رو زمين انداخت و سمتم اومد: پالستيكی

 خو ...خوبی؟-

 داشت خفم ميكرد. بدون هيچ حرفی، فقط سرم رو باال انداختم و لب برچيدم.  بغض

 :تو رو قرآن ریحانه، دارم سكته ميكنم. یه کلمه حرف بزن ال اقل. هيراد

 گرم شد. شاید نامردی باشه، اما انگار به اون چيزی که ميخواستم رسيده بودم.  دلم

 که با دیدن این حال و روزم هول شده بود و داشت سكته می کرد.  انقدر پاك بود، انقدر صاف و صادق بود، هيراد

خندم گرفته بود، چون واقعا اروم شده بودم. بهم ثابت شده بود هيراد همونيه که ميگفت. نه اینكه نابلد باشه،  خودم

 ولی تا به حال این روزا رو نداشته. 

 رفتم و بغلش کردم. محكم تر از هميشه... سمتش

 قربونت بشم من، عزیزم، یه کلمه حرف بزن. بگو چته االن؟ درد داری؟ حالت بده؟:الهی هيراد

 باال انداختم.  سری

 . خندید

 :االن داری ناز ميكنی؟هيراد

 رو توی گردنش فرو کردم.  سرم

 :اها، پس جریان اینه  .هيراد

 *سه ای روی موهام زد و کمرم رو ماساژ داد.بو

 

 مبل نشستيم.  آشپزخونه بيرون رفتيم و روی از

 :نميخوای ناهار بخوریم؟هيراد
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 رو روی قلبش گذاشتم و پام رو روی مبل دراز کردم.  سرم

 ميشه نری دیگه؟-

 :باشه، دیگه نميرم. حاال ميشه اشكات رو پاك کنی؟ بينيت رو که با گردن و لباسم پاك کردی...هيراد

 . دستش رو، روی صورتم کشيد و اشكام رو پاك کرد. خندیدم

 :پاشو یه لقمه غذا بخوریم، بعد بریم دکتر...يراده

 .نشستم

 دکتر نميخواد، خوبه حالم. -

 :تا همين االن داشتی از درد این وسط غش ميكردی...هيراد

 نه دیگه، دلتنگ تو بودم که گریه ميكردم، وگرنه خوبم. -

 و دستم رو گرفت.  بلند

 بریم بخوریمشون، بعدا راجب این حرف ميزنيم. :حاال شما پاشو، جيگر خریدم االن یخ ميكنن. هيراد

 شدم و همراهش تا اشپزخونه رفتم.  بلند

 صندلی هدایتم کرد و نذاشت بلند شم. خودش همه کار ها رو کرد و کنارم نشست.  سمت

 لقمه ميگرفت و دستم ميداد. به کاراش و حرفاش ميخندیدم.  برام

از خودرن ناهار به سيامك خبر داد که نمياد بوتيك. بعد از کلی قول و قرار گذاشتن با سيامك، گوشی رو قطع  بعد

 کرد و کنارم روی تخت دراز کشيد. انقدر موهام رو نوازش کرد تا خوابم برد.

 

 خونه شدم و در رو بستم. سعی ميكردم طبيعی رفتار کنم تا خاله چيزی رو متوجه نشه.  وارد

 اتاق رفتم. دیدم کنار جانماز به خواب رفته.  تسم
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 نشستم و اروم تسبيح رو از دستش بيرون کشيدم. کنارش

 خاله جونم، بلند نميشی قربونت بشم؟-

 از جا پرید. خندم گرفت.  هراسون

 سالم، نترس منم. دیدم گردنت اینجا درد ميگيره، گفتم بيدارت کنم تا رو تخت بخوابی. -

 م رو پرسيد. زد و حال لبخندی

 باهم دیگه حرف زدیم. بلند شدم تا براش چایی بریزم.  یكم

 :تو نميخواد بری، خودم ميرم ميریزم. خاله

 تعجب ابروهام باال رفت.  از

 وا خب ميرفتم دیگه. -

 :کار دارم تو آشپزخونه. خاله

  نزدم و دنبالش تا توی هال رفتم. خاله با سينی چایی برگشت و کنارم نشست. حرفی

 :هيراد با من حرف زده، ميگه اول اسفند عروسی بگيریم. خاله

 پس تنها کسی که از عروسی بيخبره، خود عروسه. -

:شاید دليلی داشته که بهت نگفته. حاال حرفم این نيست، باید برگردم یزد. هم وسایل تورو بفرستم تهران، هم خاله

 کارای خونم رو بكنم. 

 ميخوای برگردی یزد؟-

 دونم، شكوه خانم ميگه خونه یزد رو بفروشم و بيام همينجا رو بخرم. :نميخاله

 رو به دست گرفتم و گفتم: ليوانم

 خب، اگر ميتونی اینجارو بخری بهتره که. نه من تنها ميمونم نه شما. -
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 :محمد داره برميگرده. خاله

 خوشحالی گفتم: با

 عه، چشمت روشن! خيلی خوشحال شدم. کی مياد؟-

:روزش معلوم نيست ولی قصدش اینه که برگرده. بعدم اگر تهران باشيم براش بهتره. حاال نميدونم باید چيكار خاله

 کنم، ولی حتما باید یه سر برم یزد. تو نميتونی بيای نه؟

 خالی چایی رو توی سينی گذاشتم.  ليوان

 نه، بوتيك خيلی شلوغ شده االن، دیگه نزدیك عيدم داره ميشه، بيشتر ميان برای خرید. -

 علی گویان بلند شد.  یا

 :پس من فردا یا پس فردا ميرم یزد، مشكلی که نداری؟خاله

 نه فقط...-

 نگاهم کرد.  منتظر

 ميشه برم خونه هيراد؟-

 خاله: مگه خونه مادرشوهرت، راحت نيستی؟ 

 خودمون راحت ترم. خب خونه -

 شد و سمت اشپزخونه رفت.  بلند

 :همش دوماه مونده، بزار بی حرف پس و پيش بری خونه خودت. خاله

مردم دهنشون برای حرف زدن، هميشه بازه. بعدم، اون دیگه رسما و قانونا شوهرمه، چه مشكلی داره خونش -

 بمونم؟

 تكون داد و گفت: سری
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 ، همين مادرشوهرت رو سر هممون خراب ميشه. دختر جون، اگر اتفاقی بيوفته-

 خجالت لبم رو گزیدم. احتمال اینكه یه درصد هم بتونم بهش بگم چيشده، پرید.  با

 نه نه مطمئن باش اتفاقی نميوفته. -

 :هر کاری دلت ميخواد بكن. فقط مواظب باش. خيلی بيشتر از هميشه...خاله

 م و بغلش کردم. و سمتش رفتم. محكم گونش رو بو*سيد خندیدم

 باشه خاله جونم، پس فعال شبت بخير!-

 :شام چی؟خاله

 طور که طرف اتاق ميرفتم گفتم: همين

 یه درصد فكر کن هيراد من رو بدون شام برگردونه خونه. -

 خنده و الهی شكرش تو گوشم پيچيد. لبخندی زدم و سمت گوشی رفتم تا به هيراد خبر بدم.  صدای

 تظر شدم...رو گرفتم و من شمارش

 سالم عزیزم چطوری؟-

 :سالم خانوم، مرسی تو چطوری؟خوبی؟هيراد

 اره خوبم، چه خبر؟-

 :هنوز اتفاق خاصی نيوفتاده از وقتی رفتی. تو چی؟مشكلی نداری؟هيراد

 صدای اروم گفتم: با

 فعال که حالم خوبه، بعدم یه خبر خوب...-

 :چی شده؟هيراد

 خالم داره ميره یزد، راضيش کردم بيام پيشت تا برگرده!-
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 مكث کرد و گفت: کمی

 واقعا؟-

 واال به خدا. حاال بعد مفصل حرف ميزنيم. -

 :باشه پس، فردا ساعت نه و نيم دم در باش منتظرتم. هيراد

 خودم ميام با ماشينم دیگه. -

 :نه من خودم ميام دنبالت. کاری نداری؟هيراد

 ی کردم و گوشی رو زدم به شارژ. روی تخت دراز کشيدم. خداحافظ ازش

کار داشتيم برای عروسی. لباس عروس، ارایشگاه، مهمونا، چيدن وسایل خونه. وسایلی که نميدونم کی و  چقدر

 چطوری جفت و جور شدن. باید حتما از خاله بپرسم. 

 طور که مشغول فكر کردن بودم، پلكام سنگين شد و خوابم برد. همين

 

 رو از ماشين پياده کردم و هن هن کنان، تا نزدیك اسانسور اوردمش.  چمدونم

 طبقه هيراد شدم و زنگ زدم. هيراد سریع در رو باز کرد و گفت: وارد

 چطوری با این اومدی باال؟ خب صبر ميكردی تا بيام دیگه...-

 حاال برو اونور بيارمش تو!-

 چمدون رو از دستم گرفت و کنار رفت.  

 خونه شدم و در رو بستم.  دوار

 اتاقش رفت و چمدون رو اونجا گذاشت.  بلند داد زد و گفت: سمت

 کشوهای اینجارو با نصف کمدم رو خالی کردم، بعدا بيا لباسات رو بچين.-
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 مبل نشستم و شالم رو دراوردم. کنارم نشست و گونم رو بو*سيد.  روی

 :منور کردین بانو!هيراد

 و گفتم:پاش دراز کشيدم  روی

 تازه شروع شد...-

 موهام رو بو*سيد و گفت: روی

 من که راضيم. -

 و گفتم: خندیدم

 بایدم راضی باشی، از من بهتر کجا گيرت مياد؟-

 متفكری به خودش گرفت و گفت: حالت

 گيرم که ميومد، ولی حاال من تورو انتخاب کردم. -

 حرص از جا بلند شدم و موهاش رو کشيدم.  با

خيلی روت زیاده، منتم ميزاری؟ خيلی خوشت ميومد ازشون، ميرفتی ميگرفتيشون. گرچه که، فكر نكنم بهت -

 جواب مثبت ميدادن ولی خب، این من بودم که تورو انتخاب کردم. 

 رو از بين موهاش باز کرد و بغلم کرد.  مشتم

 : یه تار موی تو، می ارزه به همشون!هيراد

 شو بریم، االن صدای سيامك در مياد...باشه ممنونم. حاال پا-

 هولم داد عقب و گفت: اروم

 باشه ممنونی؟ من بهت ابراز عالقه کردم، تو فقط ممنونی؟-

 اینكه حرصش رو دربيارم ادامه دادم: برای
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 اره ممنونم، حاال هم پاشو. -

 قيافه درهم بلند شد و گفت: با

 باشه، دارم برات!-

 سمت اتاق رفت تا حاضر بشه. و

 

 رمز کارتتون؟-

 ٧٠٤٥:مرد

 کشيدم و برگه خرید رو بهشون دادم.  کارت

 بفرمایيد، مبارکتون باشه!-

 تشكر کرد و از مغازه خارج شد.  مرد

 :چيشده هيراد از صبح اصال سمتت نمياد؟دلسا

 به چهره اخموش انداختم که به مانيتور چشم دوخته بود.  نگاهی

 و گفتم: خندیدم

 …مثال ناراحته-

 :چرا؟دلسا

 نداشتم حرفی بزنم.  دوست

 حاال جریانات داره. بعدا باهم حرف ميزنيم. چایی ميخوری؟-

 باال انداخت. نگاهی به هيراد کردم که همچنان گرم انجام دادن کارهاش بود.  سری

 آشپزخونه رفتم، زیر کتری در حال جوش رو خاموش کردم و براش چایی ریختم.  به
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 ميزش وایستادم.  کنار

 بفرما، اینم یه چایی تازه دم برای...-

 نگاه کردن بهم، وسط حرفم پرید و ناراحت گفت: بدون

 نميخورم. -

 به اطراف انداختم، توجه همه جلب شده بود. لبخندی زدم و رو به هيراد گفتم: نگاهی

 عزیزم، تو که انقدر لوس نبودی! حاال من یه شوخی کردم...-

 عجب کردم. یعنی واقعا ناراحت شده بود؟نزد. ت حرفی

 واقعا ناراحتی یا داری من رو سر کار ميزاری؟-

 جا بلند شد و سمت اتاقش رفت.  از

 پشت سرش حرکت کردم و وارد اتاق شدم.  عصبی

 این مسخره بازیا چيه؟ زشته جلوی بچه ها!-

 تفاوت سر جاش نشست و گفت: بی

 ا هم مثل اونا...همه زن و شوهرا باهم دعوا ميكنن. م-

 زدم و گفتم: پوزخندی

 همشون سر چيزای مسخره دعوا ميكنن؟-

 کرد و گفت: نگاهم

 از نظر تو مسخره بود، از نظر من نبود. -

 مبل نشستم و گفتم: روی

 هيراد...تمومش کن توروخدا! اخه این چيزیه که ما داریم سرش بحث ميكنيم؟ من از قهر و دعوا بدم مياد. -
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 ه ميشی تا دفعه دیگه تو ذوقم نزنی!:تنبيهيراد

 باشه تنبيه شدم. اخمات رو باز کن حاال. -

 زد و گفت: لبخندی

 بيا خندیدم. برو حاال به کارم برسم. -

 شدم و زیر لب پرویی زمزمه کردم.  بلند

 رفتم و سرجام نشستم.  بيرون

 مشتری که توی مغازه بودن رو راه انداختم و خودم رو با تا کردن لباسا سر گرم کردم تا ساعت ها بگذره.  چندتا

 

 

 

 ماشين شدیم و راه افتادیم.  سوار

 شام بریم بيرون؟-

 :نخير، هنوز ناراحتم ازت. هيراد

 دم درد گرفت. حرص گردنش رو سمت خودم کشيدم و چند بار گونش رو محكم بو*سيدم. طوری لبای خو با

 بيا، خوب شد؟ راحت شدی؟-

 . خندید

 :اره بهتر شد، حاال کجا بریم؟هيراد

 . برو اونجا.ميرفت یبا سارا م شهيرستوران هست که  هم هی-

 رو بهش دادم. ادرس
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 م؟یاونجا نر شهي:حاال نمراديه

 چرا؟ اخه من اونجا رو دوست دارم. -

 ای باال انداخت حرکت کرد.  شونه

 به مقصد حرفی نزدیم و اهنگ گوش دادیم.رسيدن  تا

 

 :چی ميل دارین. گارسون

 :دو پرس سلطانی لطفا. هيراد

 گارسون، سفارش ها رو نوشت و رفت.  پسرك

 از فردا باید کم کم  خونه رو جمع و جور کنيم که وسایالمون مياد، معطل نشيم. -

 :کاش نميخریدی. وسایل من بود دیگه. هيراد

 تی نميدونم چی به چيه؟ واقعا نميدونم از کجا اومده این وسایال!باورت ميشه من ح-

 :یعنی خالت خودش خریده؟هيراد

 . بده رو جوابم اگر البته. بپرسم ازش باید…به گمونم همينه، ولی-

دقيقه ای گذشت تا اینكه گارسون غذا هارو اورد. از گرسنگی دلم ضعف ميرفت. بعد از رفتنش، سریع دیس  چند

 جلوی خودم کشيدم و شروع کردم.  بشقاب رو

 پسر جوونی سرم رو بلند کردم و به پشت سر هيراد خيره شدم.  یغذا بود که با صدا وسطای

 قد بلندی بود با چهره ای جذاب که بهش ميخورد سنش همين حدودای هيراد باشه.  پسر

 شد وبا صدای رسا و بلندی گفت: نزدیكتر

 به به اقا هيراد رستگار، پارسال دوست امسال اشنا برادر. -
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 جا بلند شدیم که هيراد با رنگ پریده به عقب برگشت.  از

 :سالم. خوبی؟خسته نباشی.هيراد

 رو به من گفت: و

 محمد دوست دانشگاهم و ایشون هم همسرم ریحانه!-

 سری به نشونه احترام خم کرد و اظهار خوشبختی کرد.  محمد

 :چه عجب یادی از فقير فقرا کردی، اینجا چه ميكنی؟دمحم

 با دست به من اشاره کرد و گفت: هيراد

 :دیگه...یهویی شد. هيراد

 خندید و گفت: محمد

 همون رو بگو پس، تو به خاطر من نيومدی. قبال با مهشيد و بقيه ميومدی االنم با همسرت...ما که کاره ای نيستيم. -

 قبال همراه هيراد بوده، نگاهی بهش انداختم. با قيافه وا رفته به محمد نگاه ميكرد. شنيدن اسم دختری که  با

 :مزاحمتون نميشم بفرمایيد. محمد

 دستی به شونه هيراد زد و رفت.  و

 نشستم و بی تفاوت شروع به غذا خوردن کردم. اما فقط خدا ميدونه که چقدر اون غذا به کامم زهر شد.  سرجام

 اهی، نشست و بی حرف غذاش رو خورد. از مكث کوت بعد

 دستمال دهنم رو پاك کردم و کنار کشيدم.  با

 دستت درد نكنه. خوشمزه بود. -

 قيافه درهم و گرفته سری تكون داد و غذاش که نصفه بود رو نخورد.  با

 غذا رو حساب کرد و از رستوران خارج شدیم.  پول
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 و ميشكست. وسطای راه، فقط صدای اهنگ بود که سكوت ر تا

 :مهشيد...مرده. هيراد

 زدم و گفتم: پلكی

 خدا رحمتش کنه. -

 داد: ادامه

 چيزی بينمون نبوده. -

 مشخصه. رستوران، دوستای مشترك، دانشگاه و...بقشم اصال مهم نيست چون چيزی بينتون نبوده.-

 رو کنار کشيد.  ماشين

 : اول گوش بده بعد بشين داستان بافی کن. هيراد

 برگشتم و گفتم: سمتش

 . ميدم گوش…خب-

 :اصال گفتنی که بخوام بگم!هيراد

 حرص خندیدم و گفتم: از

 تا این حد باهم بودین؟ خب اشكال نداره، نگو عزیزم من که حرفی نزدم. -

 روم رو سمت پنجره کردم.  و

 بودیم. حاالم که مرده. :ریحانه، منظورم این نبود. به خدا فقط...فقط باهم بيرون رفتيم. حتی دوست هم نهيراد

 باشه عزیزم. مرسی که گفتی!-

 دستی روی فرمون کوبيد و راه افتاد. جوری با عصبانيت دنده رو جا ميزد که حس ميكردم االن که کنده بشه.  عصبی

 خونه حرفی نزدیم و تو سكوت سعی در اروم کردن خودمون داشتيم، اما نشد. تا



 دلم یآسمان آب

 
562 

 

 

تم و سمت اتاق رفتم. مانتوم رو با لباس راحتی عوض کردم و شلوارك خالی چایی رو توی سينگ گذاش ليوان

 پوشيدم. 

 توی هال، روی مبل نشسته بود و سرش رو به پشتی مبل تكيه داده بود.  هيراد

ازش ناراحت بودم و هم عصبانی. شاید واقعا هم چيزی بينشون نبوده و من داشتم شلوغش ميكردم اما نميدونم  هم

 ریخته بود. چرا اعصابم بهم 

 توی کمد دیواری تشكی دراوردم و پهن کردم. بالش و پتو رو هم کنارش گذاشتم و دراز کشيدم.  از

 اتاق شد و با دیدن تشك، به چهار چوب تكيه داد و گفت: وارد

 این موضوع مسخره انقدر اهميت داره که جات رو پایين پهن کردی و ميخوای جدا بخوابی!؟-

 شمام رو بستم. پهلو خوابيدم و چ به

 من نخواستم جدا بخوابم، فقط باالی تخت سختم بود. -

 :تا چند وقت پيش سختت نبود!؟هيراد

 عصبانيت نشستم و گفتم: با

اونی که باید طلبكار باشه منم نه تو! پس لطفا اینجوری باهام حرف نزن. بعدم به فرضم که دلم ميخواد پایين -

 بخوابم، مشكليه؟

 عقب پرت کردم و پتو رو روی سرم کشيدم. بعد خودم رو به  و

 رفتنش رو حس ميكردم. صدای خش خش لباساش، مشخص ميكرد که داره اماده خواب ميشه.  راه

 پتو رو از روم کنار زد و بغلم دراز کشيد.  یهو

 :راست ميگی تو طلبكاری! منم بابت کار نكردم بدهكارتم. هيراد

 لطفا بيا دیگه راجبش حرف نزنيم. خوابم مياد...-
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 شد و نشست. بازوی منم گرفت و مجبورم کرد تا بشينم.  بلند

 :تا وقتی این موضوع حل و فصل نشه شما نمی خوابی!هيراد

 عميقی کشيدم و گفتم: نفس

 واال دیگه حرفی نميمونه. من دارم بزرگش ميكنم. ایشاهلل که چيزی بينتون نبوده. -

:ریحانه انقدر با کنایه حرف نزن. چی ميخوای بشنوی؟ مثال توقع داشتی زنم باشه و نگفته باشم یا مثال...ال اله هيراد

 اال اهلل!کوتاه بيا عزیزم. 

 رو بستم تا یكم از سر دردم کم بشه و به خودم مسلط بشم.  چشمام

ه دختره مياد ميگه:عه ریحانه جون بعد از تو اگر جای من بودی چيكار ميكردی؟ فكر کن...رفتيم بيرون یهو ی-

...محمد ندیده بودم با کسی بيای پيش ما! بعد دقيقا تو اون موقع عكس العملت چيه؟ ناراحت نميشی؟ هزار فكر تو 

 سرت نميره؟ دِ ميره دیگه. حاالم تموم شد. بگير بخواب. شب بخير...

 کشيدم و چشمام رو بستم.  دراز

 شيرینی خورده ناراحت نشدی که سر این بهت برخورده. :تو سر اون دختره هيراد

 لب زمزمه کردم: زیر

 چون اون رو خودت بهم گفتی، ولی این و نگفته بودی. -

 رو زیر سرم فرو کرد و گونم رو بو*سيد.  دستش

ن باشه گفت: به خدا من اصال حتی به مهشيد فكرم نميكردم که بخوام به تو بگمش، باالخره باید یه چيزی برای هيراد

 یا نه...

 حق باتوعه. شب بخير. -

 تر بغلم کرد و شب بخير گفت. محكم
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 هال وایستاده بودم و به کارگرا نگاه ميكردم که وسایال رو سالم باال بيارن.  گوشه

 :خانم این کارتون رو بزاریم همينجا!؟مرد

 بله من بعدا خودم جا به جاشون ميكنم. -

 شد و سمتم اومد.  گوشی به دست وارد خونه هيراد

 لب زد: اروم

 خاله پروینه!-

 رو ازش گرفتم و شروع به حرف زدن کردم.  موبایل

 سالم خاله جون خوبی!؟-

 :سالم عزیزم، تو خوبی؟ هيراد خوبه؟خاله

 ممنون ماهم خوبيم. خوش ميگذره؟-

 :جات خالی! همسایه هارو دیدم، دختر خاله هارو دیدم دلم باز شد. وسایالت رسيد!؟خاله

 اره االن دارن ميارشون تو خونه. دستت درد نكنه. کی برميگردی؟-

 :واسه اخر هفته بليت گرفتم که بيام. تو که دیرت نميشه؟خاله

 يشه. و گفتم:نه، اگر ميتونيم سه هفته ای خونه رو بچينيم، دیر نم خندیدم

 :اره ميتونيم.  من باید برم خاله جان، کاری نداری؟خاله

 خداحافظی کردم و گوشی رو دست هيراد دادم.  ازش

 خيلی دیگه مونده!؟-

 به جيب به دیوار تكيه داد و گفت: دست

 نه فقط چند تا کارتون مونده. -
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 ع کنيم.تكون دادم و شروع به مرتب کردن کارتونا کردم تا بتونيم کار رو شرو سری

 

 صدای زنگ ایفون، کارتون ليوان ها رو کنار گذاشتم و بلند شدم.  با

 زمان هيراد برای باز کردن در، از اتاق بيرون اومد.  هم

 :فكر کنم سارا و سيامكن. هيراد

 راه رو رو باز کردم و منتظر شدم.  در

 و خوش امدشون کردم.  باز شدن در اسانسور و دیدن قيافه خندون سارا و سيامك، لبخندی زدم با

 سالم، خوش اومدین. -

 شيرینی رو دستم داد و بغلم کرد.  سارا

 :سالم، وای دیدی داری عروس ميشی؟سارا

 اروم خندید و گفت: سيامك

 اره داره ميبينه! حاال برو تو لطفا، بعد بغل کنين همو. -

 سيامك هم سالم کردم و تعارفش کردم بياد تو.  به

 حال و احوال کردن و گوشه ای وایستادن.  دو با هيراد هم هر

 :عروس دوماد بعدی شمایين؟هيراد

 و سيامك با تعجب نگاهی به هم انداختن و هر دو باهم گفتن: سارا

 نه!-

 هماهنگيشون، خندم گرفت.  از

 بشينين براتون چایی بيارم. -
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 همين طور که شال و مانتوش رو درمياورد گفت: سارا

 وا، تو وسایل نو ميخوای چایی بریزی بياری؟-

 چه ربطی داره؟ باالخره اینا که استفاده ميشه. -

 :مگه نميخوای مدل دار بچينيشون تو کابينت ها؟سارا

 گفتم: خوشحال

 خداروشكر هيراد اینا از این رسم ها ندارن که بيان خونه عروس رو ببينن. یعنی دارن ها، ولی اجراش نميكنن. -

 لب دوباره خداروشكر گفتم.  زیر و

 ساز هيراد رو به برق زدم و منتظر شدم تا داغ بشه.  چای

 نزدیكم شد و اروم گفت: سارا

 مادرشوهرت هنوز زندس؟-

 چشمای گشاد شده گفتم: با

 سارا، توروخدا نگو اینجوری! هيراد ميشنوه. -

 باال انداخت و گفت: سری

 نيست!نه بابا، با سيا سرگرمه، حواسش به ما -

 حاال اون رو چيكار داری؟-

 :هيچی بابا، من غلط بكنم با اون کاری داشته باشم، ميخواستم بدونم دیدیش یا نه؟سارا

 عميقی کشيدم و گفتم: نفس

نه ندیدمش، حتی یه زنگ هم نزده ببينه ما داریم چيكار ميكنيم اینجا. حاال شاید با هيراد حرف زه باشه اما با من -

 نزده. 
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 چاره شوهرش، چی ميكشه...:بيسارا

 و چایی ساز رو خاموش کردم.  خندیدم

 چایی ریختم و باهم پيش اقایون رفتيم. چهارتا

 

 بيشتر کارا انجام شده بود. تمام وسایل بزرگ سرجاهاشون بود ، فرش رو پهن کرده بودیم.  تقریبا

 اشپزخونه تموم شده بود. تمام تزئينی ها رو به دیوار زده بودیم یا جاهاشون رو مشخص کرده بودیم.  کار

 لباس ها مونده بود و خورده ریز هایی که باید ميخریدیم.  فقط

 تخت و مبل هم هيراد گرفته بود و االن چيده بودیم.  حتی

 شون رو بسته بودن. ها با قيافه های خستشون روی مبل نشسته بودن و چشما بچه

 نه شب بود و من حق ميدادم که تا این حد خسته بشن، چون کار کمی نبود.  ساعت

 چایی رو روی ميز گذاشتم که صداش، باعث شد همشون صاف سرجاشون بشينن.  سينی

 :خدایی فكر نميكردم به همين سرعت جمع بشه. سارا

 خب چون نيازی نبود مدل دار بچينيم، زمان زیادی نميبرد. ولی واقعا دستتون درد نكنه، وجودتون مفيد بود. -

 خيلی اروم گفت: هيراد

 برای اولين بار. -

 فكرش رو نميكرد ما بشنویم به روی خودش نياورد و مشغول خوردن چایيش شد.  چون

 ت:سریع جبهه گرفت و گف ،یِهم که کال ادم رک سارا

 وا، هيراد حتی منم وجودم مفيد نبوده تا حاال؟-

 که توقع این حرف رو نداشت گفت: هيراد
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 عه مگه شنيدین؟-

 :شما که دیگه حرفت رو زدی، ولی این راجب من صدق نميكنه حاال سيامك رو نميدونم. سارا

 خيره شده بود.  لبخندش رو جمع کرد و به سيامك نگاه کرد که با ابروهای باال رفته به سارا هيراد

 :که من بی خاصيتم...سيامك

 : وا عزیزم مگه من گفتم؟ خوبه دوست خودت بود که این حرف رو زد. سارا

 با پاش محكم به ساق پای هيراد کوبيد و گفت: سيامك

 من بی خاصيتم؟-

 با درد لبخندی بهش زد و گفت: هيراد

 مفيد بودنت رو ثابت ميكنه. بعدم من شوخی کردم.  نه عزیزم، تو سرشار از خاصيتی. همين که االن اینجایی،-

 با خنده دوباره به پای هيراد کوبيد و همراه با چشمك شيطونی گفت: سيامك

 ميدونم، هيچی تو دلت نيست...-

 حرکتش و قيافه هيراد، همه بلند خندیدیم.  از

 از خوردن چایی، هيراد بلند شد تا همراه سيامك برن و غذا بگيرن.  بعد

 :فقط یه شيشه دوغ و ماست ميخواستی؟ادهير

 اره، دستت درد نكنه. -

 چشم غره ای رفت و گفت: سارا

 چه تشكریم ميكنه. -

 : تو برای زن من بد آموزی داری ها! هيراد

 بعد خندید و رفتن.  و
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 :خوبين باهم؟سارا

 روی مبل نشستم و گفتم: کنارش

 اره، همون چيزیه که ميخواستم. -

 :واقعا؟سارا

 خب هيچ ادمی بدون عيب نيست، هيرادم ادم رویایی نيست. من معموليم، اونم معموليه. -

 :پشيمون نيستی که؟سارا

 زدم و گفتم: لبخندی

 نه نيستم. من از زندگی ارامش ميخواستم که هيراد بهم ميده. -

 مهربونی زد و بغلم کرد.  لبخند

 : ایشاهلل خوشبخت بشی، چون حقته. سارا

 م فشارش دادم و گفتم:به بغل محكم

 توهم همينطور...-

 :راستی، ثمر و عليرضا چيشدن؟ کجان اصال؟سارا

واال منم نميدونم، از کاشمر که برگشتيم، گفتن که رفتن دبی. حاال هيراد ميگه ميخوان کاراشون رو بكنن تا بيان -

 جور زد تو پرش...تهران زندگی کنن ولی بازم مطمئن نيستم. ثمر دختر خوبيه، ولی شكوه خانم بد

که با سارا مشغول بحث بودیم، خاله زنگ زد و گفت که اومدنش به تاخير افتاده، چون محمد که تازه  همينطور

 برگشته، تصميم گرفته یكم پيش خانواده پدرش بمونه و بعد باهم برميگردن. 

 م.ساعتی گذشت که اقایون برگشتن و چهارتایی در کنارهم یه شام خوشمزه خوردی نيم
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 "راوی"

 

 

 

 ها پشت سرهم گذشتن. کارهای عروسی به سرعت در حال انجام شدن بودن. روز

 سارا و خاله پروین، تقریبا هر روز مزون های عروس رو ميگشتن تا لباس مورد نظر ریحانه رو پيدا کنن.  ریحانه،

و ریحانه بحث کردن؛ چون هيراد  چند روز به عروسی بود که لباس رو خریدن و چقدرم سر همين لباس، هيراد تقریبا

 تالش ميكرد تا لباس رو ببينه اما ریحانه این اجازه رو بهش نميداد. 

 

 اخرین بار، ریحانه خونه جدیدشون رو مرتب کرد تا خيالش راحت بشه. برای

 پروین هم مشغول جمع و جور کردن خونه بود تا خودش رو اماده پذیرایی از مهمون هاش بكنه.  خاله

 وارد اشپزخونه شد و کارت هارو روی ميز گذاشت.  دهيرا

 ریحانه نگاه کرد که مشغول شستن ظرف های ناهار بود. سمتش رفت، گونش رو بو*سيد و گفت: به

 این کارت ها، مال دختر خاله های مادرتن، ببر خونتون تا بهشون بدی. -

 دست هاش رو شست و سمت هيراد برگشت. لبخندی زد و گفت: ریحانه

 چشم. شما همه کارت هارو دادی؟-

 : اره همه کارت هارو با سيامك بردیم. هيراد

 : پس بویتك چی؟ نرفتين اونجا؟ریحانه

 سری تكون داد و گفت: هيراد
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 بيچاره دلسا و ساميار. نزدیك عيد اسيرشون کردم. -

 یاد حرف هيراد افتاد که گفته بود: بعد از عروسی نميزارم دیگه سرکار بری.  ریحانه

 :االن به جای من کسی رو قراره بياری؟ریحانه

 :اره دیگه، نميرسيم حسابارو هم انجام بدیم. هيراد

 سعی کرد با کمی دلبری و عشوه رای هيراد رو عوض کنه.  ریحانه

 خونه باشم... :اخه چرا؟ من دوست ندارم همش توریحانه

 مشغول بازی کردن با موهاش شد.  و

 :خب منم دوست ندارم خانومم سر کار بره. هيراد

 حاال یكم فكرات رو بكن. -

 :فكر الزم نداره که، نه!هيراد

 با تاسف سری تكون داد و از بغلش فاصله گرفت.  ریحانه

 با خنده گفت: هيراد

 چيه؟ االن باز ناراحت شدی؟-

 ين ميگی باز، انگار از هفت روز هفته، هشت روز ازت ناراحتم. :باز؟ همچریحانه

 و حرفی نزد.  خندید

 سمت سينك ظرف شویی برگشت و مشغول ظرف ها شد.  ریحانه

 هم بيخيال از همه جا رفت تا به باقی کار هاش برسه... هيراد
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 "روز عروسی"

 

 

 روبه روی اینه ایستاده بود و منتظر بود تا سارا بند های لباسش رو براش درست کنه.  ریحانه

به چند تار موی فر شده کنار صورتش زد. رنگ عسلی روشن موهاش، با چشمای ارایش شدش، لذت رو بهش  دستی

راش جذابيت و زیبایی منتقل ميكرد. تا به حال به این غلظت ارایش نكرده بود و االن این گریم و ارایش عروس، ب

 داشت. 

 :خب، اینم از این. خيلی خوشگل شدی لعنتی...سارا

 به سختی سمت سارا برگشت و گفت: ریحانه

 ممنون ولی حس ميكنم زیادی تنگ شده نه؟-

 که شاهد مكالمه دختر ها بود گفت: ارایشگر

 نه ریحانه جان، این یكم که بگذره شل تر ميشه، راحت ميشی. -

 ی کرد و دوباره به عكس خودش در اینه خيره شد. تشكر ریحانه

 عروسش استين دار و بلند بود. کامال باال تنش رو پوشونده بود و نيازی به حجاب نداشت.  لباس

 همگی باال جمع شده بودن و فقط چند تار مو بود که کنار صورتش خودی نشون ميداد.  موهاش

 رو دوچندان کرده بود.  لب قرمزش، با سایه طالیی و مشكی، زیبایيش رژ

 صدای سارا که خبر از اومدن هيراد ميداد، به خودش اومد و شنل کوتاهش رو پوشيد.  با

 ارایشگر و همكاراش تشكر کرد و اروم اروم پله هارو سمت پایين طی کرد.  از
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 بردار قدم به قدم ریحانه رو همراهی ميكرد و ازش فيلم ميگرفت.  فيلم

 د تو کت و شلوار مشكی، لبخندی از سر ذوق زد و قدم هاش رو سریع تر کرد. با دیدن هيرا ریحانه

 لحظه ای از عروسش چشم بر نميداشت.  هيراد

 نزدیك شدن ریحانه، هيراد تعظيم کوتاهی کرد و دسته گل رز سفيد رو بهش داد و پيشونيش رو بوسيد.  با

 :چقدر خوشگل شدی!هيراد

 اد شد و هر دو سوار ماشين شدن و سمت اتليه حرکت کردن. کوتاه ریحانه، جواب حرف هير خنده

 ساعت ده صبح تا پنج بعد از ظهر، هر دو مشغول عكس و فيلم بودن و لحظه های شيرینی رو برای هم رقم زدن.  از

 ها، بوسه های یواشكی، شيطنت های ریز ریز ریحانه، همه و همه به زیبایی روزشون اضافه کرد؛ جدا از اینكه خنده

فيلم بردار، فيلم کارای یواشكی اونها رو گرفته بود و ریحانه و هيراد بی خبر از همه جا باز هم به کارشون ادامه 

 ميدادن. 

 حدودای هفت و نيم، هشت شب بود که به تاالر رسيدن. ساعت

 

 ازه کرد. شده گوشه باغ نشست و نفسی ت نيخسته از سالم و احوال پرسی با مهمان ها، روی مبل تزئ ریحانه

 خانم، با چهره ی درهم سمت ریحانه رفت و گفت: پروین

 قرار بود خانما برن تو خونه که! تو االن جلوی این همه مرد نامحرم قراره شنلت رو در بياری و پاشی برقصی؟-

 که از این موضوع خبر داشت، لبخندی زد و گفت: ریحانه

 حاال یه شبه دیگه. -

 :یه شبه و کوفت. حداقل بهم ميگفتی یه مانتوی بهتر بپوشم...پروین

 با چشم غره ای سمت دختر خاله هاش رفت و مشغول خوش و بش با اونها شد.  و
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 به هيراد نگاه کرد و اروم و ریز ریز خندید.  ریحانه

 :از قصد نگفتی؟هيراد

 :از قصد که نه، تو فكر کن یادم رفت. ریحانه

 یحانه بلند خندید و جلوی چشم همه مهمونا، شنل همسرش رو دراورد و پيشونيش رو بوسيد. از این حرف ر هيراد

 خجالت زده از این کار هيراد، سر پایين انداخت. اما قلبش از این عاشقانه اروم لرزید.  ریحانه

و پایكوبی شروع شده بود. وسط حياط، دختر و پسر های فاميل جمع بودن و باهم ميرقصيدن. افراد مسن تر  رقص

 فقط به دست زدن اکتفا ميكردن و بعضی هم باهم حرف ميزدن. 

 خانم به همراه اقا و خانمی سمت عروس و داماد اومد و گفت: شيرین

 دگی ما هستن. ریحانه جان خانم و اقای فتحی، از دوستای خانوا-

 با خانم فتحی دست داد و اظهار خوشبختی کرد.  ریحانه

 فتحی بعد از سالم و احوال پرسی گفت: اقای

شرمنده دخترم، ما امشب پرواز داریم برای همين نميتونيم بيشتر از این در خدمتتون باشيم. دخترمم به خاطر -

 غيبتش تو جشن ازتون عذرخواهی کرد. 

 ری تكون داد و تشكر کرد. از سر ادب س ریحانه

 فتحی پاکتی به ریحانه داد و گفت: خانم

 انشاهلل خوشبخت باشين، اینم ناقابله. -

 :دست شما درد نكنه، اما اینجوری که خوب نيست. ریحانه

 :ریحانه راست ميگه، حداقل برای شام ميموندین!هيراد

 و، سریع خداحافظی کردن و رفتن. فتحی تشكر کرد و بعد از دعای خير و خوشبختی برای هر د اقای
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 :دخترشون...کيه؟ریحانه

 :اتوسا. همون دختره که...هيراد

 با حالت چندشی صورتش رو جمع کرد و گفت: ریحانه

 اه اه اه، فهميدم کيه. بهتر که نيومد. دختره پرو...-

 از این غيرتی شدن ریحانه خوشحال شد و با خنده گفت: هيراد

 شت. هما رو باید کنترل کنی که از همون اول چشمش به منه!اون که کاری به من ندا-

 بعد با غرور صورتش رو برگردوند و به جلو خيره شد.  و

 از حرص دندون قروچه ای کرد و کنار گوش هيراد گفت: ریحانه

ببين، یه کاری نكن که امشب مجبور شی روی کاناپه بخوابی. درضمن، من به وقتش چشای اون دختر عمه چشم -

 سفيدت رو در ميارم. 

 :اوه اوه، خشن شدیا...هيراد

 بعد به حرف خودش خندید و نفهميد ریحانه چقدر روی این موضوع حساسه.  و

و فيلم برداری، شب به پایان رسيد و مهمون ها عزم رفتن  از رقص دو نفره عروس داماد و مراسم شام خوردن بعد

 کردن. 

 از تك تك اونها، هر دو رو خسته کرده بود.  خداحافظی

 :چرا تموم نميشه؟هيراد

 :نميدونم، حس ميكنم با بعضياشون شيش بار خدافظی کردم. پاهام داره ميشكنه. ریحانه

 . برات برنامه ها دارم، ميخوام...:بزار برسيم خونه، خودم خستگيت رو در ميكنمهيراد

همينطور که مشغول خداحافظی از دخترخاله های مادرش بود، با پاشنه کفش جوری پای هيراد رو لگد کرد،  ریحانه

 که صدای اخش بلند شد و توجه همرو جلب کرد. 
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 لبخند زنان گفت: ریحانه

 ای وای عزیزم پات رو لگد کردم، ببخشيد! اصال حواسم نبود. -

 سری تكون داد و جواب ریحانه رو به وقتی دیگه موکول کرد.  يراده

 

خوشحال از رسم و رسومات خانواده هيراد، سریع وارد خونه شد کفش هاش رو از پاش کند و روی مبل  ریحانه

 نشست. 

 :خدایا، دارم ميميرم. اخ...ریحانه

 . بی تفاوت به اه و ناله های ریحانه سمتش رفت و کنارش نشست هيراد

 :که پای من رو لگد ميكنی؟هيراد

 خندید و گفت: ریحانه

 گفتم که ببخشيد. -

 :نخير، ببخشيد جواب من نيست. هيراد

 :ببين من االن باید این لباس رو دربيارم، بعد موهام رو باز کنی، بعد برم حموم، کلی کار داریم. پاشو پاشو...ریحانه

 بریم...:اخ که من عاشق باز کردن موهای توام. هيراد

 دست ریحانه رو گرفت و سمت اتاق کشيد.  و

 که منظور هيراد رو متوجه شده بود، با خنده سمت اتاق راه افتاد و سعی ميكرد حواس هيراد رو پرت کند.  ریحانه

 وقتی به خودش اومد، دید که تو بغل هيراد اروم دراز کشيده و هيراد هم به خواب رفته.  اما

 دلنشين هيراد خيره شد، تا کم کم به خواب ارومی فرو رفت.  به صورت اروم و اونقدر
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در کنار هيراد، زندگی ارومی داشت. یه زندگی عادی و شاد... با هم کنار ميومدن و با درکی که از هم داشتن،  ریحانه

 جلوی هرگونه دعوا و بحثی رو ميگرفتن. 

 از این تغيير خيلی خوشحال بود. اینكه یكی تو خونه منتظرشه حالش رو خوب ميكرد.  هيراد

 هر شب با پختن شام مورد عالقه همسرش، به استقبالش ميرفت.  ریحانه

 به روز عاشق تر ميشدن، و راضی از این انتخاب و این وصلت... روز

 ...اما

 

 "ریحانه"

 

 

 

 

 

. همه چيز سر جاش بود. هيراد هر روز ساعت نه و نيم صبح می رفت و ساعت دوماهی از زندگيمون می گذشت تقربيا

 ده یازده شب بر می گشت. البته گاهی هم ظهرا ميومد و باهم ناهار می خوردیم. 

 خوبی بود. اروم، عاشقانه و پر از شادی.  دوران

 ها کال در اخيتار من بود و باهم می رفتيم و کل تهران رو می گشتيم.  جمعه

گاهی به دیوونه بازی های ما می خندید و می گفت:شما االن داغين، تازه عروس دومادین. واسه همين انقدر بی  الهخ

 خيالين. یكم که بگذره عطشتون می خوابه. 
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با خاله بود. تو هيچ زندگی هميشه شادی نبوده، هميشه خنده و رقص و اواز نبوده. زندگيا قهر داره، دعوا داره و  حق

 مواقع حتی بزن بزن... که خداروشكر ما هنوز به این مرحله نرسيدیم و نخواهيم رسيد.  در بعضی

 

 

 صدای گوشيم، از فكر بيرون اومدم. دستام رو سریع شستم و موبایلم رو جواب دادم.  با

 جانم سارا...-

 :سالم چطوری عزیزم؟سارا

 سالم، مرسی تو خوبی؟ چه خبر؟-

 :سالمتی، خونه ای؟سارا

 ارهه، ميخوای بيای اینجا؟-

 :اره عمم به اميد خدا رفته سوئد، منم خونه تنهام، گفتم بيام پيش تو. سارا

 خوشحالی گفتم: با

 پس یه جوری بيا که شب بمونی. -

 : وا! انگار خونه خالمه که بيام شب بمونم. مثل اینكه تو یادت رفته شوهر داری و زندگی داری!سارا

به ساعت انداختم. نزدیك ناهار بود و هيراد اگر کاراش باهم جور ميشد، قطعا برای ناهار ميومد خونه.  نگاهی

 خوشحال از این موضوع، روی کانتر پریدم و با خيالی اسوده همون جا نشستم. 

 خب شوهر کردم، مریضی نگرفتم که نميای پيشم بمونی!-

، اون وقت من ميشم لولو سر خر من. یا شایدم خواست اون :شاید شوهرت خواست یهو وسط هال ماچت کنهسارا

 شب...

 سریع گارد گرفتم و گفتم: 
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 باشه بابا، پس واسه ناهار بيا پيشم. -

 :ناهار که نميشه از شرکت بزنم بيرون، اما عصری ميام پيشت ببينمت. دلم برات تنگ شده. سارا

 باشه پس منتظرتم. -

 دم و گوشی رو بغل دستم گذاشتم. بعد از خداحافظی کوتاهی قطع کر و

 دیدن پياز هایی که در حال سوختن بودن، سریع از روی کانتر پایين پریدم و سمت گاز رفتم.  با

طور که مشغول گوش دادن اهنگ با صدای بلند و آشپزی بودم، با صدایی که از پشت سرم شنيدم، به سرعت  همين

 از ته دل جيغ کشيدم و با کفگير محكم به سرش کوبيدم.  به عقب برگشتم. با دیدن جسم سياه روبه روم،

 اخ...-

ترس ضربان قلبم باال رفته بود و خودش رو به در و دیوار ميكوبيد. شال رو از سرش کشيدم و با دیدن قيافه درهم  از

 هيراد، شروع به داد و بيداد کردم:

 یه وقت چيزیم بشه؟ خوشت مياد یكی این کار خيلی بی عقلی واقعا! نميگی من سكته کنم بيوفتم بميرم؟ نميگی-

 رو باهات بكنه؟ اگر این ماهيتابه پر از روغن بر ميگشت روی بدنم چی؟ اگر یهو...

 :ای بابا بسه دیگه. فعال این وسط کله من رو داغون کردی تو...هيراد

 حقته، نوش جونت. بار اخرت باشه من رو ميترسونی. -

 خنده کنان گفت: هيراد

 باشه سعی ميكنم جلوی خودم رو بگيرم. باشه -

حرص نگاش کردم و حرفی نزدم. تا برگشتم سمت گاز، سرم گيج رفت و تعادلم رو از دست دادم و محكم به ميز  با

 پشت سرم خوردم.درد بدی هم توی کمرم و هم توی سرم پيچيد. اروم نشستم. سرم تير ميكشيد و ميسوخت.

 

 ت و گفت:نگران راه نرفته رو برگش هيراد
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 چی شد؟ بابا من که کاریت نداشتم. -

 تته پته گفتم: با

 . رفت گيج سرم…خو..خوبم. فقط-

 بلند شد و ليوان ابی از شير پر کرد و دستم داد.  سریع

 قيافه رنگ پریدش خندیدم.  به

 خوبه دکتر نشدی تو...-

 حواس پرتی گفت: با

 ها؟چرا؟-

 نگا به رنگ صورتت بكن. من ترسيدم تو رنگت پریده. -

 اجبار لبخندی زد و از روی زمين بلندم کرد.  به

 بهتر شده بود اما هنوز سرم تير ميكشيد.  حالم

 :خوبی االن؟هيراد

 جلوگيری از گير دادن های الكی گفتم: برای

 ارهه تو برو لباست رو عوض کن، تا من ناهار رو بيارم. -

 داریم غذا؟ :چیهيراد

 قيافه مشتاقش لبخند زدم و گفتم: به

 املت...!-

 خالی شد و گفت: بادش

 خسته نباشی واقعا! به خاطر این همه فعاليته که حالت بد ميشه. -
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 غره ای رفتم و گفتم: چشم

شی ميبسه بسه، برو سریع لباست رو عوض کن تا همينم از دست ندادی. نميشه که هر روز بهت برنج بدم که، چاق -

 منم شوهر چاق دوست ندارم. در ضمن شمام مهمون داریم، غذا خوبا رو برای اون نگه داشتم. 

 طور که تو اتاق در حال عوض کردن لباس هاش بود پرسيد: همين

 کی هست مهمونمون؟-

 سارا...امشب قراره...-

 بقيه اب توی ليوان رو سر کشيدم. تير کشيدن دوباره سرم، جملم ناقص موند. پلكی زدم تا سرگيجم از بين بره.  با

 :حالت بده؟هيراد

 به معنای نه تكون دادم و ادامه حرفم رو گفتم: سری

 امشب مياد اینجا، عمش رفته سوئد، گفتم تنها نباشه. -

 کرد و کنار سرم رو بو*سيد.  بغلم

 :خوب کاری کردی. هيراد

 بهش زدم و سمت گاز رفتم تا ناهار رو بيارم.  لبخندی

 ز املت خوشمزه ای که باهم خوردیم، استراحت کوتاهی کرد و بعد هم سر کارش برگشت. ا بعد

 که کاری نداشتم، روی تخت دراز کشيدم و شماره خاله رو گرفتم.  منم

 از چند بوق، صدای خوشحالش توی گوشم پيچيد: بعد

 جانم عزیزم. -

 زدم و گفتم: لبخندی

 جانت سالمت. خوبی خاله؟ -
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 :خوبم عزیزم تو خوبی؟ هيراد خوبه؟خاله

 ممنون ماهم خوبيم. چه خبر؟-

 :سالمتی، خبری نيست شما چه خبر؟ خاله

 هيچی، اینجام خبری نيست. خوش ميگذره با اقاپسرتون!؟-

 با خوشحالی و خنده گفت: خاله

 ارهه خداروشكر که برگشت. خيلی دلتنگش بودم. -

 يش شاد شدم. لحنش، من هم لبخندی زدم و از خوشحال از

 از صحبت های هميشگی، رضایت دادیم که قطع کنيم.  بعد

کم باید اماده ميشدم تا به استقبال مهمون عزیزم برم اما تا از تخت بلند شدم، سرم به شدت گيج رفت و خوردم  کم

 زمين. از درد اشك تو چشمام جمع شد. 

ز بين بره...یاد حرف هيراد افتادم که گفته بود حتما یه سرم تير ميكشيد و ميسوخت. پلك زدم تا تاری دیدم ا دوباره

 ازمایش برم اما من یادم رفته بود و پشت گوش انداخته بودم. 

سختی بلند شدم. سرم رو به طرفين تكون دادم تا دردش بخوابه و تاری دید از سرم بپره اما هر دو با شدت  به

 تخت نشستم.  بيشتری سراغم اومدن. ناخداگاه زدم زیر گریه و روی

زنگ ایفون، مجبورم کرد از اتاق خارج بشم. با دیدن قيافه بشاش سارا تو مانيتور ایفن، با بغض خندیدم و در  صدای

 رو باز کردم. اشكام رو پاك کردم و دستی به تاپ و شلوارکم کشيدم. حتی فرصت نشد تا لباس هام رو عوض کنم. 

 رو باز کردم. سارا با دسته گل رزی وارد خونه شد و پرید بغلم.  در

 :وای دلم برات تنگ شده بود بيشرف...سارا

 کردم و محكم فشارش دادم. نزدیك دو هفته ای بود که هم دیگه رو ندیده بودیم.  بغلش

 منم دلم برات تنگ شده بود. چقدر الغر شدی...-
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 ی گفت:فاصله گرفت و با قيافه با مزه ا ازم

 اندازه خرس شدم، اونوقت ميگی الغر شدی؟-

و تعارفش کردم بياد تو...و خودم هم سعی کردم به این سردرد گذرای لعنتی که بهش جدیدا مبتال شده  خندیدم

 بودم، بی تفاوت باشم.

 

ی شكمم درد سارا ساعت ها کنارم، حالم رو بهتر کرده بود. انقدر با هم خندیده بودیم که تمام ماهيچه ها وجود

 ميكرد. از هر دری باهم حرف زدیم و تا تونستيم غيبت کردیم. 

 بود برای شام الزانيا درست کنم. برای همين به هيراد زنگ زدم تا بگم وسایل مورد نيازم رو بگيره.  قرار

 از چند بوق جواب داد و گفت: بعد

 جانم بانو؟-

 این بانو گفتن هاش بودم. لبخندی زدم و گفتم: عاشق

 جانت سالمت عزیزم. خوبی؟-

 به سارا افتاد که با حالت چندشی به من نگاه ميكرد و ادای عق زدن در مياورد.  چشمم

 :ممنون تو خوبی؟ بهتره حالت؟هيراد

 اره خوبم، ميخواستم ببينم کی برميگردی خونه؟ مثل هميشه؟-

 :اره دیگه همون ساعت ده یازده. چطور؟هيراد

 پس لطفا سر راهت نوشابه و سس قرمز بگير. -

 گفت و بعد از خداحافظی کوتاهی، قطع کرد.  چشمی

 :تصور اینكه بخوام با شوهرم اینجوری صحبت کنم، مو به تنم سيخ ميكنه. سارا
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 با تكون داد سرم، گفتم: همراه

 ميبينمت سارا خانم، ميبينمت. -

 بعد یاد رابطه خودش و سيامك افتادم.  و

 استی...رابطت با سيامك هنوز جدی نشده؟ر-

 طور که روی کانتر ميشست، از توی ظرف ميوه ها خياری برداشت و با صدا، شروع به خوردن کرد.  همين

 :سيامك فقط یه دوست سادس. اصال نميشه بهش به عنوان یه مرد واسه زندگی فكر کرد. سارا

 یعنی چی؟ پسر بدی نيست که...-

اقا خيلی الرجه. خوب خرج ميكنه، رفتار با خانما رو بلده، کنارش بهت خوش ميگذره اما به درد :نه اصال...اتفسارا

 زندگی نميخوره. یعنی چطوری بگم...

 نزدم که ادامه داد: حرفی

: تا حاال طوری رفتار نكرده که بخوام جدی بهش فكر کنم. بعدشم خودت ميدونی که رابطه دوستی، با زندگی سارا

ا آسمون فرق داره. قطعا پسرا نميتونن اونجور که تو رابطه دوستانه باهات رفتار ميكردن تو زندگی مشترك زمين ت

 هم رفتار کنن، و این یه چيز متقابله. ماهم نميتونيم مثل روزای اول باشيم. 

 تایيد حرفش سر تكون دادم. حرف رو عوض کرد و پرسيد: برای

 اون اول که اومدم، گریه کرده بودی؟-

 عجب بهش نگاه کردم. توقع نداشتم متوجه شده باشه. ت به

 : قيافت یه جوری بود که حس کردم گریه کردی. سارا

 ساالد رو از کنارش برداشتم و روی ميز گذاشتم. دستام رو شستم و روی صندلی نشستم.  ظرف
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ا خوردیم به این برنامه های راستش...چند وقتيه بدجور سرم درد ميكنه. هيراد هم گفته برو دکتر و ازمایش بده، ام-

عروسی، به کل یادم رفت. امروزم دوبار حالم بد شد. چند دقيقه قبل از اینكه تو بيای، یهو سرم گيج رفت و بد جوری 

 خوردم زمين. برای همين گریم گرفت. 

 با حيرت گفت: سارا

 یعنی چی؟ چطوری ميشی؟-

 شدم.  بيخيالی، من هم خياری برداشتم و مشغول پوست کندن با

قبال فقط سردرد ميگرفتم؛ که خب این یه چيز عادیه. اما بعد از اون پرت شدنم تو اب استخر و اینا، سردرد تنها -

 سراغم نمياد. سرگيجه و تاری دید هم دارم. 

 :بعد تو تا به حال دکتر هم نرفتی...واقعا که خيلی بيخيالی. سارا

 ای باال انداختم و گفتم: شونه

 شاید چيزی نباشه. الكی نگران نشو...-

تاسف سری تكون داد و از روی کانتر پایين پرید.دوتا ليوان برداشت و برای خودش و من، چایی ریخت. هر دو از  با

 آشپزخونه خارج شدیم و با تلویزیون و شبكه های ماهواره، خودمون رو سرگرم کردیم.

 

 م. چای رو مقابل محمد اقا گذاشتم و نشست سينی

 از ناهار بود که شيرین خانم و محمداقا، به هوای دلتنگی برای پسرشون، هوس کردن بهمون سر بزنن.  بعد

 بهشون زدم و گفتم: لبخندی

 خوبين بابا جون؟ چه خبر؟-

 الحمدهلل عزیزم. خوبم، تو چطوری؟-

 منم خوبم. خداروشكر...-
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 با هيجان، چيزی درباره الناز، برای مادر توضيح ميداد.  زیر لب خداروشكری گفت و خيره هيراد شد که داشت باباهم

 حرفشون پریدم و گفتم: وسط

 به دختر خالت ميگفتی که چقدر از دستش دلخورم. -

 خانم با قيافه ای متعجب گفت: شيرین

 وا، چرا؟ چيكار کرده مگه؟-

 پيش دستی کرد و جای من جواب مادرش رو داد: هيراد

 سی ناراحته. حق هم داره، منم ناراحتم. هم از اون هم از عليرضا. از اینكه نيومد برای عرو-

 خانم پشت چشمی برای من نازك کرد و رو به هيراد گفت: شيرین

خب پسرم تو که بهتر از همه موقعيت جفتشون رو ميدونی. الناز که در گير بچه ها و اون شوهر بيشرفشه. عليرضام -

 داره. که از دست شكوه شكاره. حاالم اشكال ن

 بعد رو به من گفت: و

 غصه نخور. -

زورکی بهش زدم. به بابا نگاه کردم که با خنده به جنگ خاموش بين ما نگاه ميكرد. وقتی نگاهم رو دید، خيلی  لبخند

 اروم لب زد:

 ولش کن این رو...-

بود و حداقل اگر  این حرفش، نتونستم جلوی خندم رو بگيرم و بلند خندیدم. خداروشكر که محمداقا طرف من با

 هيراد چيزی نمی گفت، پدرش جبران می کرد. 

خانم چشم غره ای به جفتمون رفت که هر دو ساکت شدیم، اما گاهی لبخندی روی لبام مينشست که سعی  شيرین

 ميكردم از بقيه پنهونش کنم. 

 دوساعتی نشستن و بعد عزم رفتن کردن.  تقریبا
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 سریع باال اومد و گفت:بعد از همراهی پدر و مادرش،  هيراد

 زود باش حاضر شو بریم دکتر...-

 تعجب بشقاب ها رو روی کانتر گذاشتم و سمتش برگشتم.  با

 باشه حاال...-

 کالفگی سر تكون داد و بعد، دستم رو گرفت و کشيد.  با

 :دارم کالفه ميشم ریحانه، بيا برو حاضر شو زود بریم و برگردیم. بزار خيالمون راحت شه. هيراد

ظرف هارو ول کردم و سمت اتاق رفتم. یكی از عادت های بد هيراد، گير دادن بيش از حدش به کار یا چيزی  ناچار

 بود. 

کمد رو باز کردم و مانتویی بيرون کشيدم. شلوار راحتيم رو با شلوار لی رنگ روشنی عوض کردم و بعد جلوی اینه  در

وایستادم. با بی حوصلگی، موهام رو بستم و لباسام رو تنم کردم. تنها به زدن یه رژ لب زرشكی اکتفا کردم و بعد از 

 برداشتن کيف و گوشيم از اتاق خارج شدم. 

 يكار کنم االن؟خب...چ-

 از تلویزیون گرفت و نگاه سر تا پایی به من انداخت.  چشم

 :بریم...هيراد

 

 

مطب دکتر شدم و نگاهی به اطراف انداختم. چند و خانم و اقا کنار هم نشسته بودن و هر کدوم سرشون گرم  وارد

 کارشون بود. 

ی توی سالن هدایت کرد و نشوند. سمت دستش رو گذاشت پشت کمرم و من رو به سمت تنها صندلی خال هيراد

 منشی رفت و با دادن اسم و فاميلم، ساعت ورودم به اتاق رو پرسيد. 
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 کردم و سر تكون دادم. پيگير تر از هيراد تو دنيا نبود. البته که ميدونم همش زیر سر ساراس... پوفی

 اومد و با اخم ریزی کنارم وایستاد.  سمتم

 بهش گفتم: اروم

 ردی؟ خيلی مونده مگه؟چرا اخم ک-

کرد. سرش رو باال انداخت و نه ارومی گفت. منم دیگه ادامه ندادم و خودم رو با سگك کوچيك کنار کيفم  نگاهم

 سرگرم کردم.

 

 :خب عزیزم، گفتی غير از سردرد، تاری دید و سرگيجه، حالت های دیگه ای نداری؟دکتر

 ه بود. کوتاهی به هيراد انداختم که به من خيره شد نگاه

 نه، اینم گفتم که بدجور سرم تير ميكشه. -

 تكون داد و گفت: سری

 شغلت چيه؟-

 خانه دار. -

 :این چند وقته با گوشی، تبلت یا بقيه وسایلی مشابه اینان، کار نكردی؟دکتر

 . ارومی گفتم و بهش خيره شدم. کم کم ترس و نگرانی تو وجودم رخنه کرده بود و اعصابم رو بهم ميریخت نه

 از یادداشت کوتاهی، دوباره پرسيد: بعد

 عزیزم، خوب فكر کن، ضربه ای چيزی به سرت نخورده؟-

 فكرم رو فلج کرده بود و هيچی یادم نميومد.  ترس،

 چيزی هست؟ مشكل خاصی دارم؟-



 دلم یآسمان آب

 
589 

 

 زد و گفت: لبخند

خب عزیزم من که نميتونم همينجوری بگم مشكلت چيه! اول فكر کردم ممكنه یه ميگرن ساده باشه، اما با عالئمی -

که شما ميگی و توضيحات همسرتون، شاید الزم باشه یه سی تی اسكن کوچيك انجام بدی. اما نترس، چون ممكنه 

 مشكلت حاد نباشه، من فقط ميخوام خيالت رو راحت کنم. 

 رزونم رو توی هم قفل کردم و به هيراد نگاه کردم که بودن هيچ حرفی به دکتر نگاه ميكرد. ل دستای

 االن...من هيچی یادم نمياد. به سرم ضربه نخورده...-

 :یه بار چهار ماه پيش، با شدت توی استخر افتاده و سرش به دیواره برخورد کرده، این نگران کنندس؟هيراد

 خند گفت:با همون خونسردی و لب دکتر

اگر بعد از ضربه اتفاقی براش نيوفتاده، پس قطعا نميتونه چيز خاصی باشه...اما بزارید همون سيتی اسكن رو -

 همسرتون انجام بدن، اینجوری خيلی بهتره!

 بدون حرف سر تكون داد و برگه ازمایش رو از دکتر گرفت.  هيراد

 گرانيت الكی باشه. :اصال نگران نباش، ممكن هست چيزی نباشه و این ندکتر

 اگر...اگر چيزی بود چی؟-

 :حاال درباره اون بعدا حرف ميزنيم. دکتر

بلند شد و بعد از تشكر کوتاهی از دکتر، ازش خداحافظی کرد و از اتاق خارج شد. من هم به تبعيت از اون،  هيراد

 خداحافظی سرسری کردم و بيرون رفتم. 

 

 

 رده بود. هيراد هيچی نميگفت و توی سكوت، به راهش ادامه ميداد. ساکت و سرد ماشين حالم رو بد ک فضای

 رو به شيشه تكيه دادم و با بغض به بيرون خيره شدم.  سرم
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 وقت سيتی اسكن برای کيه؟-

 حواس پرتی، گفت: با

 ها؟-

 به چی فكر ميكنی؟ به اینكه حالم ممكنه...-

 رو گرفت و بو*سيد.  دستم

 ت فكر نميكنم. االن فقط حواسم پرت بود، حاال چی پرسيده بودی؟: من به هيچی جز سالمتيهيراد

 گفتم وقت سيتی اسكن برای کيه؟-

 :پس فردا صبح...بيمارستان)....(. هيراد

 نزدم و دوباره به بيرون خيره شدم. شاید تمام ترسم، الكی بود و شایدم... حرفی

 

دو روز بدترین روزای عمرم بود. انقدر تلخ بود که ناخداگاه، اعصاب من رو هم بهم ریخته بود. هيراد گاهی از  اون

 دستم عصبی ميشد. 

 

 تو که هنوز از هيچی خبر نداری، چرا اینجوری رفتار ميكنی؟ -

 بغضی اشكار گفتم: با

 شاید تومور مغزی بود. اون وقت...-

 د و گفت:اولين بار سرم داد کشي برای

ارزو داری؟ چرا انقدر فكرای بيخود ميكنی؟ داری اعصابم رو بهم ميریزی ریحانه. تو هيچيت نيست...فقط داری -

 زندگی رو زهر ادم ميكنی!
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بعد با عصبانيت بلند شد و سمت اتاق رفت. بغضم ترکيد و اشكام روی گونم جاری شد. اگر اتفاق جدی تری در  و

 ی بود؟انتظارم بود چی؟ تكليفم چ

 

 

 

صبح چشم روی هم نذاشتم. حالت تهوع و سردرد امونم رو بریده بود. پایين تخت نشسته بودم و زانوهام رو بغل  تا

 کرده بودم. تو حال و هوای خودم بودم که با صدای زنگ گوشی هيراد از جا پریدم. 

 تكونی خورد و تلفنش رو جواب داد.  هيراد

 :بله؟هيراد

-… 

 ممنون تو خوبی؟ :سالم سارا.هيراد

-… 

 شنيدن اسم سارا، اروم بلند شدم و قبل از برگشتن سمت هيراد رد اشك رو از روی گونم پاك کردم.  با

 تخت نشستم. هيراد نگاه عصبی بهم انداخت و به سارا گفت: روی

 حالش که خوبه، گوشيشم به احتمال شارژ نداره. االن بيداره، صبر کن گوشی رو بدم بهش...-

 از خداحافظی کوتاهی، موبایل رو سمتم گرفت.  بعد و

 ای کردم تا صدام صاف شه و بعد جواب دادم: سرفه

 جانم عزیزم؟-

 :نميگی من نگرانت ميشم دیوونه؟خوبی؟سارا
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 غمگينی زدم و گفتم: لبخند

 خوبم، خوبم. نگران باش. گوشيمم...-

 نميومد کجا گذاشتمش.  سرم تير کشيد. لبم رو گاز گرفتم تا صدام بلند نشه.  یادم

 گمونم خاموشه. -

 :باشه، ميبينمت. انقدرم گریه نكن...سارا

 کردم بخندم تا مطمئن بشه و قطع کنه.  سعی

 باشه خدافظ...-

 قطع کردم و سمت هيراد برگشتم.  سریع

 :چرا اینجوری ميكنی؟بابا تو هيچيت نيست ریحانه...هيراد

 بيشتر شد. توی بغلش خزیدم و سرم رو روی شكمش گذاشتم.  بغضم

 اگر بود چی؟ ميخوای چيكار کنی؟-

 که موهام رو نوازش ميكرد گفت: همينطور

 من کاریت نميكنم. شما دارو ميخوری، خوب ميشی. به همين راحتی...-

 همين راحتيا باشه.  من فكر نميكردم به اما

 

 

 ترس به دکتر نگاه کردم. بدون توجه به من و هيراد، روی صندليش نشست و گفت: با

 لطفا به خانومتون کمك کنين مانتوشون رو بپوشن و هر دو اینجا بشينين. -

 لرز خفيفی که تمام تنم رو در بر گرفته بود سمت هيراد رفتم.  با
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 سيتی اسكن، تهوعم رو بيشتر کرد و باعث شد عق بزنم.  کردن به اون دستگاه وحشتناك نگاه

 نگران به صورت رنگ پریدم نگاه ميكرد.  هيراد

 دکتر، وادارم کرد بهش نگاه کنم.  صدای

 :انقدر دستگاه ترس داشت که اینجوری شدی؟ بشين تا فشارت رو بگيرم. دکتر

 تا صندلی ها رو طی کردیم.  کمك هيراد، اول مانتوم رو تنم کردم و بعد، فاصله بين تخت با

 :من هنوز هيچی راجب بيمارت و اوضوع وخامتش نگفتم که تو این قيافت شده. دکتر

 فشارم به حدی بود که چشمام سياهی ميرفت.  افت

 مشكلم...چيه؟-

 دکتر، با همون اخمی که از ابتدا روی پيشونيش جا خوش کرده بود سمتم اومد و دستگاه فشار رو به دستم اقای

 وصل کرد. گوشی هاش رو توی گوشش گذاشت و گفت:

 دو روز دیگه جواب سيتی رو ميفرستم پيش خانم دکتر فرخی، همون دکتر خودت. بهتره با اون صحبت کنی...-

 فكر اینكه دو روز قرار بود تو جهنم بی خبری باشم، لرزیدم.  از

:اقای رستگار، شما با خانمتون ميرید قسمت اورژانس، ایشون یه سرم ميزنن تا فشارشون بياد باال...فشارشون دکتر

 هشت روی ده.

 

 با نگرانی جلوی پام زانو زد و دستام رو گرفت.  هيراد

 : نكن اینجوری عزیزم، نكن!هيراد

توجه به اون دوتا، خداحافظی کوتاهی کردم و بعد با نارحتی بلند شد و سمت دکتر رفت. از جا بلند شدم و بدون  و

 بيرون رفتم. 

 صندلی های ابی رنگ کنار در نشستم. هيراد با چند برگه توی دستش از اتاق بيرون اومد و کنارم نشست.  روی
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 :پاشو بریم سرم بزنيم فشارت بياد باال...هيراد

 رو روی صورتم چرخوند و گفت: نگاهش

 رنگت خيلی پریده!-

 و گفت بغضم ترکيد و زدم زیر گریه. این ر تا

 حالم خيلی..بده نه؟-

 رو با حرص بست و گفت: چشماش

 دیگه نميخوام چيزی بشنوم. تو که حرف حاليت نميشه، هر جور ميخوای فكر کن. -

 بعد بلند شد و کمكم کرد تا به اورژانس برسيم. و

 

يرفتن. از بدترین بيماری هایی که راجب سر درد بغض به سقف خيره شده بودم. فكرای جورواجور تو سرم رژه م با

 وجود داشتن تا مرگ...

 نزدیك شدن هيراد به تخت، سریع رد اشك رو پاك کردم و نگاش کردم.  با

 :سرمت داره تموم ميشه. االن ميریم دیگه...هيراد

 لحن سردش یخ بستم. بغضم بيشتر شد و گفتم: از

 چرا اینجوری حرف ميزنی حاال؟-

 يت نگاهم کرد و گفت:عصبان با

 چون داری ميری رو مخم و الكی گریه زاری ميكنی! تو که نميدونی چته، این اشكات و  لوس بازیا برای چيه؟-

 کوره در رفتم و گفتم: از

 لوس بازی؟ من دارم ميميرم تو ميگی لوس بازی؟ -
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 قيافه ای مسخره گفت: با

 بود. حق با شماست، حتما یه چيزی تو مختونه! اوه ببخشيد خانم دکتر که تجویزتون رو یادم رفته-

 بعد با صدای اروم تری ادامه داد: و

 اصال ازت توقع نداشتم که انقدر لوس باشی! یه سيتی اسكن ساده کردی خودت رو باختی !-

 ناراحتی روم رو برگردوندم و حرفی نزدم. ده دقيقه به بدبختی گذشت و سمت خونه راه افتادیم.  با

دستش بدجور دلخور شده بودم. تو ماشين هيچ حرفی نزدم. حتی وقتی که به خونه رسيدیم هم، ساکت از ماشين  از

پياده شدم و وارد خونه شدم و سمت اتاق رفتم. با عصبانيت لباسام رو دراوردم و روی تخت دراز کشيدم. سرم رو 

 زیر پتو کردم و بغضم ترکيد. 

 و بخواب زدم تا مجبور نشم فعال باهاش حرفی بزنم. صدای پاش رو شنيدم، خودم ر وقتی

 نشست و اروم گفت: کنارم

 ریحانه، پاشو ناهار بخور بعد بخواب. -

 رو ندادم.  جوابش

 :ریحانه، مسخره بازی در نيار. با من قهری، با بدن خودت که دیگه قهر نكن!  پاشو عزیزم پاشو...هيراد

 رو از روی سرم کشيد.  پتو

 ..من تنهایی نميتونم غذا بخورم. :پاشو.هيراد

 خب نخور. -

 :من گشنگی بكشم چون تو قهری؟هيراد

چطور ی که من درد بكشم تو مسخرم کنی؟ هی بگی هيچی نيست هيچی نيست سرم رو شيره بمالی؟ من که -

 ميدونم دکتر باهات حرف زده. چرا نميگی چه مرگمه؟

 کوتاهی کرد و گفت: خنده
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نگم؟ بابا جمع کن این بند و بساط رو دیگه، یه هفتس که زندگی رو زهر جفتمون کردی. مگه مرض دارم که بهت -

 االنم بلند ميشی ناهارت رو ميخوری وگرنه من ميدونم با تو؟

حرص دندونام رو بهم فشار دادم و پتو رو روی سرم کشيدم و چشمام رو بستم. بدون حرف از اتاق خارج شد و در  از

 رو بست. 

 

 

 

 

رد شدیدی از خواب پریدم. کل تنم خيس از عرق شده بود و حالت تهوع گرفته بودم. روی تخت نشستن و سر د با

 سعی کردم با نفس های عميق و پی در پی، حالم رو بهتر کنم. 

جا بلند شدم و کورمال کومال و تو تاریكی سمت در رفتم و بازش کردم. نور بيرون چشمام رو اذیت کرد و سردردم  از

 د. بدتر ش

 روی مبل خوابش برده بود و تلویزیون روشن بود. دلم براش سوخت. نگاهی به ساعت انداختم. هشت شب! هيراد

روی کانتر، پارچ اب رو برداشتم و ليوان ابی خوردم. از تو کيسه قرص ها، ژلوفنی دراوردم و با بقيه اب، قورتش  از

 دادم اما حالم بد شد و شروع کردم به عق زدن...

 سراسيمه از خواب پرید و سمتم اومد: هيراد

 چت شد تو؟-

 از جواب دادن بهش، دستم رو جلوی دهنم گرفتم و سمت دستشویی دویدم.  قبل

عق زده بودم که نای ایستادن نداشتم. حس ميكردم االن معدم از دهنم مياد بيرون. چشم بسته به دیوار تكيه  انقدر

 دادم و روی زمين نشستم. 

 قاشق عسل رو بخور حالت رو بهتر ميكنه. :بيا این هيراد
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حرف دهنم رو باز کردم قاشق عسل رو خوردم. شيرینيش به مرور حالم رو بهتر کرد و تونستم چشمام رو باز  بی

 کنم. 

 رنگ و رویی پریده جلوم نشسته بود و نگاهم ميكرد.  با

 :خوبی؟هيراد

 صدایی که تحليل رفته بود گفتم: با

 ا...اره!-

 از تاسف تكون داد و بلند شد. سری

:وقتی ناهار نخوری همين ميشه! هم به سرت فشار مياد هم به معدت. توهم فكر ميكنی من دشمنتم، یه ذره به هيراد

 حرفم گوش نميدی!

 شدم و به دنبالش روی مبل نشستم. قبل از اینكه بتونه عكس العملی نشون بده بغلش کردم و گفتم: بلند

 . قهر نكن، ببخشيد-

 : من قهر نيستم. هيراد

 رو روی سينش گذاشتم و برای اینكه از نگرانيش کم شه، لبخند زدم و گفتم: چونم

 پس بو*سم کن.  -

 باال رفتن.  ابروهاش

 :خيلی دختر خوبی هستی که بوسم ميخوای! این باشه طلبت. هيراد

خدا خواسته همراهيم کرد تا موقعی که  توجه به  چيزای دیگه، خودم رو باال کشيدم و بو*سيدمش. اونم از بدون

 صدای زنگ ایفون به گوشمون رسيد. 

 شد و سمت ایفون رفت و گفت: بلند

 ساراس...-
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 و در رو باز کرد. 

 

 سينی چایی رو روی ميز گذاشت و کنار ما نشست.  هيراد

 اروم خندید و با اشاره به هيراد گفت: سارا

 افرین، چقدر خوبه که کمك ميكنه. -

 زدم و به هيراد نگاه کردم.  دیلبخن

 جایی ميری؟-

 من برای اینكه راحت باشين، ميرم یه سر بوتيك بزنم و بيام. -

 رو به سارا ادامه داد: و

 شب که هستی؟-

 :من اصوال جایی نميرم اما اگر برم، ميرم که بمونم. حتی اگر اجازه بدید شب هم پيشتون هستم. سارا

 همينطور که از جا بلند ميشد گفت: هيراد

 این چه حرفيه. کار خوبی ميكنی که ميای. مگر این دختر کوچولوی من، به هوای تو یكم حرف گوش بده. -

 با تعجب به من نگاه کرد. هيراد هم سری تكون داد و بعد از خداحافظی رفت.  سارا

 :دختر کوچولو؟شوهرت دیگه زیادی عاشقه!سارا

 ر منتظر بودم تا سارا بياد و من دوباره این گریه هارو از سر بگيرم. کردم. انگا بغض

 عاشق نيست...خيلی اذیتش کردم. ناراحته فقط. -

:ببين نكن ها، یهو دیدی گذاشتت رفت راون وقت تو این اوضاع قمر در عقرب ازدواج تو سرت بی کاله ميمونه و سارا

 از دستش ميدی. 
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 تم. زدم و ليوانم رو برداش لبخندی

 :باهام حرف زده ریحانه. سارا

 کی؟-

 :هيراد. خيلی نگرانته. ساعت شيش بود زنگ زد تا بيام پيشت. سارا

 به چشمام کشيدم تا اشكم جاری نشه.  دستی

 مامان که ندارم، چقوليم رو به تو ميكنه. -

 نزدیك تر شد و دستای یخ زدم رو توی دستش گرفت. با صدای ارومی گفت: سارا

بشم من، خب راست ميگه. تو از هيچی داری کوه ميسازی برای خودت. اون بيچارم گناه داره دیگه. معلومه قربونت -

 که تو گریه ميكنی ناراحت ميشه. از سنگ که نيست!

 ترکيد و گفتم: بغضم

 ميشه گریه نكرد؟ميشه ناراحت نبود؟-

گرم چيزیت باشه، دارو بخوری حتما خوب :اره ميشه. دور از جونت طاعون نگرفتی که درمان نداشته باشه. اسارا

 ميشه من مطمئنم. 

 گفتم: شوکه

 مگه...مگه تو ميدونی چمه؟-

 نفسش رو بيرون فرستاد و گفت: کالفه

 دیوونه، گفتم اگر! شاید واقعا هيچيت نبود. -

 زیر لب گفتم و مشغول خوردن چایيم شدم. آمينی
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 گاز رو خاموش کردم و برگشتم سمت سارا: زیر

 نيست برای اولين بار، سيامك مياد اینجا من بهش عدس پلو بدم بخوره؟ زشت-

 رو دور سرش چرخوند و گفت: چشماش

 ميخوای برو براش بوقلمون بخر. چه زشتی داره خواهر من، انقدر حساس نباش. -

 تكون دادم و روی صندلی نشستم و مشغول خوردن دارو هام شدم.  سری

 :با خالت نگفتی؟سارا

 دهن پر سری باال انداختم.  یا

 :هنوز پسرت خالت ایرانه؟سارا

 اره، فكر کنم بخواد کال بمونه. خداروشكر قبل از اومدنش من عروسی کردم اومدم خونه خودم. -

 و گفت: خندید

 چرا چندشه؟-

 کشيده ای گفتم و بلند شدم و همون موقع صدای ایفون هم درومد.  خيلی

 

 

 ج کردم و جلوی خودم گذاشتم.  بشقاب رو هم پر برن اخرین

 دیگه ببخشيد اگر دوست نداری. هيراد به من یكم دیر خبر داد . -

 قاشق چنگالش رو روی ميز گذاشت و گفت: سيامك

 عاليه. همه چی هست. این شمایی که تو زحمت افتادی. -

 نه بابا چه زحمتی، نوش جون همتون. -
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 زدم تا تاری دیدم از بين بره اما فرقی نكرد.  بيخيال قاشق و چنگالم رو برداشتم و شروع به خوردن کردم.  پلكی

دقيقه ای گذشت تا چشمام یكم بهتر شد و تونستم واضح تر سفره رو ببينم اما با تاریك شدن یهویی همه جا،  چند

 دید. سرجام خشك شدم. قلبم تند تند ميزد. چشمام هيچ چيزی رو نمي

 :چيشد ریحانه؟سارا

 رو به طرفين تكون دادم و محكم چند بار پلك زدم. از ترس نفسم باال نميومد و دوباره سرم تير ميكشيد.  سرم

 خوبی؟…:ریحانهيراد

 نفس های لرزون گفتم: با

 چشمام...نميبينم هيچی. -

 بعد بغضم ترکيد. سارا جيغ ارومی زد و حس کردم که پایين پام نشست.  و

 :یعنی چی که نميبينی؟ تار ميبينی؟يراده

 گریه گفتم: با

 سياهه، همه چی سياهه. -

 سيامك نزدیك تر شد و گفت: صدای

 

 اصال گریه نكن فقط تند تند پلك بزن، االن خوب ميشی. هيراد لطفا بهش یه ليوان اب بده بخوره. -

 که سيامك گفت رو انجام دادم. کم کم، دیدم برگشت اما تار بود...دوباره پلك زدم.  کاری

 :ميبينی؟سيامك

رو تكون دادم و تایيدش کردم. دستی به چشمام کشيدم تا اشكام رو پاك کنم. تاری دیدم کمتر و کمتر شد تا  سرم

 اینكه دوباره همه چی واضح شد. 
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 زیر گریه و گفتم: دیدن صورت رنگ پریده هيراد، زدم با

 من...اگر کور شم چی؟-

 با خونسردی سر جاش نشست وگفت: سيامك

 اول اینكه دور از جونت، دوم اینكه کور نميشی؛ بهت قول ميدم. -

 ميدونی این حالت های من عالئم چيه؟-

 ارومی گفت و به غذا ادامه داد.  نه

 ناراحتی ادامه دادم: با

 ببخشيد، خيلی بد شد اینجوری. -

 که مشخص بود بغض کرده گفت: سارا

 نه جونم، بيا غذات رو بخور. -

 بشقابم رو جلوم کشيد.  و

 

 

 

استرس جلوی دکتر نشسته بودم. کل بدنم نبض شده بود و ميزد. از استرس پام رو تكون ميدادم که هيراد، به  با

 ارومی دستش رو گذاشت روش و گفت:

 اروم باش و نكن. -

 وباره خيره دکتر شدم. لرزونی زدم و د لبخند

 :خب...گفتی بيست و چهارسالته دیگه درسته؟دکتر
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 بله...-

 :باردار نيستی که؟دکتر

 تعجب گفتم: با

 نه، نيستم. چطور مگه؟-

 برگه رو روی ميزش گذاشت و سمت ما اومد. صندلی روبه رو رو انتخاب کرد و روی اون نشست.  دکتر

خبر بد. اول بده رو ميگم که اخرش مزه خوبه برات بمونه. فقط اروم باش و :ببين عزیزم، یه خبر خوب دارم یه دکتر

 بزار حرفام تموم شه. 

 عميقی کشيدم تا یكم به خودم مسلط شم. باشه ارومی گفتم که ادامه داد: نفس

قطعا خودت ميدونی که سردردات عادی و طبيعی نيستن. همه این حالت تهوع و تاری دید و کوری لحظه ای، همش -

به خاطر بيماریه که متاسفانه دچارش شدی. بيماریت تومور کاذب مغزیه؛ یا همون باال رفتن فشار مغز. این بيماری 

و همين خودش باعث وارد کردن فشار به جمجمه و  هزمانی اتفاق ميوفته که بدون هيچ دليلی فشار مغز باال مير

سردرد ميشه. تا حاال هيچ دليل اساسی راجب این بيماری مطرح نشده اما شيوعش بيشتر تو زنانی هست که تو سن 

 باروری هستن یا چاقن. حاال خبر خوب اینكه تو زود اومدی دکتر و خيلی به.....

مم دوتا ميشد و دوباره به حالت اصليش بر ميگشت. حس ميكردم صدایی نميشنيدم. تصویر دکتر جلوی چش دیگه

یكی داره موهام رو به عقب ميكشه و از ریشه درشون مياره. دستام رو باال اوردم و سرم رو فشار دارم تا اینكه 

 هيچی نفهميدم، چشمام سياهی رفت و به عقب پرت شدم...

 

م. با سختی چشمام رو چرخوندم و به اطراف نگاه کردم. به درد بدی که توی سرم ميپيچيد، چشمام رو باز کرد با

احتمال تو بيمارستانی جایی بودم. کم کم حرفای خانم دکتر یادم اومد. اشك از چشمام جاری شد و هق هقم بلند 

 شد. دست لرزونم رو روی دهنم گذاشتم تا صدام بيرون نره. 

 . صدای باز شدن در، برگشتم و اون سمت رو نگاه کردم با

 دکتر سمتم اومد و روی صندلی کنار تخت نشست.  خانم
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 :خوبی عزیزم؟دکتر

 بيشتر شد و نه ارومی گفتم.  بغضم

:عزیزم...هر چی بيتابی کنی و گریه، بيشتر سرت درد ميگيره و حالت بد ميشه. اروم باش فقط. من که بهت دکتر

 گفتم زود اومدی، این خودش کلی مارو جلو ميندازه...

 ه به حرفاش گفتم:توج بدون

 هيراد...کجاست؟-

 :رفته از دارو خونه پایين، داروهات رو بگيره. خيلی ترسيد وقتی از حال رفتی...دکتر

 به چشمام کشيدم و هيچی نگفتم. انقدر عمق فاجعه زیاد بود که دیگه به ترسيدنای هيراد نميشد توجه کرد.  دستی

 کردم اروم بلند شدم.  سعی

 ش تا سرمت تموم شه. فشارت روی هفت بود!:کجا؟ دراز بكدکتر

 اکراه دراز کشيدم و به حالت قبل برگشتم. به سقف زل زدم. این چه بدبختی بود که افتاد تو دامن ما!؟ با

 من...کجام؟بيمارستان؟-

 لبخندی زد و گفت: دکتر

 نه، هنوز تو مطب منی. الزم نبود بری بيمارستان...سرم هم خودم برات زدم. -

 و قورت دادم و گفتم:ر بغضم

 حاال...قراره چی بشه؟ -

 رو گرفت و با لبخند مهربونی گفت: دستم

واقعا الزم نيست تا این حد نگران باشی. من بهت قول ميدم این بيماریت با چندتا دارو و قرص حتما حل ميشه. -

 خداروشكر خيلی پيشرفته نيست. 
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وارد اتاق شد و خانم دکتر هم برای اینكه تنهامون بزاره، از  نزدم و چشمام رو بستم. طولی نكشيد تا هيراد حرفی

 اتاق بيرون رفت. 

 صندلی نشست و پالستيك دارو هارو پایين پاهاش گذاشت. دستم رو بين دوتا دستش گرفت و عميق بو*سيد.  روی

 :غصه هيچی رو نخور، همه چيز حل ميشه. هيراد

 صدا گریه کردم. دستم رو به گونش چسبوند و با صدای گرفته ای گفت: بی

 گریه نكن عزیز من، گریه نكن...-

 بعد سرش رو پایين انداخت.  و

 

 

 

 

ها پی هم ميگذشتن و ميرفتن. دیگه نسبت به همه چيز بی تفاوت بودم. به تاری دید های وقت و بی وقت، به  روز

ضعف کمری که جدیدا دچارش شده بودم و از عالئم همين بيماری بود، به کوری های لحظه ایم و کلی مشكالت 

 دیگه...

ن هایی بود از طرف شيرین خانم ميشنيدم و مجبور یه چيزی بدجور حالم رو ميگرفت. اونم تيكه ها و زخم زبو اما

بودم تا حرفی بهش نزنم. هيراد بيچارم بعد از هربار دیدو باز دید ماها باهم، تا نيم ساعت یه بند عذر خواهی ميكرد و 

خدا ميدونست که چقدر قلبم ميشكست. از اینكه اینجوری  طسعی داشت کارا و حرفای مادرش رو بپوشونه اما فق

 ظلم واقع ميشدم و ازش به ناحق حرف ميشنيدم.  مورد

و آمد های سارا به خونمون زیاد شده بود. گریه های خاله تمومی نداشت و ازم دلخور بود که چرا بهش خبر  رفت

ندادم. هيراد در برابر همه کارام سكوت ميكرد و دم نميزد. گاهی دلم براش ميسوخت. بيچاره تمام روزا رو با صبر 

اما نميشد. ميفهميدم چه فشاری روشه. هم از  کنهو حتی گاهی سعی ميكرد حواسم رو از موضوع،پرت  ميگذروند

طرف من و هم از طرف پول داروها و قرصایی که باید مصرف ميكردم. باالخره روی گنج که ننشسته بود و گاهی واقعا 
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يلی خوب بود، در حدی که ميشستم و تمام پولمون تموم ميشد و...اعصابمون بهم ميریخت. بعضی روزها حالم خ

رو مرتب ميكردم ولی وای به حال روز بدم. چون از صبحش با گریه و درد شروع ميشد تا اخر  خونهميپختم و کل 

 شب که از خواب بيهوش بشم.

 

هم روز خوبم بود چون صبح با دیدن تقویم فهميده بودم تولد هيراده و تصميم داشتم برای شب که مياد،  امروز

سوپرایزش کنم. برای همين کلی قرص خورده بودم تا به خاطر کار کردن زیاد، دوباره سر درد نگيرم و بعد به جون 

گفتم که فوقش یه روز دیگه یه چيز کوچيك براش  مخونه افتاده بودم. برای کادو هم هيچ فكری نداشتم و با خود

 کردم و چندتا ریسه رنگی هم بهش اضافه کردم. ميخرم. خونه رو با چندتا بادکنكی که از قبل داشتم تزئين 

امروز برای ناهار خونه نمياد چون دیشب کلی ناله کرده بود که فردا روز سختی رو پيش رو داره و جنسای  ميدونستم

 جدید رو براشون ميفرستن و به خاطر من هم با خيال راحت به کارام ادامه دادم. 

 تونم شب، غذام رو کامل کنار هيراد بخورم و بهونه دستش ندم. برای خودم املت درست کردم که ب ناهار

 شام هم قرار بود پيتزا درست کنم و تقریبا بيشتر کار هاش رو کرده بودم.  برای

 زنگ خوردن گوشيم دست از کار کشيدم و با ذوق جواب خاله رو دادم.  با

 جونم پروین خانم...-

 خنده بلندی کرد و گفت: خاله

 ات هميشه به راه باشه عزیزم. خوبی؟الهی خنده ه-

 اپن تيكه دادم و با ارامش گفتم: به

 خوب، توپ، درجه یك...امشب تولد هيراده! ميخوام براش تولد بگيرم. -

 :خودت رو اذیت نكن مادر. اون بچم راضی به این کارا نيست، مطمئن باش. خاله

یكم بخنده. چهار پنج ماه از زندگيمون گذشت، کال دو  ميدونم، ولی اخه دلم ميخواد بعد این همه مدت غم و غصه،-

 ماه تونستيم عين ادم زندگی کنيم. 
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 هين بلندی کشيد و گفت: خاله

 اینجوری نگو هيچ وقت. شما اول راهين، جوونين هنوز مونده تا روی خوش زندگيت رو هم ببينی. -

 اميدوارم. -

 با عجله ادامه داد: خاله

ن بياره که شوهرت دست محمد رو تو مغازش بند کرد. وگرنه داشتم کلی غصه ميخوردم خدا برکت رو به زندگيتو-

 که بيكار موند اینجا...رفت اونور که مثال یه چيزی بشه، اما خراب کرد و اومد. 

 و گفتم: خندیدم

 حاال اشكال نداره. اونم با من روی خوش زندگيش رو ميبينه. -

 الهی امين خاله تو گوشم پيچيد.  صدای

 :من برم دیگه. سالم برسون هيراد رو...خاله

 سالمت باشی، شمام به محمد سالم برسون. -

 :حتما، مراقب خودتون باشين. خداحافظ. خاله

 کردم و موبایل رو روی کانتر گذاشتم. سمت اتاق رفتم تا یه دوشی بگيرم و اماده تولد و جشن دوتایيمون خداحافظی

 بشم. 

 

 

 

 لب قرمزم رو به لبام زدم و اون هاروبهم ماليدم تا پخش بشه.  رژ

 به خودم انداختم. این همه تغيير بعد از اون قيافه بی رنگ و روم، خيلی به چشم ميومد.  نگاهی
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 لی تنگ مشكی پام کرده بودم و برای امشب، تاپ ساتن قرمزی که قبال خریده بودم رو پوشيدم.  شلوار

ام رو الك قرمز کرده بودم و ارایشمم ترکيبی از رنگای مشكی و قرمز بود. قيافم خيلی تغيير کرده بود در ه ناخن

حدی که خودم خندم ميگرفت. موهام رو دم اسبی باالی سرم بستم و از اتاق بيرون رفتم. مثل خل و چال به هر اینه 

 د با خنده از اینه دل ميكندم. و بع مای که ميرسيدم، چن دقيقه ای مشغول برانداز خودم ميشد

 صدای زنگ ایفون، پيتزا رو توی فر هل دادم و درش رو بستم.  با

 ایفون دویدم و بدون نگاه کردن به اینكه کی پشت دره، در رو باز کردم.  سمت

م ل کارراه رو رو هم باز گذاشتم و دوباره به اشپزخونه برگشتم تا ساعت فر رو تنظيم کنم. همين طور که مشغو در

 بودم، یا صدای سالم شيرین خانم، وحشت زده از جا پریدم و به عقب برگشتم. 

 :سالم. شيرین

 ...شما. سالم…س-

 :چيه؟توقع نداری بيام خونه پسرم؟شيرین

 زدم و از اون قيافه وحشت زده بيرون اومدم.  پلكی

 چرا، بفرمایيد خوش اومدین. -

 به مبال اشاره کردم.  و

 ی ميز پرت کوبيد، دستش رو باال گرفت و گفت:رو محكم رو کيفش

نيومدم که پيشت بشينم. اومدم بگم جمع کن بساطت رو و از زندگی بچه من برو بيرون. من با بيماریت کم و بيش -

اشنام. خواهر سيامك هم مثل تو بود، بهش گفته بودن با دارو خوب ميشی اما یه روز حالش بد شد و بعدم فوت کرد. 

بوده. من نميخوام بچم اول جوونی یه ادم زن  ریشتن مرگ مغزی شده، که علتش هم فشار همين بيمادکترا ميگف

مرده باشه. ميدونم که همو دوست دارین اما اگر دوستش داری بزارش و برو؛ من طاقت ندارم بچم هر روز با چشم 

 گریون بياد خونم و از زندگيش که به کامش زهر شده ناله کنه. 

 عصبانيت ميپرید.  چشمم از پلك
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 :ما حتی مهریت هم...شيرین

 عصبانيت داد زدم: با

شما...شما حق نداری برای زندگی من تصميم بگيری و نظر بدی. هيراد اگر خيلی ناراحته، خيلی راحت تر از اون -

بيش از  دارینچيزی که فكرش رو بكنين ميتونه از این زندگی بره. اگر نميره پس بدونين خودش نميخواد. دیگه واقعا 

 بهتون نميدم.  وحدتون تو زندگی من سرك ميكشين و من دیگه این اجازه ر

 به قدم بهش نزدیك شدم و ادامه دادم: قدم

تا حاال هر چی حرمت نگه داشتم که رومون بهم باز نشه، ميبينم شما بيشتر مشتاقی...از این به بعد، اینطوری -

باهاتون رفتار نميكنم و جوری جواب ميدم که الیقتونه. االن هم اصال دلم نميخواد شبم رو خراب کنين، پس لطفا از 

 خونه برید بيرون تا اوضاع از این بدتر نشده. 

 ه لحظه رنگش بيشتر ميپرید. اگر حرف نميزد شك ميكردم که سكته کرده باشه..ب لحظه

 

بشقاب رو هم شستم و باالی ابچكون گذاشتم. برگشتم سمت گاز و دوتا ليوان چایی ریختم. ليوان هارو توی  اخرین

 سينی گذاشتم و از آشپزخونه بيرون رفتم. 

ميكرد. دوال شدم و سينی رو روی ميز گذاشتم، تا اومدم بشينم روی مبل ولو شده بود و داشت فوتبال نگاه  هيراد

 یهو با صدای بلندی گفت:

 اونجا نشينيا...-

 همون حالت شوکه وایستادم. لبخند زد، چشماش رو باز و بسته کرد و با صدای ارومی گفت: تو

 بيا پيش خودم بشين...-

 حالت صورتش خندیدم و سمتش رفتم. کنارش نشستم و گفتم: به

 عجيب پيشنهادت وسوسه کننده بود. -

 و گفت: خندید
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 پيشنهادات دیگه ای هم دارم. -

 باال انداختم و گفتم: ابرویی

 نه دیگه، فقط این رو استقبال کردم. دیگه از این خبرا نيست...-

 رو خاموش کرد و کامل سمتم برگشت. بغلم کرد و چونش رو روی سرم گذاشت.  تلویزیون

 از خدا خواسته، دستام رو دور کمرش حلقه کردم و سرم رو روی سينش گذاشتم.  منم

 رو بوسيد و اروم گفت: موهام

 ممنونم، بابت همه چی...-

 زدم و قفسه سينش رو بوسيدم.  لبخندی

 :امروز اذیت نشدی؟هيراد

 نه، قرص خورده بودم، حالم خوب بود. -

 و نبات قرص ميخوری یا اون ژلوفن های کوفتی رو ميخوری...:افرین که سر خود واسه خودت عين نقل هيراد

 نخورم که همش باید اشك بریزم و درد بكشم...-

 :بهتر از اینه که بعدا باز یه مشكل دیگه ای برات پيش بياد. هيراد

 عميقی کشيدم و بی مقدمه گفتم: نفس

 اگر یه روز مجبور شيم از هم جدا شيم...چيكار ميكنی؟-

 وم اورد و گفت:به باز فشاری

 بهش فكر نميكنم که بخوام بعدش کاری رو انجام بدم!-

 حاال تو بگو...-

 ازم فاصله گرفت و گفت: عصبی
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 چرا این سوالی مسخرت رو ميپرسی؟ چيه ميخوای جدا شی ازم؟-

 بغض کردم و گفتم: 

 نه، ميخوام بگم اگر خواستی بری و جدا شيم، برو...-

 زد و گفت: پوزخندی

دلم ميخواد بزنم تو دهنت که یاد بگيری شر تحویل من ندی. باز معلوم نيس کی بهت چی گفته، یاد طالق و جدایی -

 افتادی.

 که روی گونم راه گرفته بود رو پاك کردم و گفتم: اشكی

ل قتو حقته زندگی اروم داشته باشی، حقته بتونی از زنت لذت ببری، حقته یكی رو کنارت داشته باشی که حدا-

 مطمئن باشی به این زودیا نميميره...

 عصبانيت ازم فاصله گرفت و بلند گفت: با

د اخه خنگ! تو چی فكر کردی پيش خودت؟ من اگر انقدر کثافط بودم و ميخواستم ولت کنم، اصال ازدواج نميكردم -

رومه اگه تو اینجوری گند که. همون موقعی که کنارم بودی استفادمو ميكردم و بعدم مينداختمت کنار. من زندگيم ا

به اندازه کافی لذت ميبرم. نگران من نباش...بار اخرت  زنممنزنی بهش. من زنم سالمه اگر تو حالش رو بدتر نكنی. از 

 باشه ميشينی برای من داستان ميسازی.

 ترکيد.  بغضم

 تكون داد و با حالت پشيمونی گفت: سری

 نگاه کن چطوری شب ادمو خراب ميكنی!-

 کرد. با عصبانيت پسش زدم و گفتم: بغلم 

همه اینارو برو به مامانت بگو که دومتر زبونش درازه. مياد تو خونه خودم بهم توهين ميكنه. برو اینارو به اون بگو -

 که تهدید ميكنه که زندگيم رو بهم ميزنه و گرنه منم بيشتر از تو عاشقم...بيشتر از تو اینجا ارامش دارم. 

 ميكرد و هيچی نميگفت.  فقط نگاهم شوکه
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هيراد خسته شدم ازبس ازش حرف شنيدم. خسته شدم از اینكه هی تو گوشم گفت اخر ميميری بچم اول جوونی -

 زن مرده ميشه، به خدا بيشتر از این بيماری، مامان توعه که داره اذیتم ميكنه. یه کاری کن...

ن دستام گرفتم و فشارش دادم. گمونم دوباره اثر داروها هق هقم، تنها صدایی بود که به گوش ميرسيد. سرم رو بي 

 پریده بود که این دردای لعنتی شروع شده بودن. 

 :من...من..هيراد

 رو پاك کردم و بلند شدم.  اشكام

 نيازی به عذر خواهی نيست. کارای مامانت با یه عذرخواهی تو تموم نميشه، پس انقدر خودت رو کوچيك نكن. -

 ه به صدا کردن های هيراد، سمت اتاق رفتم و در رو بهم کوبيدم. بعد بدون توج و

 

 

 

 

انقدر با حال بدی از خواب بيدار شدم که بدون درنگ فقط سمت دستشویی دویدم. بدون وقفه عق ميزدم و  صبح

 حالت تهوع شدید داشتم. حس ميكردم هر لحظه ممكنه معدم از دهنم بيرون بزنه. 

 نگران کنارم وایستاده بود و تنها کاری که ميكرد این بود که پشتم رو ميماليد.  هيراد

 سر درد شدیدی که گرفته بودم با گریه جيغ ارومی زدم و کنار دیوار سر خوردم و روی زمين نشستم.  از

 :مرگ من نكن اینجوری...بگو قرصات کجاست بيارم برات. هيراد

 و به چپ و راست تكون ميدادم. حال فقط هق هق ميكردم و سرم ر بی

 رو توی دستاش گرفت و گفت: سرم

 د بگو من چه غلطی بكنم تا خوب شی! یه حرفی بزن...-
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 اب...قرصام...رو..ميزه..بيار..بيارشون. -

 عجله از جا بلند شد و سمت اشپزخونه دوید.  با

 . رو بين دستام گرفتم و ناله کردم. چشمام سياهی ميرفت و تار ميدید سرم

 با دستایی لرزون اب رو دستم داد و قرصارو هم کف دست دیگم ریخت. هيراد

 یه حرکت همرو باهم خوردم و ليوان رو سر کشيدم.  با

 :پاشو بریم دکتر...هيراد

 رو باال انداختم و چند بار. نفس عميق کشيدم. سرم

 

 ردتم. بلند شدم. کمكم کرد و زیر بغلم رو گرفت و کشون کشون سمت اتاق ب اروم

 :خب لجباز، بيا بریم دکتر. نگاه کن قيافت رو، رنگ عين گچ شده...هيراد

 تخت دراز کشيدم. به صورت خودش نگاه کردم و با اشاره گفتم: روی

 تو بيشتر..به دکتر... نياز داری. ببين صورتت رو...-

 زد و پيشونيم رو بو*سيد.  لبخندی

 يبينم توقع نداشته باش که قيافم شاد باشه. طبيعيه که نگرانت بشم...:قربونت برم، من وقتی تورو اینجوری مهيراد

 عميقی کشيدم و چشمام رو بستم. چقدر خوب بود که هيراد کنارم بود، چقدر خوب بود که تنها نبودم... نفس

 

 نگرانی برای اخرین بار تكرار کرد: با

 واقعا الزم نيست خونه بمونم!؟ حالت خوبه دیگه؟-

 رو به زمين کوبيدم که باعث خندش شد. ناله پام  یا
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 برو دیگه، سه ساعته من رو اینجا نگه داشتی. هزارتا کار دارم...-

 رو بو*سيد و خداحافظی کرد و رفت.  گونم

رو بستم و سمت آشپزخونه رفتم. عمال هيچ کاری نداشتم ولی حس ميكردم کلی از زندگی عقبم. تازه حرف  در

 مامانم رو ميفهمم که ميگفت: یه خانم خونه دار هيچ وقت کار نداره اما هميشه دستش بند زندگيشه !

 امروز سری بهش بزنم. معنی این حرفش رو درك ميكردم. با یاد اوری خاطرات مامان، تصميم گرفتم  االن

همين تند تند کارام رو انجام دادم و رفتم که حاضر بشم...تازه ساعت دوازده بود. برای همين جوری برنامه  برای

 ریزی کردم که تقریبا تا یه ساعت، یك ساعت و نيم دیگه خونه باشم...

 

 

 

رت مامانم کشيدم و بغض کردم...مثل و جعبه خرما رو روی قبر گذاشتم و روی زمين نشستم. دستم رو روی صو گل

 هر روز!

 سالم، ببخشيد که دیر اومدم مامان جونم.-

 قطره اشك از چشمم روی سنگ قبر افتاد.  اولين

 ببخشيد که دختر خوبی نبودم این مدته مامان جونم.-

 ترکيد و صدام بلند شد.  بغضم

یادمه بهم ميگفتی که هيچ وقت گریه نكنم. یادمه ميگفتی یه مادر هيچ وقت نميتونه گریه بچش رو ببينه! پس چرا -

 وایستادی یه گوشه و ميزاری من گریه کنم؟ چرا نميای ارومم کنی؟ چرا نميای به خوابم مامان؟چرا...

 رو جلوی دهنم گرفتم تا صدام بلندتر نشه.  دستم
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یضم. دوماه یه روز درمون یه چشمم خونه، اون یكی اشك! مامان چرا انقدر تنهام؟چرا هيشكی دوماهه که من مر-

 پيشم نيست؟

 رو روی قبر گذاشتم و از ته دل گریه کردم.  سرم

دوستش دارم...بيشتر از جونم هيراد رو دوست دارم مامان. نميخوام از پيشم بره. نميخوام زندگيم بهم بریزه؛ دیگه -

 تر از این تنها شم...!نميخوام بيش

ضربه ای که روی شونم خورد، بلند شدم و دستی به صورتم کشيدم. پيرمردی وایستاده بود و با لبخند نگاهم  با

 ميكرد.

 :ميخوای براش قران بخونم؟ هم اون اروم بشه هم تو...پيرمرد

 . رو به معنی باشه تكون دادم که سریع روی صندليش نشست و کتابش رو باز کرد سرم

رو توش شكمم جمع کردم و سرم رو، روش گذاشتم. شاید خدا هم دلش به حالم سوخت و فكری برام کرد.  پاهام

 شاید...!

 :پيرمرد

 مياللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ بِسْمِ

  ﴾١﴿ الرَّحْمَنُ

 وَالسَّمَاءَ ﴾٦﴿ سْجُدَانِیَ وَالشَّجَرُ وَالنَّجْمُ ﴾٥﴿مَرُ بِحُسْبَانٍ وَالْقَ الشَّمْسُ ﴾٤﴿ انَيَالْبَ  عَلَّمَهُ ﴾٣﴿ اإلنْسَانَ خَلَقَ ﴾٢﴿الْقُرْآنَ  عَلَّمَ

 لِألنَامِ وَضَعَهَا وَاألرْضَ﴾٩﴿ زَانَيواَل تُخْسِرُوا الْمِ لْقِسْطِالْوَزْنَ بِا مُوايوَأَقِ ﴾٨﴿ زَانِيالْمِ یفِ تَطْغَوْا أاَل ﴾٧﴿ زَانَيالْمِ وَوَضَعَ رَفَعَهَا

 اإلنْسَانَ خَلَقَ ﴾١٣﴿آالءِ رَبِِّكُمَا تُكَذِِّبَانِ  یِِّفَبِأَ ﴾١٢﴿ حَانُیْوَالرَّ  الْعَصْفِ ذُو وَالْحَبُّ ﴾١١﴿هَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ األکْمَامِ فَاکِ  هَايفِ ﴾١٠﴿

 …كَذِِّبَانِآالءِ رَبِِّكُمَا تُ یِِّفَبِأَ ﴾١٥﴿ نَارٍ مِنْ مَارِجٍ مِنْ الْجَانَّ وَخَلَقَ﴾١٤﴿ خَّارِکَالْفَ صَلْصَالٍ مِنْ

 

زیبای صدای مرد حالم رو عوض کرده بود. بدون وقفه گذاشتم تا اخرش رو بخونه. یاد مامان افتادم که گاهی  صوت

سر نمازاش این سوره رو ميخوند و من اروم ميشدم. با اینكه هيچ وقت دنبال معنيش نرفته بودم، اما حس ميكردم 

 خيلی عميق تو وجود ادم تاثير ميزاره. 
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 به خودم اومدم که صدای پيرمرد قطع شده بود و زیر لب صلوات ميفرستاد.  یوقت

 :خدایش بيامرزه...ایشاهلل دیگه غم نبينی!پيرمرد

 غمگينی زدم و ممنون ارومی گفتم.  لبخند

 :حرفات رو به مادرت شنيدم. پيرمرد

 چهرش دقيق شدم تا بفهمم منظورش چيه. صورت شكسته و چروکيده ای داشت. اما خيلی اروم بود... به

 :هيچ وقت از زندگی گله نكن، چون هميشه بدتر از توهم وجود داره. پيرمرد

 من...-

 زد و گفت: لبخندی

ش گوش کن. جواب همه همين االن خدا بهت گفت کدوم یكی از نعمت هام رو نادیده ميگيری و انكار ميكنی؟به-

سواالت رو پيدا ميكنی. تو دنيا، اول خدا ميتونه ارومت کنه بعدم ادم های زمينی. چرا ميگم خدا؟ چون فقط اونه که 

 از دلت خبر داره دختر جان...

 نگاهش ميكردم.  گنگ

 تی هارو برات جبران:هيچ وقت از اون باالسری و زندگيت گله نكن، مطمئن باش یه جایی به بعد، همه این سخپيرمرد

 ميكنه. 

 این جمله ای که گفتين...معنی کدوم ایه بود؟-

 طور که بلند ميشد و صندليش رو جمع ميكرد گفت: همين

 آالءِ رَبِِّكُمَا تُكَذِِّبَانِ*... یِِّ*فَبِأَ -

 ...از اینكه خدا اینجوری با ادم حرف ميزد ترسيدم!لرزیدم

 م بود رو به مرد بدم اما اون رفته بود...و کتابش رو کنار پام گذاشته بود!رو باال اوردم تا پولی که توی جيب سرم
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سرعت سمت خونه ميروندم و از همه سبقت ميگرفتم. دیرم شده بود و گوشيمم شارژش تموم شده بود.  با

 اد. ميدونستم هيراد تا االن کل تهران رو خبر کرده...دوباره ساعت رو نگاه کردم. سه و نيم رو نشون ميد

 بعد از چهل دقيقه، جلوی در ترمز زدم و به سرعت پياده شدم.  باالخره

 اسانسور نشدم و پله هارو دوتا یكی طی کردم. منتظر

 پله اخر دیگه سرگيجه گرفته بودم.  چند

انداختم و در رو باز کردم. دوال شدم و کفشام رو از روی زمين برداشتم اما تا سرم رو باال اوردم با قيافه برزخی  کليد

 هيراد روبه رو شدم. با عصبانيت به سمتم حمله ور شد و داد زد:

 کدوم گوری بودی؟-

 جا پریدم و محكم به در خوردم. در هم چون نيمه باز بود با شدت بسته شد... از

 س..سالم. -

 رو توی صورتم فوت کرد و گفت: نفسش

 اون گوشی المصبت کوش؟-

 دهنم رو از ترس قورت دادم و گفتم: اب

 شارژش...تموم شد!-

 خشم پره های بينيش باز و بسته ميشدن. دوباره داد کشيد: از

 :کجا بودی؟چرا اون گوشيه واموندت خاموشه؟ د اخه نميگی یه خری این وسط نگرانت ميشه؟ هيراد

 من...ببخشيد. داد نزن لطفا!-
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:داد نزنم!؟ از ساعت یك سی باره به گوشيت زنگ زدم. بيست بار خونه خاله و عمه و دایی رو گرفتم، در به در هيراد

 چرا با اعصاب من بازی ميكنی؟دنبال تو...بعد اومدی ميگی ببخشيد داد نزن؟ 

 زدم و سمت اتاق رفتم. از همون جا گفتم: کنارش

 خب ببخشيد دیگه، ميگی االن چيكار کنم؟حواسم به ساعت نبود...-

 چهارچوب در تيكه داد با صورت متعجب گفت: به

 حواست نبود؟عاليه...خيلی عاليه!-

 دوباره عصبی سمتم اومد و شالم رو کشيد و گفت: بعد

اگر حالت بد ميشد من چه خاکی تو سرم ميریختم؟ چجوری پيدات ميكردم؟ خير سرم شوهرتم، نباید یه خبر د -

 ميدادی؟

 اومدم حرف بزنم دستش رو باال گرفت و ادامه داد: تا

 هيچی نگو نميخوام بشنوم. دفعه دیگه بی اجازه من از خونه بيرون نميری...-

 کوبيد. بعد از اتاق بيرون رفت و در رو بهم  و

 استرس روی تخت نشستم و گوشيم رو به شارژ زدم. عجب دردسری شده بود. بلند شدم ولباسام رو عوض کردم.  با

 …وقتی از اتاق بيرون رفتم، فهميدم هيراد هم از خونه رفته و من بازم تنهام اما

 

 تالفی ميكرد.  حرص گوشی رو روی کانتر کوبيدم روی صندلی نشستم. عين بچه ها داشت کار من رو با

رو بستم تا یكم از عصبانيتم کم بشه...از توی سبد داروهام، یكی یكی قرص هارو از توی ورقشون بيرون  چشمام

 کشيدم و با ليوان ابی که روی ميز بود، خوردم. از خشم، سرگيجه و سردرد سراغم اومده بود. 

 شماره رو گرفتم اما باز هم جواب نداد.  دوباره

 ز جا بلند شدم و زیر گاز رو خاموش کردم.اینم از امشبمون... ناراحتی ا با
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آشپزخونه بيرون رفتم. کنترل تلویزیون رو از روی ميز برداشتم و اون رو خاموش کردم. اما تا اومدم حرکت کنم و  از

اال ب سمت اتاق برم، سرم گيج رفت و محكم به زمين پرت شدم. گوشه پيشونيم با ميز برخورد کرد و صدای جيغم

 رفت. 

 بود، شده ایجاد که بزرگی برامدگی حس با که کشيدم سرم روی رو دستم…دردش ضعف کردم و بغضم ترکيد از

 . ودب نشده پاره پيشونيم که بود کرده رحم خدا واقعا...رفتم در جلوی اینه سمت و شدم بلند سختی به. کردم وحشت

ود. اونقدر افتضاه بود و درد داشت که جرات نداشتم بهش دست سمت چپ سرم، یه اندازه یه تيله باال اومده ب گوشه

 بزنم...

 هام کم بود، که سوزش این هم به سرم اضافه شد! غصه

خاموش کردم و سمت اتاق رفتم. اشكام رو پاك کردم و زیر پتو دراز کشيدم. سكوت خونه باعث شده بود یكم  برقارو

و بودم. اباژور رو روشن کردم و به عكس دوتایيمون خيره شدم. بترسم. البته یكم که نه، خيلی. چون بشدت ترس

 بغضم بيشتر شد!

 نزدیك دوازده بود و من هنوز تو خونه تنها بودم. انقدر فكر و خيال کردم تا اخر خوابم برد... ساعت

 

 

 صدای بسته شدن در از خواب پریدم. نگاهی به ساعت انداختم و پوزخند زدم. ساعت یك بود! با

 رو دور خودم پيچيدم، بلند شدم و بيرون رفتم.  پتو

 غذا رو تو دستش گرفته بود و از سرش داشت ميخورد.  قابلمه

سمت اشپزخونه رفتم و وارد شدم. با دیدنم ترسيد و برنجا پرید تو گلوش. بی توجه به سرفه هاش، از کنارش رد  اروم

 ش کردم. شدم و ليوان ابم رو از روی ميز برداشتم و از یخچال اب

 . سالم…:عليكهيراد

 هم چند بار سرفه کرد.  باز
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 صدای خيلی ارومی جوابش رو دادم. برگشتم و از آشپز خونه بيرون رفتم.  با

 قدم های تندش از پشت سر شنيده شد و دستم رو کشيد.  صدای

 :سرت چی شده؟هيراد

 ناراحتی گفتم: با

 اب. البته اگر نميخوای عين بچه ها قهر کنی و رو کاناپه بخوابی!اصال مهم نيست. شما غذات رو بخور بعدم بيا بخو-

 عصبانيت دستم رو کشيدم و دوباره به راهم ادامه دادم.  با

:دیدی چقدر بده آدم نگران باشه؟حاال درك کردی داد و بيداد ظهر من رو؟ اما تو بازم ميدونستی من هيراد

 کجام...حاال این وسط من بدهكارم. 

اشتباه نبوده؟ پس تو چرا تكرارش کردی؟ من که از قصد گوشيم رو خاموش نكردم، اما تو به عمد  مگه کار من-

 جواب ندادی!

 اومد و بغلم کرد: سمت

 حاال اینارو ول کن بگو سرت چيشده؟ خيلی باد کرده!-

 غره ای بهش رفتم که گمون نكنم دیده باشه.  چشم

 ميز. حالم بد شد، افتادم زمين بعدم سرم خورد به -

 :کی خوردی زمين؟چرا بهم خبر ندادی پس؟هيراد

 که خودش فهميده باشه که چی گفته خندید و ادامه نداد.  انگار

 اتاق شدم و دوباره روی تخت دراز کشيدم. خيالم راحت شده بود و بدجور خواب به چشمام اومده بود.  وارد

 برگشتم و اروم گفتم:تخت، با گرمای پتو حالم رو بهتر کرد. به طرف هيراد  خنكی

 االن قهری؟-
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 :زندگی جایی نيست که تو بخوای قهر کنی! باید تا تهش بمونی. هيراد

 رو گرفتم و فشار دادم. با صدایی خمار از خواب و اروم تر از قبل ادامه دادم: دستش

 پس بمون...خيلی ترسيدم!-

 و روی موهام رو بوسيد.  خندید

 خوب بود که کينه ای نبود و زود اشتی ميكرد...! چه

 

خستگی وارد خونه شدم و در رو بستم. سمت اشپزخونه حرکت کردم و خرید هارو روی ميز گذاشتم.  با اینكه تازه  با

ماه اردیبشهت بود اما هوا به شدت گرم شده بود. از توی یخچال بطری رو دراوردم و بدون ليوان سرکشيدم. اگر خاله 

ینجا بود، یه دونه پس کردی حتما بهم ميزد و ميگفت دختر اینجوری اب نميخوره. با یاداوری اسم خاله و مهمونی ا

امشب، لبخندی از سر ذوق زدم و تند تند لباس هام رو داوردم. الناز بعد از چهارماه چند روز پيش برگشته بود و به 

 مناسبت اومدنش، شكوه خانم مهمونی گرفته بود. 

 صدای گوشی، از اتاق بيرون رفتم و سریع جواب دادم: با

 بله؟-

 :سالم خوبی؟ رسيدی خونه؟هيراد

 سالم عزیزم، مرسی تو خوبی؟ اره یه ده دقيقس رسيدم. -

 :خوبم. ریحان طمن واسه ناهار نميام خونه منتظرم نباش!هيراد

 ناراحتی گفتم: با

 عه! چرا؟-

 اد،سرمون بدجور شلوغه. :دلسا مریض شده، امروز نتونسته بيهيراد

 ميخوای بيام کمك؟-
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 :نه عزیزم شما فقط مراقب خودت باش، مشكليم بود حتما تماس بگير!هيراد

 لب و لوچه اویزون قبول کردم و گوشی رو قطع کردم و شروع کردم به پختن ناهار و انجام دادن کار ها... با

 

 

 

و دور خودم محكم پيچيدم و از اتاق بيرون رفتم. سریع نزدیكای هشت بود که از حموم در اومدم. حوله ر ساعت

طبق عادت بدی که داشتم، ليوان اب سردی خوردم و سمت اتاق دویدم. هيراد پيام داده بود که تا نيم ساعت دیگه 

 ميرسه. 

. با سرعت شلوار جين مشكيم رو پام کردم تا از شر حوله راحت شم. موهام رو باز کردم و توی هوا تكونش دادم با

حوله کامل خيسيشون رو گرفتم و مشغول سشوار کشيدن شدم. بعد از تموم شدن کارم، دستی به موهای لختم 

رنگ شكالتی موهام انقدر خوشحال شده  دنکشيدم که رنگ تازش، قيافم رو عوض کرده بود. هيراد اون روز با دی

ز ریز شروع کردم به رقصيدن و همينطور هم بود که من هم به وجد اومده بودم. با گوشيم اهنگی پلی کردم و ری

 دنبال لباس ميگشتم. 

 

 و آمدنت محشر به پا کرد یآمد

 ، جانِ جانم جانم یجان جانم ، جانم ا یا

 دم به پا کرد كی یچه شورو شرر به

 ، جانِ جانم جانم یجان جانم ، جانم ا یا

 ببرد عاشق تو دهيآرام دهید نور

 تو هیمن کم نشود سا هیشود سا کم
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 اینجای اهنگ که رسيد، من هم شروع کردم به خوندن: به

 

 ییکز عشق سراپا بارویکش ز عاشق

 ییبایز یچشم تو شد معن یشرق یا

 ییکز عشق سراپا بارویکش ز عاشق

 ییبایز یچشم تو شد معن یشرق یا

 

شدم و تونيك طوسی که انتخابش کرده بودم رو جلوی خودم گرفتم و به اینه خيره شدم، اما با دیدن هيراد که  بلند

پشت سرم وایستاده بود، هينی کشيدم و با سرعت به عقب برگشتم. موهام به خاطر حالتی که گرفته بود، توی 

 صورتش پخش شد و باعث شد چشماش رو ببنده و لبخند بزنه. 

روی سينم گذاشتم و نفس عميقی کشيدم. بدون اینكه چشماش رو باز کنه، بغلم کرد و سرشونه لخ*تم رو رو  دستم

 بو*سيد. 

 :سرما نخوری عزیزم...هيراد

 بغلش خارج شدم و به چشمای براقش نگاه کردم. سری تكون دادم و لباس رو تنم کردم.  از

 زیرش بيرون کشيد و بو کرد. رو از توی یقه لباسم رد کرد و تمام موهام رو از دستش

 :بوی شامپوت رو دوست دارم...هيراد

 شوخی گفتم: به

 اما شامپو تخم مرغی زدم این دفعه!-

 :جدی؟هيراد

 و گفتم: خندیدم
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 نه شوخی کردم. -

 و روی صندلی نشستم. هيراد هم روی تخت نشست و خيره شد به کارای من.  برگشتم

 م سراغ ارایش...رو محكم باالی سرم بستم و رفت موهام

 چشمم رو با مداد مشكی پر رنگ کشيدم و با خط چشم چشمام رو درشت تر کردم.  زیر

 عادتم، با انگشت سایه طوسی کمرنگی پشت چشمم ماليدم و رژ کالباسی رنگم رو به لبام زدم.  طبق

 ریمل مژه هام رو پر تر کردم و با رضایت بلند شدم.  با

سيم رو دراوردم و تنم کردم. شال مشكيم رو با کيفم رو تخت انداختم و رو به هيراد توی کمد، مانتوی بلند طو از

 گفتم:

 بریم؟-

 از روی تخت بلند شد و دستش رو سمت صورتم اورد.  خسته

 :نه...هيراد

 رو روی گونم کشيد و خيلی غافلگيرانه، لبام رو طوالنی وعميق بو*سيد. انگشتش

 خنده ازش جدا شدم و گفتم: با

 رژم رو خراب کردیا...-

 دوباره سمت کيفم رفتم تا تجدید ارایش کنم که دستم رو کشيد.  و

 :دوباره رژ بزنی، پاکش ميكنم. با همين روش...هيراد

 چرا؟-

 و سمت در هولم داد و گفت: خندید

 اینجوری خوشگل تری!-
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 شد. رو سمتم پرت کرد و بعد از برداشتن کيفم از روی تخت، از اتاق خارج  شالم

 

 

 

 دلتنگی الناز رو تو بغلم فشار دادم و سعی کردم بغضم رو قورت بدم.  با

 اون بر عكس من به گریه افتاده بود. اشكاش رو پاك کرد و گفت: اما

 ببخشيد، خيلی دوست داشتم عروسيتون پيشتون باشم اما نشد...-

 و گفتم: خندیدم

 يم پرید. خيلی از دستت ناراحت بودم، اما االن دیگه ناراحت-

 خانم که طبق معمول باید تيكه مينداخت، گفت: شيرین

 خب اره، االن مشكالت دیگه ای داری که در برابر یه غيبت تو جشن عروسيت بيشتر به چشم ميان. -

چشم غره ای به مامانش رفت و دست به دامن پدرش شد تا حداقل یه امشب رو بتونه روی ما کنترل داشته  هيراد

 باشه. 

 اقا با خنده گفت: محمد

 الناز خداروشكر کن که دخترم بخشندس وگرنه خودم بابت اینكه ناراحتش کردی دعوات ميكردم. -

 به محمد اقا لبخندی

 

 و با بستن چشمام ازش تشكر کردم.  زدم

 هنوز محمد و خاله نيومده بودن، شالم رو دراورده بودم. چون
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 ه!:خيلی موهات خوب شدن. کال قيافت عوض شدالناز

 :موقع عروسی باید ميدیدیش!هيراد

 خنده ای کرد و با تعجب گفت: الناز

 …اوهوع! ميبينم بدجور دلت رفته پای ریحانه-

 با عشق نگام کرد و اروم لب زد: هيراد

 عاشقشم!-

 خجالت سر پایين انداختم و کنارش نشستم.  با

 از ته دل خندید.  الناز

 :الهی هميشه شاد و خوشبخت باشين، چون لياقت جفتتونه. الناز

 دو تشكر کردیم.  هر

 :الناز واقعا بچه هات خوابن؟اونم این ساعت از شب؟هيراد

 همون طور که سينی چای رو از شكوه خانم ميگرفت گفت: الناز

گه سرما خوردن الهی بميرم براشون، هالك شدن. از یه طرف ساعت روز و شبشون بهم خورده، از طرف دی-

 وحشتناك. واسه همين دارو هارو که ميخورن دوتایی از حال ميرن طفليا!

 چایی رو برداشتم و تشكر کردم.  فنجون

 خانم:خوش اومدی عزیزم. خوبی؟ حالت بهتره الحمدهلل؟ شكوه

 تكون دادم و گفتم: سری

ریم پسرفت داشته و خبر خوبی رو اره خداروشكر بهترم. دیروز با دکتر که صحبت ميكردیم، گفت خيلی بيما-

 بهمون داد. 
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 خانم الهی شكری گفت و مشغول حرف زدن با شيرین شد.  شكوه

 سریع کنارم نشست و پرسيد: الناز

 چی شدی تو؟ من خيلی سر بسته از مامان شنيدم مریض احوالی...-

 تاسف سری تكون دادم و گفتم: با

 مردم تو این چندماه. نميدونی چقدر حالم بد بود...-

 شروع کردم به توضيح دادن بيماریم... و

 

رو روی بلندگو گذاشتم و سمت آشپزخونه رفتم. از توی یخچال ظرف شير رو دراوردم و برای خودم ليوانی پر  تلفن

 کردم و در حين خوردن، به حرف های خاله هم گوش ميدادم. 

مروز محمد برام بليت گرفته تا برم. پسرشم اردبيله، مثل اینكه فردا ميرسه. منم به اميدخدا واسه :خالصه که اخاله

 خاك سپاری یزدم. 

 صندلی نشستم و تلفن رو از روی کانتر سمت خودم کشيدم.  روی

 حاال چرا سكته کنه؟مگه جوون نبوده؟-

 ای از کره و پنير گرفتم و توی دهنم گذاشتم.  لقمه

 کشيد و گفت:اهی  خاله

ای مادرجان، وقتی عجل ادم سربرسه نميتونی جلوش رو بگيری که، چون جوون هم بوده درجا فوت شده بنده -

 خدا...

 بيچاره دخترخاله، الكی الكی بيوه شد. -

 زیرلب چيزی زمزمه کرد که نفهميدم.  خاله

 ميخوای بيام دنبالت ببرمت راه اهن؟-
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 سریع گفت: خاله

 نه نه، من خودم ميرم. االنم باید کم کم جمع کنم برم دیگه. -

 …باشه، مراقب خودت باش-

 :باشه عزیزم، توهم حواست به محمد باشه. براش غذا درست کردم گذاشتم رو یخچال اما بازم تو پِيِش رو بگير. خاله

 چشم پروین خانم چشم. حواسمون به اون شازدم هست. امر دیگه؟-

 د و گفت:ارومی کر خنده

 . عزیزم باش شوهرت رو خودت مراقب خيلی…سالمتی تو-

 هم در جواب حرفش چشم گفتم و بعد از خداحافظی تلفن رو قطع کردم.  باز

 لقمه رو هم خوردم و مشغول جمع کردن وسایل صبحونه شدم.  اخرین

 

 

 

 

بض گرفته بود حالت تهوع امونم دستمال محكم سرم رو بستم و خودم رو روی مبل انداختم. از شدت درد سرم ن با

 رو بریده بود. 

 ای نبات از توی قندون کنار مبل برداشتم و توی دهنم گذاشتم تا یكم حالم بهتر شه.  تيكه

خونه رو تاریك کرده بودم و با چشم بند روی مبل دراز کشيده بودم. انقدر حالم بد شده بود که حتی نتونسته  کل

ام یخ کرده بود و مطمئن بودم فشارم بدجور افتاده. پتو رو با گردنم باال کشيدم و سعی بودم یه لقمه غذا بخورم. دست

 که به سختی خوابم برد.  ميكردکردم تا اومدن هيراد بخوابم. اما انقدر سرم درد 

 



 دلم یآسمان آب

 
629 

 

شمام رو تكون دادنای هيراد چشمام رو باز کردم. نور المپ مستقيم تو چشمم بود. از درد ناله ای کردم و دوباره چ با

 بستم. 

 :داروهات رو خوردی؟ چرا فشارت افتاده؟هيراد

 اینكه جوابش رو بدم هم نداشتم.  جون

کرد و روی مبل نشستم. سرم انقدر سنگين بود و درد داشت که نميتونستم کنترلش کنم و برای خودش عقب  کمكم

 و جلو ميرفت. بغضم ترکيد. 

 گرمش.  کنارم نشست و دستام رو گرفت تو دستای هيراد

 :چيشده قربونت بشم؟ ميخوای بریم دکتر؟هيراد

 . لطفا بيار برام…ژلوفن قرص..یه…قرص-

 :نه نميخواد ژلوفن بخوری پاشو بریم دکتر. هيراد

 بيشتر شد و با ناله گفتم: گریم

 چی ميگی هيراد؟ من مخم داره مياد تو دهنم تو ميگی بریم دکتر؟ یه قرص ميخورم حل ميشه. پولت اضافه کرده؟-

 رو گرفت و به سختی بلندم کرد.  دستم

:اره تو فكر کن پولم زیاد کرده. از این به بعد یه دونه از اون کوفتيا بخوری من ميدونم باتو!االنم فشارت پایينه هيراد

 …ر، یه کاری ميكنه بهتر ازميریم دکت

 . بود شده داغ سرم و ميرفت سياهی چشمام…ميكردم صداش گنگ و گنگ تر ميشه و تصویرش محو تر حس

بلوزش چنگ زدم، تعادلم رو از دست دادم و روی مبل افتادم. دیگه هيچی نميدیدم و صدایی نميشنيدم. فقط  به

 …تكون های شدید هيراد رو حس ميكردم و بعد
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 رو روی پيشونيم گذاشتم و اشكام رو پاك کردم. هيراد همراه دکتر وارد اتاق شد و هر دو کنارم وایستادن.  تمدس

 :بهتری االن؟دکتر

 صدای گرفتم گفتم: با

 همون درد هميشگی تو سرمه!-

ی :شوهرت گفت که سرخود ژلوفن ميخوری! دیگه این کار رو نكن. هيچ وقت...چون دوز ژلوفنی که ميخوردکتر

 باالس و معدت رو نابود ميكنه. تحمل کن، اگر همينجوری پيش بره تا چند ماه دیگه کامال خوب ميشی. 

 سریع گفت: هيراد

 خانم دکتر شما گفتين طبيعتا حالت تهوعش باید کم شه ولی اینجوری نيست، تقریبا هر روز حالش بده. -

 ه. حال به دکتر نگاه کردم که ببينم چه جوابی داره تا بد بی

:نگران نباشيد، جواب ازمایشی که ازش گرفتيم همون اول تا نيم ساعت، یه ربع دیگه مياد. شاید چيز دیگه ای دکتر

 وسط باشه!

 مثال چی!؟-

 لبخندی زد و گفت: دکتر

 …حاال بزار بياد، بهت ميگم-

 من منظورش رو از لبخنداش نفهميدم. و

 

 "هيراد"
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 شده بود و برق می زد. به ریحانه نگاه کردم. چشماش اشكی  

 همين طور که تند تند نفس می کشيد،  گفت: 

 بسه دیگه...خسته شدم. -

 صورت سرخش نگاه کردم. چقدر وقتی ميخندید خوشگل تر می شد.  به

 زدم و گفتم: لبخندی

 به همين زودی؟ کاری نكردم که...هنوز قسمت های خوبش مونده. -

 دوباره سمتش رفتم تا قلقلكش بدم . با چشمای درشت شدش نگام کرد.  و

 : کاری نكردی؟دلم درد گرفت! ميخوای راهی بيمارستانم کنی؟مثال باید مراعات کنی ها...ریحانه

 شيطنت ابرویی باال انداختم و نچی گفتم. کم کم به سمتش رفتم...  با

اما تا اومد از روی تخت فرار کنه، به لباسش چنگ انداختم و فهميد دارم بهش نزدیك ميشم، جيغی کشيد  وقتی

 دوباره گرفتمش... 

 

 

 

 هشت صبح بود. ریحانه تو بغلم هنوز خواب بود و من هم تصميم نداشتم از جا بلند بشم.  ساعت

 بخوابه وبه صورت اروم و غرق در خوابش خيره شدم. فكر کنم جزو معدود روزایی بود که تونسته بود تا این ساعت  

 حالت تهوع های سر صبحش رو نداشته باشه. با دست، موهای روی صورتش رو کنار زدم و گونش رو بو*سيدم. 

 ازهت که ای بچه بابت هم و بود افتاده زندگيمون دامن تو یهو که بيماری بابت هم…تو این مدت اذیت شده بود چقدر

 مادر یه بچه باشيم رو فراموش نميكنم.  و پدر قراره فهميدیم که روزی وقت هيچ. بود ماهش سه
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تا چند دقيقه همينطور شكه به برگه ازمایش نگاه ميكرد و اشك ميریخت. با اینكه وجود یه جنين توی  ریحانه

 …بدنش، ممكن بود براش دردسر بشه اما خيلی خوشحال بود و من هم از اون بدتر

 …که هيچ کدوممون به این زودی بچه نميخواستيم اما کاری بود که شده بود و گرچه

شده بود، سردرداش وحشتناك تر از هميشه بودن اما دیر به دیر دچارشون ميشد، ویارش اعصاب جفتمون رو  الغر

 گذره به خاطر اونمبهم ریخته بود اما بازم حالمون خوب بود. ميدونستم که ریحانه بهش دل بسته و روز به روز که مي

 بشه.  خوبکه شده، قرصاش رو کامل ميخوره و رعایت ميكنه تا زودتر 

 خورد دستش رو دور گردنم انداخت. اروم چشماش رو باز کرد و گفت: تكونی

 …صبح بخير-

 عميقی زدم و لباش رو بو*سيدم و گفتم: لبخند

 صبح توهم بخير عزیز دلم. -

 د و منم از خدا خواسته محكم تر بغلش کردم. و سرش رو توی گردنم فرو کر خندید

 

 

 

 کاری نداری؟ برم دیگه؟-

 چایيش رو سر کشيد و از پشت ميز بلند شد. سمت اومد و گفت: ليوان

 نه برو به سالمت. برای ناهار نميای؟-

 نه نميرسم بيام خونه امروز.-

 زد و بو*سم کرد.  لبخندی

 :باشه عزیزم، مراقب خودت باش. ریحانه
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 شمام مراقب خودتون باشين. -

 و چشم کشيده ای گفت و من با خيال راحت از خونه بيرون زدم.  خندید

 

 .جدید ليست اینم…:بگيرسيامك

 هارو ازش گرفتم و پشت سيستم نشستم.  برگه

 با محمودی راجب انبار صحبت کردم، ميخواد دوبرابر قيمت بخره انبارو. تو جا پيدا نكردی هنوز؟-

 …چه سودیه از این کار، تو بازم باید کل پولو بدی انبار بخری نزدیك اینجا که:خب سيامك

نه دیگه، یه چيزی ميخوام خيلی ارزون تر از این حرفا. یه خونه قدیمی هست تو خيابون شادی، همين رو به رو. -

 یم عالی ميشه!اون روز احمد بنگاهی ميگفت یارو پول الزمه بدجور، داره ميفروشتش. اگر بتونيم اونو بخر

 نچی کرد و نزدیك تر شد.  سيامك

:اقا جان تو یه بار به حرف من گوش بده، نظر دیشب بابات خيلی خوب و منطقی بود. این اتاق واقعا برای انبار سيامك

 ونجاش لباسا هم برات ميمونه انبار پول هم اینجوری! نباش نگران تو ميدم جا بيرون رو وسایلت کل من…ما اندازس

 ه!امن

 منطقی بود اما من نميخواستم پول دستم باشه چون سریع از بين ميره و ميپره! حرفشون

 !خرید نميشه که ملك اون پول با…ميخوام یه چيزی بخرم که برام بمونه-

سيامك:بابا تو که به اون پول نياز داری!مگه نميخوای برای بچت سيسمونی بخری؟ خودت گفتی که نميخوای بزاری  

 دار گهن بقيشم بچه، وسایالی بابت ميره پولت نصف عمال پس…پروین خانم تو خرج بيوفتن و این داستاناریحانه و 

 . حاال ميشه الزمت

 به صورتم کشيدم و کالفه گفتم: دستی

 …چقدرم خرج داره بچه دار شدن-
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خص نشده مش جنسيتش…:تازه کجاشو دیدی، هنوز اول راهين شما! بزار یكم بگذره، پوستت رو کندهسيامك

 هنوز؟

 زدم و گفتم: لبخندی

 …ریحانه نميخواد بدونه بچه چيه. برای همين دکتر هم حرفی نزده تا حاال، البته که فكر کنم هنوز زوده-

 زد و از جاش بلند شد. دستی به شونم کوبيد و گفت: لبخندی

 …خوشحالم که حالت خوبه داداش-

 رو روی دستش زدم و اروم ازش تشكر کردم. دستم

 

 شنيدن صدای الناز از اتاق بيرون رفتم.  با

 :سالم ستاره سهيل، چطوری؟الناز

 رفتم و باهاش دست دادم.  سمتش

 هات؟ بچه کو…خوش اومدی-

 رو روی ميز گذاشت و سمت مانتو ها رفت.  کيفش

 :گذاشتمشون پيش مامان. فكر کنم اونام با پروین جون رفتن پيش ریحانه. الناز

به محمد افتاد که با لبخند به الناز نگاه ميكرد. ابروهام باال رفتن. سنگينی نگاهم رو حس کرد و سمتم  چشمم

برگشت و با حس کردن نگاه خيرم، سریع روش رو برگردوند و مشغول تا کردن لباس ها شد. با خنده سری تكون 

 دادم که الناز بعد از نگاه کوتاهی به محمد، رو به من گفت:

 چيشده؟-

 باال انداختم و گفتم: سری

 …هيچی، بيا مانتو های این طرف جدیدا-
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 …سمت رگال لباس های جدیدمون بردمش و

 

 خستگی وارد خونه شدم و کيفم رو کنار در گذاشتم. اروم در رو بستم و سمت کليد برق رفتم و روشنش کردم.  با

 کردم و سالنه سالنه سمت اتاق حرکت کردم.  با سر بسته، روی مبل به خواب رفته بود. چراغ رو خاموش ریحانه

 از عوض کردن لباسم، به طرف ریحانه حرکت کردم و کنارش، پایين مبل نشستم.  بعد

رو از روی شكمش برداشتم و اروم بوسيدم. تكونی خورد و نيم خيز شد. چشم بند رو از روی چشماش  دستش

 برداشت و خواب الود با قيافه بامزش، نگاهم کرد. 

 زدم و خودم رو باال کشيدم. گونش رو بو*سيدم و اروم گفتم: خندیلب

 . کنم بيدارت نميخواستم…سالم-

 پام دراز کشيد و جواب داد: روی

 …سالم، خسته نباشی-

 تو حالت خوب باشه من خسته نميشم!-

 زد.  لبخند

 !باش خوب توهم…من که خوبم، بچمونم خوبه-

 رو بو*سيدم.  لفظ بچمون لبخند عميقی زدم و دستش از

 امروز خالم اینا اومدن؟-

 ارهه از کجا فهميدی؟-

 رو توی ماهاش فرو کردم و گفتم: دستم

 …الناز گفت-
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 ارهه اومدن حالم رو بپرسن. -

 دستشون درد نكنه!-

 عميقی کشيدم و مشغول شونه کردن موهاش با دست شدم.  نفس

 …خيلی بلند شده-

 اره، دوست داشتم کوتاهشون کنم!-

 گفتم: سریع

 اصال فكرشم نكن...-

 . دستی به شكمش کشيدم و گفتم:خندید

 تكون نميخوره نه؟-

 :نه از دو هفته دیگه تكوناش شروع ميشه. ریحانه

 بازم نميخوای بدونی چيه جنسيتش؟-

 برگشت. دستش رو دور گردنم انداخت و خودش رو باالتر کشيد. سمتم

 ته باشيم. نه بزار همينجوری تا اخر نه ماه هيجان داش-

 پس چطوری براش وسایل بخریم؟-

 قهوه کرم یا و نارنجی،سبز،زرد مثال. پسرونه هم باشه دخترونه هم که ميخریم رو رنگایی مثال خب…:خبریحانه

 …ای

 ذوق گفتن رنگ بندیا، به خنده افتادم.  از

 خيلی خوبه.-

 رو جمع کرد و گفت: لبخندش
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 مسخره ميكنی؟-

 تعجب گفتم: با

 مسخره چيه، تازه خودمم با کرم قهوه ای بيشتر موافقم، فقط از ذوق تو به خنده افتادم. نه بابا -

 توجه به حرفم ادامه داد: بی

 طوسی سفيدم خوبه.-

 …اره عزیزم همه رنگا خوبه، فقط من االن خيلی گشنمه، شام مياری یا-

 از جا پرید و سمت اشپزخونه دوید. داد زد : سریع

 پاشو بيا شامت حاضره.-

 و از جا بلند شدم: خندیدم

 ندو حاال ميخوری زمين...-

 صندلی ميز نشستم.  روی

 :نگران منی یا بچه؟ریحانه

 رو تو ظرف اماده شده ساالد فرو کردم و گفتم: چنگالم

 !اندازه یه به…این حرفا مال تو فيلما و تو کتاباس بابا، معلومه که نگران جفتتونم-

 …تكون داد و رو به روم نشست. اشاره ای به ظرف غذا کرد و شروع کردیم به شام خوردن سری

 

 "ریحانه"
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 "دو ماه بعد"

 

 

 اهنگ رو زیاد کردم، سرم رو با ریتمش تكون ميدادم و بلند بلند همخونی ميكردم.  صدای

 

 خودم یاز دلم، انگار یوا یا

 با دست خودم نابودش کنم دیبا

 رو که یعشق اون

 رد پاش مونده رو دلم یجا

 خودش نموند باهاش یول

 .. یوا یا

 

به شكم بزرگ شدم دست ميكشيدم و ریز ریز ميرقصيدم. کوچولوی نازمم که تازه تكون خوردن رو یاد گرفته  اروم

 بود، با من گاهی همراهی ميكرد. 

د قربون صدقش رفته بودم که تا شب اولی که حس کردم زیر شكمم نبض ميزنه، انقدر جيغ زده بودم و بلند بلن روز

 صدام گرفته بود و گلوم ميسوخت، و امروزم از اون روزا بود...

سردردام خيلی خيلی کمتر شده بودن و فقط ویار شدیدم اذیتم ميكرد. اصوال همه تا چهارماهگی ویار  خداروشكر

 دارن اما این بچه، با اینكه پنج ماهشه، بازم ول کن من نيست. 

ون موقع با خنده از حموم خارج شد و با دیدن من، تو لباس باز و جدیدی که پوشيده بودم، سر جاش هم هيراد

 وایستاد و بعد گفت:
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 به به، مامان کوچولو...خوشگل کردی عزیزم...-

 طور حوله پيچ سمتم اومد و روی موهام رو بو*سيد.  همون

 م:ذوق دستش رو روی شكمم گذاشتم و با صدای بچه گونه گفت با

 بابایی ببين ما امروز چقدر خوبيم! از صبح با مامان ریحانه جشن گرفتيم،شادی کردیم و کلی رقصيدیم. -

 خندید و شكمم رو هم بوسيد و اروم گفت: بلند

 …قربون شما دوتا با این همه شيطونياتون. کامال واضحه که دختره فنقلی بابا-

 رو با ذوق بهم کوبيدم و گفتم: دستام

 وای یعنی ميشه دختر باشه تا اسمشو بزارم پریا؟-

و شلوارکش رو تنش کرد و روی تخت نشست. حولش رو از روی دوشش برداشتم و مشغول خشك کردن  تيشرت

 موهاش شدم. 

 :شاید پسر شد که اسمشو بزاریم پرهام...هيراد

موهاش باال رفته بود. خندیدم و اروم  سرش رو با حوله تكون دادم و بعد حوله رو از روی سرش برداشتم. همه محكم

 به عقب هولش دادم. با احتياط کنارش دراز کشيدم و دستش رو روی شكمم گذاشتم. 

 !همينجا دقيقا…حس ميكنی-

 برگشت و خيره به شكمم شد.  سمتم

 :لگد ميزنه!هيراد

 خندیدم.  اروم

 …خيلی خوبه، فراتر از خوب!پسر دخترش مهم نيست-

 بوند و جمله ناقصم رو کامل کرد:رو به سرم چس سرش
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 مهم سالمت تو و بچس عزیزم!-

 رو لبم جا خوش کرد...خيلی وقت بود که جاش رو پيدا کرده بود و ازم دور نميشد! خنده

 

 

 

 

 حرف محمد چایی تو گلوم پرید و تقریبا داد زدم: با

 چی؟-

 بيد و سعی ميكرد ارومم کنه. بعد به سرفه افتادم. هيراد با خنده مشت های ارومش رو پشتم ميكو و

 :من خيلی وقته که فهميدم. هيراد

 خجالت زده سر پایين انداخت و هيچی نگفت.  محمد

 عصبی نيشگونی از پاش گرفت و گفت: خاله

 !نه…من بهت گفتم که-

 که واضح بود از حرف خاله هم ناراحت و هم شوکه شده گفت: هيراد

 ده و دوتا بچه داره ولی اصال زن بدی نيست. پروین خانم حاال درسته الناز شوهر کر-

 لب گزید و گفت: خاله

 …وای خدا من رو مرگ بده، من اصال منظورم این نبود-

 زیر لب خدا نكنه ای زمزمه کردیم که خاله ادامه داد: همه
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من مشكلم با محمده، الناز جان دختریه که تو ناز و نعمت بزرگ شده، قطعا قبول نميكنه با مردی که نه خونه داره -

 نه ماشين، ازدواج کنه!

 لبخندی زد و گفت: هيراد

 اگر عالقه ای وسط باشه مطمئن باشين الناز همه اینارو درك کرده، بعدم الناز خودش خونه داره. نيازی به خونه دوم-

 نيست!

 نه ارومی گفت که هيراد فقط سری تكون دادو دیگه حرفی نزد.  خاله

 هم هنوز شوکه به محمد نگاه ميكردم که عالقه مند به الناز شده بود.  من

 ...داره خونه الناز! ميگه راست که هيراد…خب-

 چشم و ابرویی اومد و گفت: خاله

 فقط خونس مگه؟ -

 که چقدر سفت و سخت مخالفه من هم ساکت شدم.  فهميدم

 

 

رو قطع کردم و روی تخت دراز کشيدم. اباژور رو روشن کردم و کتابی که جدیدا خریده بودم رو باز کردم و  تلفن

 ادامش رو خوندم.

 با تمام حواس پرتيش، روی تخت پرید که باعث شد هينی بكشم و یر جام بشينم.  هيراد

 عيه که ميای رو تخت!؟دِ اخه این چه وض-

 قيافه ترسون دستاش رو باال برد و گفت: با

 واقعا ببخشيد. اصال حواسم نبود. -

 غره ای رفتم و به تاج تخت تكيه دادم.  چشم



 دلم یآسمان آب

 
642 

 

 …:گيج خوابم امشبهيراد

 دراز کشيد و دستش رو روی شكمم گذاشت. اروم گفت: کنارم

 بلند بخون مام بشنویم!-

 

 :رو صاف کردم و گفتم صدام

 هندیو فكر آ یافسوس گذشته را بخور شهيهم نكهینه ا ،یابیحال را در دیام. با افتهیرا  یواقع یمن رمز خوشبخ-

پهناور بذر  نيزم كیتواند در  ی: آدم، هم می. مثل کشاورزیبدان یدار اريرا که در اخت یقدر لحظات دی. بایباش

 تیکوچك نها یمحدود کند و از همان نقطعه  چكکو نيقطعه زم كیخود را به  یتواند کشاورز یبپاشد، هم م

از لحظه لحظه  خواهميکوچك محدود کنم. م نيزم یقطعه  كیکشت و کارم را به  خواهمياستفاده را ببرد. من هم م

ند به کن یم یدوند. آنها سع یکنند، فقط م ینم یمردم زندگ شتريبرم. ب یعمرم لذت ببرم و بدانم که دارم لذت م ی

 طيمح یبایشوند که اصال مناظر ز یافتند و خسته م یاما در وسط راه چنان از نفس م ابند،يدور و دراز دست ب یهدف

به هدفشان  كندينم یفرق گریو فرسوده شده اند و د ريکه پ ندیآ یبه خود م ی. وقتننديب یآرام اطراف خود را نم

 نه...! ایبرسند 

لودش نگاه کردم. لبخندی زدم و کتاب رو بستم. اباژور رو خاموش کردم رو چرخوندم و به صورت اروم و خواب ا سرم

 و سمتش برگشتم. دستم رو اروم روی صورتش کشيدم و زمزمه کردم:

 دارم، ایمن رو-

 ایستمن بوسه یایرو

 خواب وقت

 نگاهم کند.  یداريکه وقت ب یچشمان و

 . ستيمن کوچك ن یایرو

 …بزرگ است یاندازه تمام هست به
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 …چشم كیبوسه و  كی

 !…ستين یکم زيچ

 زد، من هم لبخندی زدم و گوشه لبش رو بو*سيدم و چشمام رو بستم. لبخند

 

 خنده اخرین لباس رو هم از توی پالستيك دراوردم و تا کردم و توی کمد بچه گذاشتم.  با

  به هيراد کردم که داشت با دقت دستور العمل اسباب بازی توی دستش رو ميخوند. نگاهی

 باورم نميشه سه ماه دیگه این فنقله مياد خونمون.دروغ چرا! ميترسم...حس ميكنم به اندازه یه دنيا کار داریم.-

 لبخند عميقی زد و اسباب بازی رو کنار گذاشت. سمتم اومد و رو به روم نشست. دستام رو گرفت و بو*سيد.  هيراد

که تا االنش سالنه سالنه و با احتياط جلو اومدیم بقيش رو هم  :اصال دلم نميخواد نگران چيزی باشی. همين جورهيراد

 ميگذرونيم و تموم ميشه. 

 . ميزنه شور دلم فقط…من-

 کرد و گفت: اخمی

 بابت؟-

 رو فشار دادم.  دستاش

 برای این! نميشه اما بخورم رو هام دارو باید گفت پيش جلسه دکتر…بابت خطری که تهدیدمون ميكنه. دکتر-

 . بشه چيزیش بچه این نميخواد دلم…رناکه. اصال من به دركخط جفتمون

 ارامش بخشی زد و بو*سيدم.  لبخند

:فقط یكم دیگه تحمل کن، تموم ميشه. بعدم چی چی من به درك. تو همه زندگی منی، نميزارم طوریت بشه هيراد

 که!
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جيب لباس بلند بارداریم انداختم و از خونه رو پوسيدم و ظرف حلوا رو از روی اپن برداشتم. کليد در رو توی  لباسم

 بيرون رفتم. 

 در همسایه رو فشار دادم.  زنگ

 قدم های تندی به گوشم رسيد و بعد در با شدت باز شد. ترسيدم و کمی به عقب رفتم.  صدای

 کوچولویی از پشت در بيرون اومد و با صدای بلندی سالم کرد.  دختر

 زدم گفتم: لبخندی

 مامانت خونس؟ سالم عزیزم،-

 تكون داد و با جيغ مامانش رو صدا کرد و از جلوی در کنار رفت.  سری

اولين بار بود که این همسایه جدید رو ميدیدم. زن قد بلند و سفيد پوستی جلوی در ظاهر شد و با دیدن من  برای

 لبخند زد و گفت:

 سالم خوبين؟-

 رو به سختی از ظرف جدا کردم و سمتش دراز کردم.  دستم

 سالم، من ریحانم همسایه روبه رویی. حلوا پختم گفتم براتون بيارم. -

 مهربونی هرچه تمام تر گفت: با

 وای قربون دستت عزیز دلم. زحمت کشيدی، بيا تو! -

 نه ممنون مزاحمت نميشم باید برم خونه. -
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 :چه مزاحمتی، بيا خب!همسایه

 تر از قبل تعارفش رو رد کردم.  یجد

 نه ممنون انشاهلل یه وقت دیگه ميام پيشت.اگر کاری نداری من برم!-

 :قربونت گلم. دستت درد نكنه بازم. برو به سالمت. همسایه

 زدم و ازش فاصله گرفتم و سمت در رفتم که یهو گفت: لبخندی

 . کنم معرفی رو خودم رفت یادم! سپيدس اسمم…راستی-

 و گفتم: دمخندی

 یادم ميمونه سپيده جون. فعال خدافظ. -

 تكون داد و وارد خونش شد. من هم در رو باز کردم رفتم تو.  سری

 …گوشيم از توی اتاق بلند شد صدای

 اروم سمت اتاق رفتم و از روی عسلی کنار تخت برداشتمش. روی تخت نشستم و جواب دادم: اروم

 جونم هيراد!-

 ی دیر جواب دادی!:کجایی تو؟ خيلهيراد

 اول سالم، دوم اینكه رفته بودم دم در به همسایه حلوا بدم نترس حالم خوبه.-

 راحتی کشيد و ادامه داد: نفس

 باید عين قدیميا یه بند بگيرم که گوشی تو گردنت باشه تا من نصفه عمر نشم این طرف. -

 وای که تو چقدر حساسی!حاال چيكار داشتی زنگ زدی؟-

 استم بگم من شب دیرتر ميام،  برو خونه خالت اینا بيام اونجا دنبالت!:ميخوهيراد

 عه چرا دیر ميای؟-
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 :چند جا کار دارم برم اونارو انجام بدم. تو هم حتما بری ها!باشه؟هيراد

 چشم. امر دیگه؟-

 عرضی نيست،بفرما به سالمت. -

 کردم و نگاهی به ساعت انداختم. پنج بود.  قطع

حوصله بلند شدم تا قبل از رفتن، اول دستی به سر و روی خونه بكشم. بعد به اتاق رفتم و  از تو کشو یه دست  بی

لباس راحتی برداشتم و توی ساکم گذاشتم. مانتوی سبز جدیدی که هيراد برام خریده بود رو با شلوار و شال مشكی 

 رو مچاله کرده بود و به شكمم فشار مياورد.  دشخوپوشيدم و ارایش مليحی کردم. دستی به شكمم کشيدم. بچه 

 …زشته مامانی این حرکات، صاف بشين سرجات تا بریم یه جای خوب-

 شكمم هيچ تغييری نكرد. خندیدم و بعد از برداشتن کيف و وسایلم از خونه بيرون رفتم.  اما

 

 

 رو محكم بغل کردم و گونش رو بوسيدم.  خاله

 خبرا؟خوبين دوتاتون؟هيراد خوبه؟:خوش اومدی عزیزم، چه خاله

 اره عزیزم خوبيم همه. شما خوبين؟چه خبر از عروس داماد؟-

 اخمی کرد که باعث شد بلند بخندم. سمت مبل رفتم و روش نشستم.  خاله

 :دست رو دلم نزار که خونه. اصال حرف حاليش نيست پسره، بهش ميگم اینا وصله ما نيستن،اصال نميشنوه. خاله

 وصله ما نيستن؟ما چيمون ازشون کمتره؟ اخه چرا-

 با حرص نشست رو به روم و گفت: خاله

 تو اگر همين هيراد، نه خونه داشت نه ماشين، نه کار درست حسابی، زنش ميشدی؟-
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خاله جونم کار هيراد رو محمد که یكيه. کارشونم بد نيست! بعدم الناز خودش خونه داره.دیگع دومين خونه به چه -

 اد. کارشون مي

 :شاید دختره نخواد بره خونه خودش!خاله

 سری تكون دادم و گفتم: کالفه

اخه قربون شكل ماهت برم من، محمد مگه از اول چطوری رفته جلوی الناز که االن الی بخواد ازش توقع بيجا داشته -

 باشه؟ الناز همينجوری محمد رو ميخواد و حرفی نداره، چرا مانعشون ميشی؟

 :من فقط ميخوام بعدا پشيمونی پيش نياد، اینا االن داغن نميفهمن!خاله

 عميقی کشيدم و گفتم: نفس

 ای بابا، این حرفا چيه؟ به چيزای خوب فكر کن انشاهلل خيره. الناز دختر-

 

 خوبيه! خيلی

 :چایی ميخوری برات بيارم؟خاله

د که چيزای شيرین نخور که قند بارداری نگيری. منم نه بابا این بچه من و از همه چی انداخته، دکتر خيلی تاکيد کر-

 سعی ميكنم رعایت کنم. 

 لبخندی زد و گفت: خاله

 الهی فداش بشم. چيدی دیگه لباساش رو؟-

 به سر دردناکم که تازه شروع شده بود، کشيدم و گفتم: دستی

 اره تقریبا همه کارا رو کردم. چيزی نمونده. -

 بعد ضربه ضعيفی به شكمم زدم که به سرعت جوابش رو گرفتم و باعث شد لبخند عميقی رو لبم بشينه.  و
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 :پس تو ده بيست دقيقه دیگه حتما بری بيش الناز، تنها نمونی ها!خاله

 !هشته نزدیك…حاال واجبه این وقت شب برید خونه همسایه؟ساعت رو نگاه کن-

 يچيد و بعد از برداشتن کيفش سمت در رفت. چادرش رو محكم دور بدنش پ خاله

 :حتما واجبه دیگه. توهم تنها نمونی، این صدبار. خاله

 و چشم گفتم.  خندیدم

از رفتن خاله، لباسام رو با راحتی هایی که اورده بودم عوض کردم. شلوار کشی مشكی راحتی پوشيدم و بلوز  بعد

س استين بلند مشكی بود که دقيقا جای شكمش عكس یه نوزاد قشنگی که سارا برام خریده بود رو تن کردم. لبا

و داره ما رو ميبينه! و من چقدر اون روز بابت  ردهکارتونی بود که مثال زیپ شكمم رو باز کرده و سرش رو بيرون او

 این کادوش خنده بودم و خوشحال شدم. 

 بيرون رفتم. رو موتب کردم و بعد از پوشيدن شال و برداشتن کيفم از اتاق  موهام

که سعی ميكردم کفشام رو بپوشم، با صدای زنگ گوشيم دست از کار کشيدم و به دنبالش توی کيفم  همينطور

 گشتم. 

 بله؟-

 :سالم، کجایی؟هيراد

 سالم خونه خالمم، االنم دارم ميرم پيش الناز. -

 :پس بی زحمت بيا در رو برای منم باز کن. هيراد

 کردن گوشی، سمت در راه افتادم. ای گفتم و بعد از قطع  باشه

 رو باز کردم. هيراد با دیدنم، خندید و وارد حياط شد. طبق عادت گونم رو بو*سيد و گفت: در
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 چقدر لباست باحاله. -

 ذوق سری تكون دادم و گفتم: با

 تازه بچهه دختره. -

 شد و شكمم رو بوسيد و گفت: دوال

 …اخ ای جانم-

 کرد و بعد از گرفتن کيفم، سمت خونه شكوه خانم رفتيم. بعد دستش رو دور شونم حلقه و

 زود اومدی!-

 :کارم زودتر تموم شد.  هيراد

در شدیم و در زدیم و منتظر شدیم تا یكی در رو باز کنه. نيما با لبخنددر رو باز کرد و با خوشحالی به  نزدیك

 هردومون سالم کرد. با مهربونی جوابش رو دادیم که الناز با صدای بلند گفت:

 !بنده دستم من…بفرمایيد تو-

 و من...به داخل برداشتم که یهو صدای بدی شيشه های خونه رو لرزوند  قدمی

 

 به عقب رفتم و از پشت به هيراد برخورد کردم.  ترسيده

سوت و دست بقيه و اهنگ بلند تولدت مبارك، به خندم انداخته بود ولی از طرف دیگه بابت ترسيدن زیادم  صدای

ارد و نگران بودم. دستم رو محكم به شكمم گرفتم، دوباره بچه خودش رو جمع کرده بود.  اینبار با احتياط بيشتری

 …هام با یه سوزن بادکنك هارو چهخونه شدم. الناز و محمد بمب های شادی و رو ميترکوندن و ب

 هم با دست و شادی، اهنگ رو همراهی ميكردن. دست هيراد دور کمرم پيچيد و من رو از حالت شوك دراورد.  بقيه

دای خندش تو گوشم پيچيد و برگشتم و بدون هيچ خجالتی محكم بغلش کردم و گونش رو بو*سيدم. ص سمتش

 بعدم گفت:
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 …تولدت مبارك بانو-

 . بود رفته یادم از تولدم بار، اولين برای و بودم کرده فراموش رو امروز تاریخ کل به …بلند و از ته دل خندیدم،

 همه سالم و احوال پرسی کردم و بعد روی مبل نشستم.  با

 دعوت کرده بود. سارا،دلسا و ساميار،سيامك و بقيه خودمونی ها. به طرز قشنگی تزیين شده بود. هيراد همرو  خونه

 خوشحالی به جمع نگاه کردم که سارا کنارم نشست و بغلم کرد.  با

 :فداش بشم من، چقدر بزرگ شده!سارا

 و گفتم: خندیدم

 دیگه در نبود خاله بی معرفتش تغييرات زیادی کرده. -

 د گفت:خندید و سيامك که شاهد حرفای ما بو سارا

 سارا از همه بریده دیگه، هيشكی رو تحویل نميگيره. به احتمال از ما بهترون پيدا کرده. -

سارا و ناراحتی لحن سيامك، فكرم رو مشغول کرد. با چشم و ابرو اشاره ای به سارا کردم که سری باال انداخت و  اخم

 هيچی نگفت. 

 با خنده سمتم اومد و گفت: خاله

 خونه همسایه! دیدی باید ميومدم-

 اصال شك نكردم، یعنی اصال یادم نبود که امروز تولدمه!-

 :باز خوبه وگرنه کل برنامه های هيراد بهم ميخورد. خاله

خانم:اره بابا، خداروشكر که نفهميدی! بچم به خاطر همين چيزا کلی خرج کرده. این همه از صبح تا شب سر  شيرین

 …دا زور دارهپاعه، بعد اینجوری پولش حيف شه به خ

 این حرف زد. با لبخند مليحی سمتش برگشتم که جای من سارا گفت: باز
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وا خب شيرین خانم برای زن خودش خرج کرده، برای غریبه که نبوده. بعدم خداروشكر که دلشون شاده، به نظرم -

 همين بسه برای همه!

 ندم.جواب سارا براش کافی بود.  خوشحالی دست سارا رو فشار دادم و از شيرین خانم روم رو برگردو با

 

 

کيك رو جلوم گذاشت و روی مبل نشست. همه بلند گفتن که قبل از فوت کردن شمع ها، ارزو کنم و خودشون  الناز

 …شروع کردن از بيست و چهار تا یك رو برعكس، شمردن

هيراد که کنارم نشسته بود رو محكم گرفتم و دست دیگم رو هم روی شكمم گذاشتم. کوچولو لگد ارومی زد  دست

 که جفتمون رو به خنده انداخت. 

 زد گوشم گفت: هيراد

 به نظرم بعد از بدست اوردن من، ارزویی نمونده دیگه برات. -

 و نيشگون ریزی از پاش گرفتم.  خندیدم

رو بستم و ده ثانيه اخر رو فكر کردم که چی ميتونم ارزو کنم!همون موقع چشمم افتاد به محمد که داشت با  چشمام

 لبخند چيزی رو به الناز ميفهموند. خندم گرفت،فرصت تموم شد و شمع هارو فوت کردم. 

 :حاال چی ارزو کردی؟الناز

 و گفتم: خندیدم

 حواسم رفت سمت تو، ارزوم یادم رفت. -

هم که مطمئنن اونارو دیده بود بلند خندید. الناز از خجالت لب گزید و با اخمی که به محمد کرد از جا بلند شد  دهيرا

 و بعد از برداشتن کيك به اشپزخونه رفت. 

 



 دلم یآسمان آب

 
652 

 

 خوبی رو گذروندیم. زدیم، رقصيدیم و خندیدیم. بدون حرف و دلخوری یه شب خوب رو گذروندیم.  شب

ایلم از همه خداحافظی کردیم و از خونه بيرون رفتيم. هيراد وسایالرو عقب گذاشت و از برداشتن کيف و وس بعد

 سوار شد. 

 پس اون زنگ زدنت و برو خونه خالت و اینا همش نقشه بود. -

 زد و گفت: لبخندی

 اره دیگه، خداروشكر که نقشم گرفت و خوشگذشت. -

 عالی بود. یكی از بهترین شب های عمرم امشب بود. -

 رو گرفت و بو*سيد.  دستم

 :من واسه خوشحالی تو همه کار ميكنم. هيراد

 …عاشقتم که-

 

 تخت نشستم و کادوهام رو از توی جعبه هاشون دراوردم.  روی

 و محمد برام ساعت زیبایی خریده بودن که از دیدنش کلی ذوق کردم.  خاله

دو نفرمون رو داده بود به یكی از دوستای  و دلسا برام لباس اورده بودن و سيامك هم یكی از عكس های ساميار

 نقاشش و بعد اون رو قاب کرده، تحویلمون داد که بی نهایت قشنگ شده بود. 

 هم مبلغ قابل توجهی پول داده بودن.  بقيه

 وارد اتاق شد و شيشه اب رو روی عسلی گذاشت و گفت: هيراد

 پسره دیونه، دو هفته بود گير داده بود که یه عكس دو نفره بده به من. اخرم فكر کنم از تو گوشيم اینو کش رفته. -

 و قاب رو بهش دادم.  خندیدم
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 بزنش تو هال، البته اگر از نظر تو اشكال نداشته باشه!-

 رو از دستم گرفت و گفت: قاب

 نه خوبه...-

  رو جمع کردم و لباسم رو عوض کردم. بعد از اتاق بيرون رفت. وسایال و

 تخت دراز کشيدم و با ليوان ابی که کنارم بود، قرصام رو خوردم.  روی

 لباسش رو دراورد و روی تخت دراز کشيد.  هيراد

 :خيلی خستم.هيراد

 رفتم و سرم رو روی دستش گذاشتم.  سمتش

 خسته نباشی واقعا. -

 برگشت و بغلم کرد.  سمتم

 سارا و سيامك شكراب شده. فكر کنم بين -

 همينطور چشم بسته جواب داد: هيراد

 اره چند روزی هست دعوای حسابی کردن. -

 تعجب گفتم: با

 عه چرا!؟-

:اخه خب منم حق رو به سارا ميدم. سارا گفته اگر قراره دوستيمون به جایی برسه اینجوری انقدر عميق ادامش هيراد

م تو سی خودت، فایده نداره؛ راستم ميگه ولی بدبختی سيامك دوستش داره بدیم، اگر قراره تهش من برم سی خود

 اما به عنوان دوست، نه زن یه زندگی. 

 گفتم: ناراحت
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 چرا برای زندگی دوست نداره؟-

 :نميدونم واال، ميگه شاید هيچ وقت ازدواج نكنم. اما دروغ ميگه، یه چيزی هست که منم نميدونم. هيراد

 رو کردم و زمزمه وار گفتم:رو توی گردنش ف سرم

 …سارا حق داشته که اینجوری بگه. اگر -

 رو یهو کنار کشيد و گفت: سرش

 . ميكنی زمزمه گلوم زیر ميشم جوری یه…نكن-

 و گفتم: خندیدم

 ولی من هيچجوری نميشم. بيا جلو بابا...-

 و با شيطنت گفت: خندید

 االن وقت شيطونی نيست، بگير بخواب بزار منم راحت بخوابم. -

و بهش نزدیكتر شدم. سرم رو روی سينش گذاشتم و شروع کردم روی سينش، با انگشتام نقاشی های  خندیدم

 فرضی کشيدن. 

 :نكن ریحانه، بگير بخواب. قلقلكم مياد. هيراد

 …به من چه-

 سرم دراز کشيد. دستام رو محكم تو سينم قفل کرد و پشت سرم گفت:این رو گفتم از روم رد شد و سریع پشت  تا

 االن دلت ميخواد من قلقلكت بدم؟ها؟-

 نه نه، بگير بخواب. -

 از شيطنت کشيد و بغلم کرد. من هم اروم دستاش رو گرفتم و کم کم به خواب رفتيم... دست
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 رو نشون ميداد و این یعنی هيراد پشت در نيست. صدای زنگ در از خواب پریدم. نگاهی به ساعت انداختم. چهار  با

 بلند شدم و سمت ایفون رفتم. با دیدن سارا پشت در، نگران شدم و ترسيدم. در رو باز کردم.  اروم

 نكشيد تا اینكه سارا از اسانسور بيرون اومد و به طرفم حرکت کرد.  طولی

 سالم،چيشده؟-

 و با تعجب گفت: خندید

 د چيزی شده باشه؟عليك سالم، مگه بای-

 بعد سری از تاسف تكون داد و با اشاره به صورتم گفت: و

 اینجوریه؟ قيافت که مردم من مگه…نگا رنگش رو-

 به بازوش زدم و از جلوی در کنار رفتم.  مشتی

 تو امكان نداره بدون هيچ خبری و محض دلخوشی من پاشی بيای!بگو ببينم چی شده؟-

 مقنه اش رو از سرش کشيد. رو روی مبل پرت کرد و  خودش

 :بشين ميخوام باهات حرف بزنم. سارا

 و ناراحت گفتم: نشستم

 دیدی یه چيزی شده...!-

 گفت: کالفه

 عه، توهم بدتر از مهره هول. تو دقيقه به ادم مهلت بده ميگم چيه قضيه. راجب من و سياس...-

 از سر اسودگی کشيدم که باعث شد تعجب کنه.  نفسی

 م ميميرم تو نفس راحت ميكشی؟:من دارسارا

 نميگی که چيشده!-
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 و لباساش رو پرت کرد و سمت اومد. کنارم نشست و با ناراحتی گفت: کيف

 ریحانه این سيامك داره من رو بيچاره ميكنه. چيكارش کنم؟-

 چی ميگه؟-

 منميتون. ميشم مند عالقه بهش دارم…:ميگه من ادم ازدواج نيستم. بدبختی منم ادم این همه دوستی نيستمسارا

 . مبد نميتونم ادامم اما بگير، منو بيا بگم کنم تحميل بهش رو خودم نميخوامم. پوچ و هيچ بابت بدم ادامه دیگه

 فتیمير پيش حد این تا نباید…صدش ازدواج نيستچرا تموم نميكنين این رابطه رو؟ تو از اولم ميدونستی این ق-

 . عزیزم اخه

 کرد و گفت: بغض

نميشه، نميتونم، من بهش وابسته شدم خودشم نميخواد ازم جدا باشه. اصال همه چی توهم گره خورده...هم -

 نميخوامش هم نميتونم ببينمش!

 ميخوای بگم هيراد باهاش حرف بزنه؟-

 !…ميكنه چه خبره حاال. من فقط دنبال یه راهم که بتونم ازش جدا بشم:نه نه اصال، اینجوری فكر سارا

چی بگم! تا به حال نه تو این موقعيت گير کرده بودم، نه کسی به پستم خورده بود که اینجوری باشه  نميدونستم

 مشكلش!

 کردم و گفتم: بغلش

 …واقعا نميدونم چی بگم! درست ميشه همه چی-

 ناراحتی زد و گفت: لبخند

 کاش از اول اصال سمتش نميرفتم که اینجوری گرفتارش بشم. -

 و به شوخی گفتم: خندیدم

 شوهر کن شاید کم اورد...-
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 :اتفاقا یكی از بچه های شرکت ازم خواستگاری کرده، فعال گذاشتمش تو اب نمك. سارا

 تعجب گفتم: با

 ازت خواستگاری کردن تو بهم نگفتی؟چقدر نامردی...-

 و گفت: خندید

ای ریحانه انقدر پلشته، اصال وقتی ميبينمش خندم ميگيره. چندبار جلوم تپق زده منم به نامردی بهش خندیدم. و-

 بيچاره اسيرم شده دیگه!

 و گفتم: خندیدم

 صفت بهتر نبود بهش بدی؟پلشت چيه؟ حاال چيكارس؟-

 گوشه ای خيره شد و با لبخند گفت: به

 ودنب سيامك اگر شاید…ت کاری شرکتم ميكنه. خيلی مهربون و اقاسیكی از سهام دارای شرکته که بعضی اوقا-

 . خوبيه پسر خيلی اخه. ميدادم مثبت جواب بهش پيش و پس حرف بدون

گرفت. بيچاره بين دوراهی بدی قرار گرفته بود. از یه طرف کسی بود که ميتونست عمری باهاش خوشحال و  دلم

 یبا یك سال جزیی از زندگيش شده بود و بهم وابسته بودن. خوشبخت باشه، از طرف دیگه کسی بود که تقر

شاید حرفم یكم خودخواهی باشه، اما بهتره خودت رو با همون همكارت سرگرم کنی تا سيامك از سرت بيوفته. تو -

 نميتونی تا اخر عمر اچل و مچل و اون باشی که. 

 لبخند گفت: با

 اسمش بهزاد حاتم زادس. -

 رو گرفتم و اروم گفتم: دستاش

 بسپرش دست خدا و زمان، همه چی حل ميشه. -

 :ولی من باید انتخاب کنم. سارا
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 بلند شدم و ادامه دادم: اروم

اما انتخابی نميمونه، تو بين زندگيت و چند ساعت خوشی زودگذر، کدوم رو انتخاب ميكنی؟ساعاتی که پيش -

 ؟سيامكی یا عمری که قراره با بهزاد بگذرونی

 مبل تكيه داد و توی فكر فرو رفت. منم تنهاش گذاشتم و سمت اشپزخونه حرکت کردم. به

 

* 

 

 

 

 سردرد شدید روی مبل نشستم و از درد ناله ای کردم. دستی به شكمم کشيدم. با

 تو هم تا وقت گير مياری، خودت رو گوله ميكنی. مامانی شكمم کش اومد خب...-

بدون جواب گذاشت. محكم سرم رو فشار دادم. امروز روز خيلی بدی بود چون از بعد ضربه یواشی بهش زدم که  و

 اچر که نفهميدم رو دليلش خودمم حتی که بيخود و الكی…صبح با دعوا و سر درد شروع شده بود. اونم چه دعوایی

 . زد بيرون خونه از صبحونه بدون بعدم و رفت در کوره از هيراد یهو

 اتاق رفتم. کيفم رو روی تخت خالی کردم اما با دیدن بسته خالی قرصم اهم درومد. سختی بلند شدم و سمت  با

 قرصای ساده که ای ميتونستم بخورمم تموم شده بود.  حتی

از جا بلند شدم و بی توجه به تاری دید و حال بدم، لباس پوشيدم. کالفه تمام کشو هارو دنبال کيف پولم  عصبی

 برداشتن سویيچ و گوشيم از خونه بيرون زدم.  گشتم. بعد از پيدا کردنش، با
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 ببينين خانم، من اصال نميتونم صبر کنم. حتما باید خانم دکتر رو ببينم. مریضيم اورژانسيم هست. -

 :عزیزم من بی تقصيرم، امروز وقت خانم دکتر کامال پره. منشی

 ناله گفتم: با

 ش حرف بزنم یه فكری به حالم کنه حداقل. توروجون مادرت، گوشی رو وصل کن بهش، من خودم باها-

 با کلی غرغر کردن گوشی رو وصل کرد و من با شنيدن صدای دکتر سریع گفتم: منشی

 خانم دکتر، قرصم تموم شده اما امروز خيلی وحشتناك سردرد دارم. چيكار کنم؟-

 :کجایی ریحانه جان؟ ميتونی بيای پيشم؟دکتر

 گفتم: سریع

 …اره اره ميام االن. فقط منشيتون گفت که وقت-

 :تو بيا من خودم حلش ميكنم. دکتر

 کردم و قطع کردم. سریع ماشين رو از پارك دراوردم و به سمت مطب رفتم.  تشكر

هر لحظه بيشتر ميشد و تاری دیدم اذیتم ميكرد. از کوچه فرعی توی خيابون پيچيدم و با شنيدن صدای  سردردم

 از جلو گرفتم.  گوشيم، چشم

 رو نزدیك چشمم اوردم و با دیدن اسم هيراد، کالفه موبایل رو روی ایفون زدم و جواب دادم: گوشی

 بله؟-

 :کجایی؟هيراد

 سالم و احوال پرسی، با ناراحتی و بغض جواب دادم: بدون

 حالم بد بود زنگ زدم به دکتر که برم پيشش... -
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پيرمردی که دقيقا وسط خيابون وایستاده بود، جفت پا رو ترمز زدم و  طور که داشتم حرف ميزدم با دیدن همين

 …فرمون رو به سمت چپ کج کردم

 

 "دانای کل"

 

 

 

وحشت زده فرمون رو سمت چپ چرخوند و سعی کرد ماشين رو کنترل کنه اما نشد. صدای جيغ بلندش و  ریحانه

همه، مخصوصا هيراد رو، وحشت زده کرد. مردم  صدای بد برخورد ماشينش با گاردریل، توی کل خيابون پيچيد و

شده بود و از درد داد ميكشيد،  میسمت ماشين حجوم بردن اما با دیدن زن حامله ای که به طرز وحشتناکی زخ

 لحظه ای عقب کشيدن. 

 جلو رفت و گوشی رو از دست ریحانه بيرون کشيد و سعی کرد، هيراد رو اروم کنه و ادرس رو بهش بده.  مردی

که به خاطر درد زیاد و اوضاع خرابش نای حرف زدن نداشت، با صورت خونی و داغون روی فرمون افتاده بود  ریحانه

 و از حال رفته بود. 

 …و امبوالس لحظاتی بعد رسيدن و سعی کردن ریحانه رو از ماشين بيرون بكشن پليس

 ه نزدیك ترین بيمارستان منتقل کردن. وحشتناك بود. مردم متفرق شدن و ریحانه رو با امبوالنس ب وضعيتش

داخل بيمارستان، با دیدن زن حامله ای که با این شدت تصادف کرده بود، شوکه شده بودن و فقط به برانكارد و  مردم

 مالفه های خونی شده نگاه ميكردن. 

 دکترای بخش دورش رو گرفته بودن و عالئم حياتيش رو چك ميكردن.  بيشتر

تن اما با وارد شدن دکتر اصلی بخش، همگی عقب کشيدن و بعد از معاینه، ریحانه به اتاق عمل کدوم نظری داش هر

 منتقل شد. 
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 با تاخير زیاد همراه با سيامك، به بيمارستان رسيد و سریع از ماشين پياده شد.  هيراد

خره به پذیرش رسيد و حالش بد بود که چند باری نزدیك بود زمين بخوره و سيامك نگهش داشته بود. باال انقدر

 سراغ ریحانه رو گرفت:

 کجاست؟…من همسر خانم،…خ-

 در کمال خونسردی، بدون نگاه کردن به قيافه رنگ پریده هيراد گفت: زن

 همسر شما کيه؟-

 که دید هيراد حتی نميتونه درست حرف بزنه، سریع جواب داد: سيامك

 . بود کرده تصادف که همين. رفيعی ریحانه…ریحانه-

 سری تكون داد و گفت: زن

 اها بله فهميدم کی رو ميگين! شما چه نسبتی باهاش دارین؟-

 کجاست؟. شوهرشم…:منهيراد

 از جاش بلند شد و با برداشتن چند تا پرورنده دیگه از پشت ميز بيرون اومد و گفت: دختر

 …اوضاعش اصال خوب نبود، دکتر فرستادتش اتاق عمل-

 امك دور ميشد ادامه داد:همين طور که از هيراد و سي و

 …اتاق عمل، ته راه رو سمت راسته. برید اونجا-

 با شنيدن اسم اتاق عمل، با زانو های لرزون، روی زمين افتاد.  هيراد

 با ناراحتی بلندش کرد و گفت: سيامك

 …پاشو!چيشده ببينيم بریم پاشو…پاشو-
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 طور زیر لب زمزمه ميكرد: به سختی بلند شد و همراه با سيامك حرکت کرد و همين هيراد

 . شدم بدبخت…بدبخت شدم-

 

 

 

 حال داغون روی صندلی های ابی رنگ بيمارستان نشست و سرش رو توی دستاش گرفت.  با

داشت دیونش ميكرد اما گریش نميومد. صدای جيغ ریحانه مدام توی سرش تكرار ميشد و اعصابش رو بهم  بغض

 ميریخت. 

 شد و کنارش نشست.  و با ليوان اب نزدیكش سيامك

 :بيا این قرص رو بخور بهتر بشه سرت. سيامك

 نگاه سرخش رو به سيامك دوخت و با بغض گفت: هيراد

 اگر چيزیش بشه چه خاکی تو سرم بریزم؟-

 …:این حرفا چيه ميزنی؟بزار دکترش بياد، اون وقت معلوم ميشه که سيامك

 اق خارج شد. حرف سيامك، در اتاق عمل باز شد و دکتر از ات وسط

 هراسون جلوی دکتر پرید و گفت: هيراد

 من شوهرشم، حالش چطوره؟-

 :شما همراه این خانم هستيد که باردار بود؟دکتر

 :بله! خوبه حالش؟هيراد

 اهی کشيد و گفت: دکتر
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تا خوب رو چی معنی کنيد. عملش که خوب بوده اما متاسفانه یكی از دنده هاش به خاطر برخورد با فرمون -

 شكسته، به اضافه مچ دست چپش. گوشه پيشونيشم چهارتا بخيه خورده و...

 :بچه چی؟هيراد

 نگاه غمگينی به هيراد انداخت و با اه گفت: دکتر

 ضربه خيلی زیاد بوده... :متاسفم! بچه رو از دست دادید.شدتدکتر

صدای دکتر به گوش هيراد نرسيد. تمام لحظه های خوبش با ریحانه از جلوی چشمش رد شدن و بغضش بزرگتر  دیگه

 شد. چه بالیی سرشون اومده بود؟ 

صندلی نشست و سرش رو پایين انداخت. نوزاد هفت ماهه اش رو از دست داده بود.حس ميكرد راه نفسش  روی

 تنگ شده. 

 !…:خداروشكر که حال خودش خوبهسيامك

 دستی به صورتش کشيد و زیر لب خداروشكر کرد. سردردش بدتر شده بود و حالت تهوع گرفته بود.  هيراد

 دیدن دکتر که داشت با پرستار حرف ميزد سمتش دویيد و گفت: با

 …اقای دکتر-

 پرسشی نگاهش کرد که هيراد ادامه داد: دکتر

 کی ميارینش بيرون؟-

 …:اقایدکتر

 :رستگار. هيراد

:اقای رستگار، وضعيت حياتی خانمتون اصال خوب نيست. ایشون بابت سقط جنين و تصادفشون خون زیادی از دکتر

 . موقته احتمال به البته. کما…دست دادن. فعال عالئم حياتيشون به شدت پایينه و این یعنی

 گيج و منگ گفت: هيراد
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 کما؟ یعنی چی؟-

 د دستی رو شونه هيراد زد و گفت:دکتر با لبخن 

حالش خوب ميشه، نگران نباش پسرجون، فقط دعا کن و بعدم این رضایت نامه هارو امضا کن برای عمل بعدی و -

 کارای دیگه دکتر زنان. 

 دنيا یكباره توی دل هيراد جمع شده بود.  غم

ت تا بتونه برای یه لحظم که شده ریحانه رو سختی کارایی که دکتر گفته بود رو انجام داد و پشت در منتظر نشس به

 ببينه.

 

 . بود شده جهنم عين خانواده سه برای که فرسایی طاقت روز سه…روز گذشت سه

 روزه سكوت گرفته بود و الم تا کام حرف نميزد.  هيراد

 خانم که گاهی از گریه زیاد از حال ميرفت.  پروین

 اشكش خشك نميشد و از بيمارستان تكون نميخورد.  سارا

 و الناز هر دو سعی ميكردن خانواده هارو کنترل کنن و اروم نگه دارن.  محمد

ریحانه تغيير نكرده بود و این هيراد رو بدجور نگران ميكرد. دکتر باهاش حرف زده بود و گفته بود ممكنه  عالئم

 دو ماه و شایدم... بهبود حالش طول بكشه؛شاید دو روز شاید

خانم برای زندگی تنها پسرش دعا ميكرد و گاهی هم گریه. درسته که ریحانه و شيرین رابطه خوبی باهم  شيرین

 نداشتن اما هيچ وقت هيچكدوم از اونها، راضی به مرگ دیگری نشده بود. 

 

 

 …:هيراد جان مادر، پاشو برو خونه، یكم استراحت کن، یه حمومی برو یهشيرین
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 نگاه بدی که هيراد به مادرش انداخت، شيرین زبون به کام گرفت و ساکت شد.  اب

 با صدای گرفتش بعد از سه روز، گفت: هيراد

 کجا برم؟ کدوم خونه؟ تمام زندگی من اینجاس، کجا برم دیگه؟ -

 از جا بلند شد و گفت: عصبی

 يتون اذیتش کنی؟بعضی وقتا فكر ميكنم چطور ميتونی انقدر باهاش بد باشی؟ چطور م-

 در اتاق اشاره کرد و گفت: به

ببينش! اهِش گرفته زندگيت رو مامان. اهش حتی منم که بهت وصلم رو گرفته. دارم دیونه ميشم وقتی ميبينم -

 اینجوری رو تخت افتاده و من احمق نميتونم کاری کنم. 

 رو قورت داد و گفت: بغضش

حرفای چرت تو باهاش دعوام شد و بدون هيچ خداحافظی از خونه زدم روانی ميشم وقتی یادم مياد روز اخر، سر -

 بيرون. 

 ترکيد و زانو زد: بغضش

دیگه باید چيكار کنم؟ کاش اون روز دعوام نميشد تا خودش بهم زنگ بزنه و ببرمش دکتر، کاش بهش زنگ نميزنم -

 که تصادف کنه، کاش...

هق هق مردونش به دل همه چنگ انداخت. اوضاع روحی همه به قدری افتضاح بود که از گریه های پر درد  صدای

 هيراد تعجب نكنن. محمد سمتش رفت و زیر بغلش رو گرفت. 

 ...بيرون بریم پاشو. مارو هم ميكنی داغون داری رو خودت هم…:پاشو مردمحمد

 

 فت. بی حرف بلند شد و همراه محمد بيرون ر هيراد
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 دو روی نيمكت توی محوطه نشسته بودن و بدون حرف به رو به رو زل زده بودن.  هر

 :اون روز یه شعری ميخوند برای خودش. غمگين بود. هم خودش هم شعرهه. محمد

 :چی بود؟هيراد

 دستش رو روی شونه هيراد گذاشت گفت: محمد

زندگی. اصوال کسایی که تو کمان شنوایيشون کار مهم نيست. فقط بهش ثابت کن که اینجا یه اميدی هست برای -

 ميكنه. برو بهش بگو این طرف منتظرشی!

 لبخندی زد و  به شوخی گفت: 

دیدی تو این فيلما، طرف ميره تو اتاق با یارو حرف ميزنه، همون لحظه انگشت اشاره مریض باال پایين ميشه یا یهو -

همه چی درست ميشه، بعد همه دکترا ميرن تو اتاق و با شادی ميان بيرون ميگن مریضتون بهشو اومده؟ حاال چه 

بهوش اومد و ماهم فهميدیم این فيلما همش الكی  انهاشكالی داره امتحان کنی؟ خدارو چه دیدی، یهو شاید ریح

 نيست ...

 این همه غم، لبخند روی لب های هيراد نشست. دلش یكم، فقط یكم گرم شده بود.  وسط

جا بلند شد و سمت بيمارستان رفت. وسط راه ایستاد و به عقب نگاه کرد. به محمدی که بی صبرانه منتظر بود، تو  از

 دش، یكی از معجزه های عشق رو ببينه و حال دختر خالش خوب بشه. زندگی یكنواخت و سا

 زد و اميدوار تر از هميشه سمت بيمارستان دویيد. لبخندی

 

 "هيراد"

 

 

iقسمت  وارد cu  .شدم و قدمی به جلو برداشتم اما با دیدن قيافه بقيه که رنگ به رو نداشتن، سرجام خشك شدم 
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 فت:با دیدن من، سمتم دویيد و گ الناز

 نگران نباش حالش خوبه. -

خودم اومدم. نفس عميقی کشيدم و چشمام رو بستم. حس ميكردم سنگ بزرکی به سرم خورده و باعث این همه  به

 درد و حال بد شده. 

 رفتم. دکتر و پرستارها، داخل اتاق مشغول چك کردن عالئم ریحانه بودن. نفسم تو سينه حبس شد... جلوتر

 و با دیدن وضعيت، لحظه ای ترسيد. نزدیك تر اومد محمد

 باید چه عكس العملی نشون بدم. ترس تو وجودم رخنه کرده بود و زانوهام ميلرزید.  نميدونستم

 از اتاق خارج شد و با دیدن من لبخند زد و گفت: دکتر

 . جوون ميگم تبریك بهت…عالئم حياتيش برگشته-

ور ترس و استرس ميپرید و چشمام از ریحانه جدا نميشد.صدای نصفه و نيمه ای روی لبم نشست. پلكم از ز لبخند

 خوشحالی همه بلند شده بود.  

 ميشه برم ببينمش؟-

 :اگر وضعيتش ثابت بمونه، تا چند ساعت دیگه ميارنش بخش!دکتر

 . پيشش برم االن ميخوام…نه-

 نگاهی بهم انداخت و در اخر گفت: دکتر

 . نكشه طول خيلی لطفا…پوش و برو همسرت رو ببين، ولیبرو تو اون اتاق، لباسای مخصوص رو ب-

 تشكر کردم و به سمت جایی که اشاره کرده بود رفتم.  ازش
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دیدن ریحانه تو این وضع، بغض به گلوم چنگ انداخت. دستش تو گچ بود و فقط انگشت های ظریفش معلوم  با

 ميشد. 

رو بسته بودن و روی گونش هم کبودی های کمرنگی دیده ميشد. سمتش رفتم و اروم دستش رو توی دستم  سرش

 گرفتم. سرد بود...اروم زمزمه کردم:

 اخه من باتو چيكار کنم؟ -

صندلی نشستم و گونم رو به دستش چسبوندم. نميدونستم چی باید بگم. فقط دلم ميخواست از این ارامشی که  روی

 ل شده نهایت استفاده رو بكنم. بهم منتق

تو این سه روز فقط به این فكر ميكردم که کاش اون روز صبح باهم دعوا نميكردیم، کاش تو به خودم زنگ ميزدی -

 …تا بيام دنبالت. کاش

 عميقی کشيدم و با صدای گرفته تری ادامه دادم: نفس

 ودم...یه جور غریبيم، سردرگمم. دارم دیونه ميشم. هيچ وقت تو زندگيم تو این حالت نب ریحانه

 رو باال اوردم و با انگشتام چشمام رو فشار دادم. تو کل زندگيم به اندازه این سه روز بهم ریخته و داغون نبودم.  سرم

رو تكونی دادم و به صورت ریحانه چشم دوختم که با دیدن چشمای نيمه بازش، تقریبا از جا پریدم و با  سرم

 خوشحالی گفتم:

 خوبی؟…تو-

رو دور اتاق چرخوند و دوباره بستشون. با ذوق از اتاق بيرون رفتم و با صدای بلند پرستار رو خبر کردم.  چشماش

 پروین خانم و بقيه سمتم اومدن و منتظر بهم چشم دوختن که اروم لب زدم:

 چشماش رو باز کرد...-
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 سمتم اومد و کليد خونه رو بهم داد.  سيامك

همه وسایالی اتاق بچه رو جمع کردیم و بردیم خونه بابات اینا. اون ميز و بند و بساطات رو هم :با سارا سيامك

 چيدیم تو همون اتاق، فقط رنگ اتاق یكم تو ذوق ميزنه. 

 زد و زمزمه کرد: پوزخندی

 …زرد کمرنگ-

 غمگينی زدم و نفسم رو با اه بيرون دادم.  لبخند

 کام حرف نزده. نه با من، نه با بقيه...فقط تنها چيزی که گفته کلمه آب بوده!از وقتی چشماش رو باز کرده الم تا -

 ناراحت سرش رو باال اورد و گفت: سيامك

درکش کن. اون بيشتر از هر کس دیگه ای با اون بچه انس گرفته بود و بهش دل بسته بود. مشخصه که توقع مرگش -

ارستان، اون وقت اوضاع خيلی بهتر از این بود. حداقلش چند بيم بود رسيده زودتر دقيقه ده فقط کاش…رو نداشته

 !سالم بچه یه و ریحانه و بودی تو تهشم بود …ماه تحمل دستگاه و 

 رو روی هم فشار دادم و سعی کردم فكرم رو جمع و جور کنم.  چشمام

 ا کار داریم. :پاشو برو پيشش، دیگه وقت مالقات تمومه. برو ببينش بعدم بریم مغازه که یه دنيسيامك

 گمون نكنم بتونم بيام مغازه. محمد جای من کمكت ميكنه...-

 سری تكون داد و من بی توجه به زمزمه های زیر لبيش، سمت اتاق ریحانه راه افتادم.  سيامك

 

 

 صندلی کنار تخت نشستم و دستش رو توی دستم گرفتم و فشار دادم.  روی

 کوتاهی بهم انداخت و بعد دوباره به رو به رو خيره شد.  نگاه

 دستش رو بو*سيدم و گفتم: اروم
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 نميخوای باهام حرف بزنی؟-

 ازش نشنيدم و چشمام رو بستم. با ناراحتی و صدای گرفته گفتم: جوابی

 خبرت هـست که دلتنگ نگاهت شـده ام؟-

 قـرار تـو و چشمـان خـمـارت شـده ام؟ یب 

 چشماش پر اشك شد.  کرد و بغض

 خـبرت هست دلم مست حـضـور تو شده؟-

 شده ام؟ تیزنگ صدا ی فتهيو ش عـاشق

 رو فشاری داد و اروم لب زد: دستم

 …بسه دیگه-

 نكردم و دوباره گفتم: توجهی

 ؟یخـبرت هـست کـه بـاران بــهـارم شده ا- 

 مـهاجر نـگـرانت شـده ام؟ یپـرستـو چـون

 ام پر شده از بودن تو! یبه خط زنده گ خط

 شـده ام! تیو شادم که فدا ستين خبرت

ترکيد و صدای هق هقش بلند شد. دست لرزونش رو از دستم بيرون کشيد و روی دهنش فشار داد تا صداش  بغضش

 بيرون نره. بلند شدم و پيشونيش رو بو*سيدم. 

 گریه نكن فدات شم، گریه نكن که چيزی به دیونه شدنم نمونده!-

 به عقب هولم داد و مالفه رو روی صورتش کشيد. صدای هق هق خفه شدش، دلم رو ریش ميكرد.  ومار

 خداحافظی زیر لب گفتم و از اتاق بيرون رفتم. اروم
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 عصبانيت در رو بستم و سمت اتاق حرکت کردم. انقدر اعصابم خورد بود که دلم ميخواست یه دل سير بزنمش.  با

 تخت دراز کشيده بود و پتو رو روی سرش کشيده بود. سمتش رفتم و پتو رو کنار زدم.  روی

 تعجب بهم خيره شده بود.  با

این چه حرفی بود تو زدی؟ این چه طرز رفتار با خالته؟ خجالت نميكشی؟ بنده خدا دو هفتس عالف تو شده بعد تو -

 . که واقعا! …رمتو چشمش نگاه ميكنی ميگی برو من به کمكت احتياج ندا

 بغض گفت: با

واقعا که چی؟ها؟ اصال حرفی هم مونده که بخوای بزنی؟ اصال چيزی از من باقی مونده که کسی بخواد ازش -

 …پرستاری کنه؟ تو

 ترکيد و به گریه افتاد. با حرص سری تكون دادم و کنارش نشستم.  بغضش

 نی ميزنه زیر گریه. تموم کن این اشكای مسخره رو. تا یه کالم بهش حرف ميز-

 حرف فقط نگاهم ميكرد.  بدون

 و صحيح ميتونست که بچه یه. دادم دست از رو بچم ای؟ متوجه رو این واقعا تو ميمردم، داشتم من…:منریحانه

 ميكنی؟ گریه چرا ميگی ميای تو وقت اون. بياد دنيا به سالم

 زد و گفت: پوزخندی
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 رده و سرمم درد ميكنه واسه زجه موره. از دل خوشمه گریه ميكنم. اشكم اضافه ک-

 دستی به صورتش کشيدم و گفتم: ناراحت

االن به ته دنيا نرسيدی که چند روزه چپيدی تو اتاقت و نه با من نه با هيچ کس دیگه حرف نميزنی. حاال من به -

 درك، من حرفم سر خالته. چرا دق و دليت رو سر اون خالی ميكنی؟

 ! لطفا برو بيرون من االن اصال حالم خوب نيست.:وای هيراد...وایریحانه

 رو بلند تر از حد معمول کردم و گفتم: صدام

 …دیگه داری ميری رو مخم ها-

 همه طوس این باشی، نبایدم. نميكنم حس رفتارت تو چيزی واال ناراحتی؟ موضوع این بابت اصال تو…:ببينمریحانه

 . منه مال بيدادش و داد ها ضربه

 تكون دادم و گفتم: تاسف سری از

نه تو راست ميگی من االن حالم عاليه. اینجا تویی که فقط بچت رو از دست دادی و گرنه من که ادم نيستم ناراحت -

 بشم. 

 اومد حرفی بزنه از جا بلند شدم و سمت در رفتم. کتم رو از روی مبل برداشتم و از خونه بيرون زدم.  تا

 

 

 

 

 "ریحانه"

 

 سرم کشيدم و از ته دل گریه کردم. کاری که این روزا جزئی از عادت هام شده بود.  بغض پتو رو روی با
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 از دست خودم عصبانی بودم هم بابت کار هيراد ناراحت شده بودم.  هم

 به شكمم کشيدم و گریم شدت گرفت. انقدر گریه کردم و درد کشيدم تا خوابم برد... دستی

 

 سختی از دستشویی بيرون اومدم و نفس راحتی کشيدم.  به

 برای خودم دردسر ساخته بودم.  بدجور

به در اتاق بچه افتاد. دوباره بغض گلوم رو گرفت. به اون سمت رفتم و اروم در رو باز کردم. از اون روز سراغ  چشمم

 اتاق نرفته بودم. 

 زایی که سيسمونی ميچيدیم از جلوی چشمم رد شدن. دیدن وسایل خودم و هيراد بغضم ترکيد و تمام رو با

 زمين نشستم و با های های بلند گریه کردم.  روی

 تو افكار خودم غرق بودم که اومدن هيراد رو متوجه نشدم.  انقدر

سایه ای که وسط اتاق افتاد و بعد چراغی که روشن شد، سمت در برگشتم و اشكارم رو پاك کردم. چشماش برق  با

 مشخص بود اونم گریش گرفته.  ميزد و

 :خوبی؟هيراد

 سالم، اره خوبم. -

 لب جوابم رو داد و سمتم اومد. دستم رو گرفت و کمك کرد تا از جا بلند بشم.  زیر

 و دلخور گفت: ناراحت

 ميری اتاقت یا ميای تو هال؟-

امه ميداد. با ناراحتی بازوم رو از به نيم رخش کردم که بی تفاوت بهم، به رو به رو زل زده بود و به راهش اد نگاهی

 دستش بيرون کشيدم و سر جام وایستادم. 

 اتاقم؟-
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 حرف نگاهم کرد.  بدون

 اخه قبال اتاق من و اتاق تویی وجود نداشت، برای همين تعجب کردم. -

 زد و گفت: پوزخندی

 واال برای من اونجا هنوزم اتاقمونه، اما وقتی بيرونم ميكنی یعنی دیگه جای من اونجا نيست. -

 غره ای رفتم و تا اومدم حرف بزنم، گفت: چشم

 نميخواد چيزی بگی! هرجا دوست داری بخواب، هر کاریم دلت ميخواد بكن. -

 بعد راهش رو کشيد و رفت.  و

 قعا همين یه موضوع کم بود که به این همه غصه اضافه شد. ناراحتی به رفتنش خيره شدم. وا با

 مقصر منم. برای همين دنبالش رفتم و گفتم: ميدونستم

 …من خدا به. نكن تا اینجوری باهام دیگه تو…هيراد-

 برگشت و با کالفگی گفت: سمتم

 يشه؛ نميام سمتت ميگیتو چی اخه؟ بابا کالفم کردی. ميام سمتت ميگی تو ناراحت نيستی، تو هيچی حاليت نم-

 نكن اینجوری. تكليف من رو مشخص کن. چيكارت کنم؟

 …فقط درکم کن. من االن اصال موقعيت خوبی ندارم-

 رو از تنش دراورد و روی مبل پرت کرد. دست به کمر کمی جلوتر اومد و گفت: کتش

چی رو درك کنم؟ بد حرف زدنتو یا اینكه ميگن باال چشمت ابروعه اشكت در مياد؟ تو اینجوری بودی؟ اینقدر -

ضعيف و افسرده؟ نميگم درد کميه ولی این همه بدقلقيت رو درك نميكنم. بعد از چند روز تو تازه افتخار دادی داری 

فقط داره ميدوعه، بعد تو بهش اونجوری ميگی. اینا  بامن حرف ميزنی، بعد ميگی درکم کن. بيچاره خالت دو هفتس

 …درك کردن نداره عزیز من. کنترل کن خودت رو

 با اون بود. با اینكه از حرفاش ناراحت شده بودم، اما ميدونستم که داره حقيقت رو ميگه.  حق
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 ناراحتی روی مبل نشستم.  با

 ایی ریخت. از تعویض لباساش، به اشپزخونه رفت و برای جفتمون چ بعد

 نشست و اروم گفت: کنارم

من نميخوام که تو ذره ای ناراحت باشی، االن فقط عذاب وجدانش مال منه که خودم رو مقصر این ماجرا ميدونم. -

اگر چيزی ميگم فقط به خاطر اینكه که ميدونم تو اینجور ادمی نيستی و فشار روته. خيليا هستن بچشون به دنيا 

تلخه؛ نه زندگی مایی که ميتونيم دوباره بچه دار  سخته،سر چيزای الكی ميميرن. اون زندگيا  مياد، بعد از چند ماه

 بشيم و فراموش کنيم جنين دخت...

حرفش رو قطع کرد و با ترس بهم چشم دوخت. حس ميكردم قلبم تو دهنم ميزنه. پس...نوزادمون که سعی  یهو

 ميكردیم جنسيتش رو نفهميم دختر بوده...

 به سختی قورت دادم و سرم رو پایين انداختم.  رو بغضم

 :ببخشيد، نميخواستم بگم. از دهنم پرید!هيراد

 صدا داری زدم و از جا بلند شدم. چشمام از زور اشك ميسوختن.  پوزخند

 و با صدای تحليل رفته ای گفتم: اروم

 تصادف تقصير من بود. ببخشيد، بابت همه اذیتایی که شدی. قول ميدم...قول ميدم درستش کنم. این -

 بعد با حالی بدتراز هميشه سمت اتاق حرکت کردم. و

 

 "چند ماه بعد"

 

 

 سقف زل زده بودم. صدای نفس های عميق هيراد، سكوت اتاق رو می شكست.  به
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 زدم که اشكام روی گونم جاری شد و تا گوشم راه گرفت... پلكی

 ای گرفتش گفت:شد و رد اشك رو بوسيد. اروم و با همون صد نزدیكم

 درد داری؟-

 به نشونه اره، تكون دادم.  سری

 …:سرت یاهيراد

 گوشه چشم نگاهش کردم و گفتم: از

 سرم. -

 تخت نشست و نگران گفت: روی

 می خوای بریم دکتر؟ اگر خيلی حالت بده. -

 نزدم و بازم سقف رو نگاه کردم.  حرفی

 :چرا اینجوری می کنی اخه؟ ميبينی که منم دلم نمی خواست اینجوری شه! ولی مامان...هيراد

 بلند شدم و خيره تو چشماش گفتم: عصبی

 ولی چی؟ها؟ تو که وضعيت وامونده من رو ميدونی. تو که ميدونی من یكم که عصبی بشم اصال ...-

 ادامه حرفم رو بگم و محكم بغلم کرد.  نزاشت

گریه نكن. اره همش تقصير منه ولی باور کن نمی خواستم اینجوری بشه. به خدا نمی خواستم امشبت  :توروخداهيراد

 رو خراب کنم...

 …ترکيد وتو بغلش زار زدم. به خاطر همه اتفاقایی که تو این مدت افتاده بود. مریضی، اون تصادف لعنتی، بچه بغضم

 سرم رو نوازش ميكرد. چقدر بهش نياز داشتم.  اروم
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این دفعه با سری های قبل خيلی فرق ميكرد. اینبار قلبم بيشتر از هميشه از حرفای شيرین شكسته بود. تو باورم  اما

 نميگنجه که یه ادم تا این حد ميتونه پست و عوضی باشه. 

 رو پاك کردم و از بغلش بيرون اومدم.  اشكام

 :نریز تو خودت، حرف بزن!هيراد

 دلم نميخواد برای یكبارم که شده مامانت رو دوباره ببينم.  حرفی ندارم، جز اینكه اصال-

 …:حق داریهيراد

هيچ وقت نميبخشم مادرت رو. امروز بدجور دلم رو شكست. خير سرم سالگرد ازدواجمون بود. تو خونه خودم، هم -

ی ندارت رو به من به مادرم توهين کرد هم به من. باورم نميشه که انقدر از من متنفر باشه و اون دختر عمه هيچ

 ترجيح بده. 

 . خندید

 حرص گفتم: با

 چرا ميخندی دقيقا؟حرفم اصال خنده دار نبود. -

 خنده ای که شدیدتر شده بود گفت: با

 اخه وقتی اینجوری راجب دختر عمه هيچی ندارم ميگی، نميتونم جلوی خودم رو بگيرم و ...-

در عوض مشتی به شكم هيراد کوبيدم که قيافش از درد جمع  هم از لحنم خندم گرفت، اما جلوش رو گرفتم و خودم

 شد. 

 :خيلی...بدی. هيراد

 نوبت خنده من بود. پشتم رو بهش کردم و زیر پتو خزیدم.  حاال

 خستم هيراد، بابت همه اتفاقا خستم. دلم سفر ميخواد. من رو ميبری مشهد؟-

 و با ارامش گفت: اروم
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 ت. اره قربونت برم. هرجا بگی ميبرم-

 غمگينی زدم. بغلم کرد و روی موهام رو بو*سيد. حس خوبی پيدا کردم...شاید حس ارامش! لبخند

 

* 

قسمت بررسی و ورودی خانم ها گذشتم و چادرم رو روی سرم کشيدم. همون موقع هم هيراد از سمت اقایون  از

 خارج شد و چشمش به من افتاد. سمتم اومد و با هم به سمت حرم حرکت کردیم. 

 عطر مشهدی توی بينيم پيچيده بود. از صحن های حرم رد شدیم تا به صحن اصلی رسيدیم.  بوی

 بد طالیی، اونم از این فاصله نزدیك بغضم ترکيد و اشكم جاری شد. دیدن گن با

کلی اصرار کرده بود که حتما اینبار بار، یه جور دیگه، از ته دلم دعا کنم ولی انقدر تو این مدت مشكالت برام  خاله

پيش اومده بود که نميدونستم از کجاش باید شروع کنم. دستم رو روی قلبم گذاشتم و دونه دونه، هر چی که به 

 ذهنم رسيد و تو دلم گفتم. 

 ساعت، سه ربع دیگه همينجا باش.  :من ميرم سمت مردا، نيمهيراد

 تكون دادم و چادرم رو سفت تر گرفتم. هيراد خندید و گفت: سری

 قيافت خيلی با نمك شده با چادر.-

 لحنش خندم گرفت.  از

 :اگر دیدی دور ضریح شلوغه، نری جلو ها...هيراد

 ارومی گفتم و بعد از خداحافظی، سمت ضریح حرکت کردم.  باشه

 

 جمع شده بودن. به قدری که رسيدن به ضریح و بستن نخ سبز توی دستم، غير ممكن بود. زیادی  جمعيت

 رو به دریا زدم و بدون عذاب وجدان، جلوتر رفتم.  دلم
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ميكردم استخوان های بدنم داره خورد ميشه. دستم رو دراز کردم اما هنوز خيلی دیگه مونده بود تا بند ضریح  حس

 و ميرفتم جعيت همراه ميدادم دست از رو تعادلم یكم اگر. بود دراز دستم هنوز…ردمبشم. یكم به جمعيت فشار او

 . ميشدم له پا زیر

 که درحال فشار و رد شدن از اون همه ادم بودم، به جلو پرت شدم و محكم به ضریح چسبيدم.  همينطور

یعتر گره بزنم. تند تند پلك خوشحالی خندیدم و به زود خودم رو جلو کشيدم. سعی کردم اون نخ سبز رو سر از

 ميزدم تا تاری دیدم از بين بره. زنی باالسرم، هی اخطار ميداد که حرکت کنيم و من همچنان در گير یه گره بودم. 

 زیر گوشم تقریبا داد کشيد: یكی

 . مستجابه االن همين از دعات یعنی نميخوره گره سبزت نخ اون وقتی…دخترجون برو-

نگاهی به دستم کردم. نخ از دستم افتاده بود. همون موقع چادرم از عقب کشيده شد و حرفش شدم. شوکه  گيج

زمين افتادم. چند نفر با جيغ و داد به بقيه فهموندن که یكی این وسط افتاده و سعی کردن من رو از جا بلند کنن اما 

 من شوکه، داشتم فكر ميكردم من به چی فكر کردم که قراره اجابت بشه. 

خودم رو باال کشيدم و جمعيت بيرون رفتم. روی زمين افتادم و شروع کردم به سرفه کردن. از زور سرفه  زور به

اشك از چشمم ميومد و دیدم رو ميگرفت. زنی بغلم نشست و ليوان ابی دستم داد. با دست لرزون ليوان رو گرفتم و 

 . دادمهمه اب رو خوردم. خودم رو به عقب کشيدم و به دیوار تكيه 

 :خوبی خانم؟زن

 حال سری تكون دادم و ليوانش رو بهش برگردوندم.  بی

 ره خواستم دل ته از و نشست لبم روی لبخندی…زد و بلند شد و رفت. دوباره یاد چند لحظه پيش افتادم لبخندی

 . بياد پيش برامون صالحه چی

 

 :چرا رنگت پریده؟هيراد

 اینكه طبيعيه، هر روز من رنگم پریدس!-
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 و از روی پام برداشت و بو*سيد. لبخندی زد و زمزمه کرد:ر دستم

 …خيليم خوبی تو-

 :اقا ازتون عكس بگيرم؟پسر

 لبخندی زد و گفت: هيراد

 باشه به شرطی که قشنگ بگيری ها!-

 شونه ای باال انداخت و گفت: پسر

 شما خودت قشنگ باشی عكست خوب ميشه. -

 حرفش خندیدم و چادرم رو درست کردم. پشت به حرم، کنار هم ایستادیم و پسر عكسمون رو انداخت.  به

 :انداختی؟هيراد

 دوربينش رو چك کرد و با ابروهایی باال رفته گفت: پسر

 الحق که سوژه های قشنگی هستين. یه ربع دیگه تو اون باجه عكستون رو بهتون تحویل ميدم. -

 کرد نگاه کردم. خيلی شلوغ بود. هيراد سری تكون داد و پسر رفت. سمتی که اشاره  به

 از خوندن دعا و نماز زیارت، وسایلمون رو برداشتيم و هيراد رفت تا عكسمون رو بگيره.  بعد

 

 ماشين نشستم و با لبخند به عكس خيره شدم. جز بهترین عكسایی بود که تو عمرم گرفته بودم.  تو

 م هتل و به بهزاد خبر ندیم خيلی ناراحت ميشه!:به نظرم اگر بریهيراد

 کردم. واقعا نظری در این باره نداشتم. نگاهش

 ...نه ميزنی حرف نه خوبی؟چرا…:توهيراد

 رو به روم خيره شدم. مردم در حال خریدن سوغاتی برای عزیزاشون بودن.  به
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یا یكی ميخورد بهم، یا گره باز ميشد. یهو یه  اون موقع اومدم نخ سبزه رو دور ضریح گره بزنم، هر کاری کردم نشد.-

 خانمه گفت دیگه گره نزن، دعات مستجابه! فكرم درگير حرف اون خانمه. 

 چرخيد و مهربون نگاهم کرد.  سمتم

 :حاال غير از خودم و خودت و زندگيمون، چی تو ذهنت بوده؟!هيراد

 عميقی کشيدم گفتم: نفس

 بچه...-

 بعد حرفم بهش چشم دوختم. و

 نگاهم ميكرد و حرف نميزد. پلك زدم و سرم رو باال گرفتم تا اشكم پس بره.  خيره

 !بدتری من از خودت تو. نداریم رو امادگيش االن…:ماهيراد

 صدای گرفته زمزمه کردم: با

 من خوبم. -

 حرص خندید و گفت: با

 …خب یعنی چی؟ واقعا دلت ميخواد دوباره-

 رو به عقب تيكه دادم و چشمام رو بستم.  سرم

 …بعدا راجبش صحبت ميكنيم. االن بریم-

 

. 

 

 لبخند، ساناز رو بوسيدم و اونم با مهر بغلم کرد.  با
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 :خيلی خوش اومدین. بفرمایيد بشينين. ساناز

 طرف مبلی که اشاره کرد رفتم و روش نشستم. هيراد کنارم جای گرفت و به ساناز گفت: به

 د کجاس؟حاال حاالها نمياد؟بهزا-

 لبخندی زد و گفت: ساناز

 اومدن که مياد، شرکته. اما تا یكی دوساعت دیگه. -

 یا علی گفت و بلند شد.  هيراد

 :پس من ميرم پيشش، کاری ندارین شماها؟هيراد

 که فقط سری باال انداختم ساناز هم بعد از بدرقه هيراد، سمتم اومد و کنارم نشست.  من

 :ببخشيد دیگه، زیر چایی رو تازه روشن کردم، یكم طول ميكشه.  ساناز

 زدم و گفتم: لبخندی

 نه عزیزم دیر نميشه، ما حاال حاالها هستيم. -

 :قدمتون سر چشم. بهتر من، حداقل چندروزی تنها نميمونم. ساناز

 اره تنهایی خيلی بده. -

 :چه خبر؟بهتره سردردات؟ساناز

 شدم. یه جوری کم شده که گاهی دردش فراموشم ميشه. اره خداروشكر خيلی بهتر -

 . بودم نگرانت خيلی…:خداروشكرساناز

 زدم که ادامه داد: لبخندی

 …شرمنده، ما قرار بود زودتر بيایم دیدنت، اما کارای مرخصی بهزاد جور نميشد. برای همين یكم دیر شد-

 به بازوش کشيدم و گفتم: دستی
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 ند وقت یكبار زنگ ميزدی، کافيه. نه عزیز دلم، همين که هر چ-

جا بلند شد و سمت اشپزخونه رفت و زیر لب گفت که ميره چایی بریزه. دنبالش من هم بلند شدم و باهم وارد  از

 اشپزخونه شدیم. نگاهی به اطراف انداختم. روی صندلی ميزناهارخوری نشستم و اروم گفتم:

 خونتون قشنگه!-

 چایی رو روبه روم گذاشت و خودش همونجا نشست. ممنونی گفت و بعد پرسيد: سينی

 تهران؟ خبره چه…شنيدم کوالك کردی با مادرشوهر-

 و گفتم: خندیدم

 نشوندمش سرجاش...-

 حرفم بلند خندید.  از

 وره به در کنه. :ميدونستم زنعمو خيلی دیرجوش و زبونش تند و تيزه، اما نه تا این حد که توی صبور رو از کساناز

شاید زن خوبی باشه، اما به من فقط بدیاش رسيده. بعد خيلی جالبه که کال سرش تو زندگی ماست، اون وقت یك -

 متر و نيم هم زبون داره. 

 ساناز به خنده افتاد و اینبار روی ميز ولو شد.  دوباره

 . دیگرانه خودشو زبون دست از ميكشه هرچی ادم…واال-

 ری روز تصادف و دعوای من و هيراد، که تازه دليلش رو فهميده بودم، ناراحت گفتم:بعد با یاداو و

 به خدا وقتی یاد اون روز ميوفتم که تصادف کردم، اتيش ميگيرم.-

 جمع شد و گفت: لبخندش

 چرا؟-

 کشيدم و گفتم: اهی
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 راحت شد از خونه زد بيرون. نميدونم شب قبل و اون روز صبح چی به هيراد گفته بود که دعوامون شد. هيرادم نا-

 راه وسط که…عصرش حالم بدشد، دیگه وقتی دیدم هيراد باهام قهر کرده بهش زنگ نزدم و خودم رفتم دکتر منم

 … و شد پرت حواسم منم و زد زنگ هيراد

 رو فشرد و گفت: دستم

 واقعا متاسفم...-

 رو قورت دادم و گفتم: بغضم

داره زندگيش رو ميكنه، تو چشم بقيه نگاه ميكنه حرفای ناجور ميزنه، اصال اونی که باید متاسف باشه خوش خرم -

 براش مهم نيست که چه بالیی سر طرف و خانوادش مياد، تازه تو جمع...

 رو قطع کرد و گفت: حرفم

 ماگر بخوام بهت بگم ناراحت نشو؛ واقعا نميشه چون من وقتی خودم از گوشه و کنار ميشنوم چی بهت ميگه، به من-

حتی بر ميخوره و بهت حق ميدم که بهش بتوپی. اما اگرم بگم جوابش رو بده، باور کن همين رو چهار روز دیگه چوب 

 ميكنه ميزنه به سر هيراد که چرا زنت جواب من رو ميده. گمونم سكوت کنی از همه چی بهتره. 

 زد و خندید. کمی به جلو خم شد و اروم گفت: چشمكی

اینارو بهت بگم ولی فقط بدون بدجور دارن ميسوزن که هيراد طرفته و محل بهشون نداده.  شاید درست نباشه که-

 …مخصوصا اون همای چشم سفيد

 . ليوان چایيم رو برداشتم و با یه قند شروع به خوردن کردم. خندیدم

 م از همه بيشتر برای:دلم برای زنعمو ميسوزه. یه جورایی تقصير خودشم نيست، اینا تو دلش عقده شده. اما دلساناز

 مادرش از نميتونه ترسش از که هيرادم ميكنه، تحمل رو الهی موهبت این داره عمریه که عمو…هيراد و عمو ميسوزه

 . بكشه دست

 صفتی که به شيرین داده بود قند تو گلوم پرید و به سرفه افتادم.  از
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با خنده بلند شد و سمتم اومد. صدای زنگ در، فرصت هر حرفی رو ازمون گرفت و ساناز از اشپزخونه بيرون  ساناز

 رفت و در رو باز کرد. 

 

 هيراد نشستم و جواب احوال پرسی بهزاد رو دادم.  کنار

 خداروشكر بهتر شدم. -

 کمی دوال شد و زیر گوشم گفت: هيراد

 چرا چشمات قرمزه؟-

 يقه پيش خندیدم و گفتم:یاد چند دق به

 داشتيم حرف ميزدیم، چایی پرید تو گلوم به سرفه افتادم.-

 

 ریز ریز ميخندید و چشم ابرو ميومد.  ساناز

 ابرویی باال انداخت و گفت: بهزاد

 همين دیگه، ميشينين پشت سر خانواده شوهر ميگين ميخندین همين ميشه. -

 چشمكی حوالم کرد و گفت: ساناز

 گفتنی، همه چيز برای همه واضحه!عزیزم چه -

 تيكه کالمش رو گرفت و گفت: هيراد

 حاال ریحانه با مادر من مشكل داره، شما چی؟-

 واال من کاری ندارم به مادرت ایشونن که...-

 تشری که بهم زد حرفم رو خوردم و ادامه ندادم.  با
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 :باشه دیگه، بسه!هيراد

 :حاال شام چی ميخورین؟ساناز

 گم شام بریم طرقبه، حداقل ریحانه خانم، جدای حرم، چهارتا جای دیگم دیده باشه. :من ميبهزاد

 :دست شما درد نكنه، نيازی نيست. حاال امشب که خسته این بمونيم خونه. ریحانه

 از جا بلند شد و گفت: بهزاد

 اختيار دارین زن داداش، شما بيای مشهد و ما بشينيم تو خونه؟امكان نداره!-

 ید و گفت:خند هيراد

 کال ولش کنی بيرون خونس، بند نميشه یه جا!-

 یاد بگير خب! کمال همنشين رو تاثير بده...-

 برگشت و گفت: سمتم

 اخه نيست من حبست کردم تو خونه...-

 نه عزیزم، حبس چيه؟ به قول یكی، این اسارتم شيرینه...-

 بلند شدم تا برم حاضرشم.  خندیدمو

 :ارهه خوش به حالت، اسارت بهت بدجور ميچسبه. هيراد

 اره چه جورم، نميبينی هشت کيلو کم کردم. -

 سری تكون داد و ادامه حرفش رو نگرفت و دنبالم اومد. هيراد

 

خوبی رو در کنار بهزاد و ساناز گذروندیم. زوج خيلی خوبی بودن و بودن در کنارشون، حالم رو خيلی بهتر کرده  شب

  روحيم عوض شده بود. با ساناز صميمی تر شده بودم و اونم راحتر از قبل باهام برخورد ميكرد. بود و کامال
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 سر چيزای الكی چهارتایيمون بحثمون ميشد و دو دقيقه بعد، به کارای خودمون ميخندیدیم.  گاهی

ن بيایم و به مغازه بعدی اوقاتم اختالف نظراتمون باعث ميشد دست از پا دراز تر و دست خالی از مغازه بيرو بعضی

 بریم. 

 نزدیكای یك بود که سمت خونه راه افتادیم.  ساعت

 

 

 تشك نشستم و مشغول باز کردن بافت موهام شدم.  روی

 هيراد...-

 طور که مشغول چك کردن گوشيش بود، گفت: همين

 …هوم-

 چشمی نگاهی بهش انداختم.  زیر

 …هيراد-

 گوشی چشم گرفت و بهم خيره شد. بی توجه بهش گفتم: از

 هيراد...-

 و گفت: خندید

 د بگو منتظر چی هستی...جانم!-

زدم و سمتش برگشتم. موهام روی صورتش کشيده شد و چشماش رو بست. خندم گرفت. شونم رو سمتش  لبخندی

 گرفتم و گفتم:

 موهام رو شونه ميكنی؟-



 دلم یآسمان آب

 
688 

 

لند شد. جلوی پاش نشستم و اونم مشغول شد...دست بردم و گوشيم رو برداشتم. یكی به معنی اره زد و از جا ب پلكی

از اهنگایی که به شخصه عاشقش بودم رو گذاشتم و صداش رو کم کردم. با ریتمش شونه هام رو ریز تكون ميدادم و 

 همخونی ميكردم. 

 

 یدار اهيتا چشم س دو

 یرها دار یتا مو دو

 یدار اياون چشات چ تو

 یبال دار یدار بال

 اروم ميخندید و گاهی هم با انگشت پهلوم هام رو قلقلك ميداد.  هيراد

 برگشتم و شونه رو از دستش کشيدم. سمتش

 یصفا دار نتيس یتو

 یقلبت وفا دار یتو

 عشاق بدبختوه، صف

 یتا کجا دار نجایا از

 قيافه شوکش خندم گرفت.  از

 :مست کردی تو؟ چت شده؟هيراد

 م دلبری ميكنم دیگه، معلوم نيست؟االن من دار-

 با دست زیر موهام زدم و به هوا پرتشون کردم.  بعد

 و بغلم کرد. صورتم رو غرق بو*سه کرد و من فقط خندیدم.  خندید
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 کشيدم.  دراز

 رو تكيه گاه سرش کرد و اونم کنارم دراز کشيد. چشماش توی صورتم در حال گردش بود.  دستش

 :خوشگلی. هيراد

 و سمت صورتم اورد و روی چشمام گذاشت. ر دستش

 :چشمای درشتت با اون رنگشون دیونم ميكنه. هيراد

 رو پایين تر اورد.  دستش

 . دارن تناسب باهم همشون...هات گونه…چونت...لبات…بينيت-

 تو سينه حبس شده بود.  نفسم

 تر شد. چشمام رو بوسيد و اروم زمزمه کرد: نزدیك

از اونچه که فكرش رو ميكردم. همون روزای اول...همون روزایی که تو واسه خودت مرز  عاشقت شدم، خيلی زودتر-

 مشخص ميكردی و اجازه ورود به هيچكسی رو نميدادی من دلم رو بهت باختم. 

 …عميقی زدم، از ته ته دلم. جایی که مدت ها بود گرفته بود. سياه شده بود. از این همه غم، دوری و لبخند

:اومدم خواستگاری. با کلی بدبختی و منت کشی. گاهی واقعا خودمم مامانم رو درك نميكنم. فقط این رو هيراد

 ميدونم که زیادی روم حساسه. این حساسيتش هم بعد از تصادف بابام شدت گرفت. 

 پهلو چرخيدم. دستش رو توی موهام فرو کرد و ادامه داد: به

 …وقتی باهم عقد کردیم، ميدیدم که بازم سعی ميكنی یه سری چيزا رو رعایت کنی. اما اون شب-

 یاداوری شب عروسی دلسا و ساميار، خندیدم و گفتم: با

 کوفت! اما گمونم اگر مامانت ميفهميد منو ميكشت. -

نه. روابط من و تو فقط به :زنم بودی، اختيارت رو داشتم. کسی جرات نداشت بهت حرف بزنه. االنشم هميهيراد

 خودمون ربط داره. 
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 حاال حرص نزن، تو که کارت رو کردی تموم شد و رفت. -

:اره دیگه، خالصه از اون شب به بعد اصال تو چشمم فرق کردی، بيشتر بهت عالقمند شدم، وقتيم که عروسی هيراد

 ر و اینور اونور گذشت!دکت و بيمارستان تو زندگيمون نصف که گرچه…کردیمم که خودت درجریانی

 و بغلش کردم.  خندیدم

 قبال رو بيخيال، االن ببين من رو؛ حالم خوبه، سرمم دیگه درد نميگيره، زندگيمون ارومه...-

 عميقی کشيد و گفت: نفس

 واقعا فكرش رو نميكردم بعد از اون اتفاق و تصادف، دوباره بتونی سرپا وایستی. -

 غمگينی زدم.  لبخند

 …ون هفت ماه از زندگيم فراموشم نميشها قطعا…خب-

 با شيطنت گفتم: بعد

 فعال به اون نه ماه اینده اميدوارم که به سالمتی و دل خوش بگذره و تموم شه. -

 :ها؟نفهميدم! کدوم نه ماه؟هيراد

  .رو زیر گلوش فرو بردم و بو*سه ریزی روی نبض گردنش نشوندم. سرش رو کمی خم کرد و سوالی نگاهم کرد سرم

 رو بستم و اروم گفتم: چشمام

 …حاال بعدا ميفهمی-

 

 

 خنده، رو به بهزاد تولدش رو تبریك گفتم و سينی چایی که دستم بود رو روی ميز قرار دادم.  با

 !ممنون…:واقعا یادم نبودبهزاد
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 ا کردن. هيراد نشستم و به ساناز خيره شدم که با کيك از اشپزخونه خارج شد و شروع کرد به سر و صد کنار

 شب بقدری شب خوبی بود که برای یك لحظه هم خنده از روی لبامون پاك نشد. اون

 

 برام؟ خریدین چی حاال…:خببهزاد

 خندید و گفت: هيراد

 حقيقت که ما خبر نداشتيم تولدته، برای همين دست خالی اومدیم. -

 که حرفش رو باور کرده بود، با قيافه خجالت زده گفت: بهزاد

 نه بابا، شوخی کردم. -

با خنده بلند شد و کادویی که بدون هماهنگی با من خریده بود و طبق عكسی که نشونم داد ساعت زیبایی  هيراد

 بود، رو به بهزاد داد.

 با خوشحالی کنار بهزاد نشست و گفت: ساناز

 خب نوبت کادوعه منه!-

 !:خب دیگه، من و ریحانه بریم بخوابيم...شبتون بخيرهيراد

 از خجالت سرخ شد که بهزاد به پای هيراد کوبيد و گفت: ساناز

 کوفت منحرف...-

 پاکتی از جيب لباسش دراورد و دست بهزاد داد.  ساناز

 الزمم؟ پول من فهميدی کجا از…:عزیز دلمبهزاد

 . خنده با نازی کرد و سرش رو پایين انداخت. بهزاد مشغول باز کردن پاکت مهر و موم شده، شد ساناز

 رو دور بازوی هيراد حلقه کردم و منتظر به بهزاد چشم دوختم.  دستم
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 کاغذی از پاکت دراورد و با دقت روش رو خوند.  بهزاد

 ای شوکه به ساناز نگاه کرد و دوباره به برگه خيره شد.  لحظه

 !این…:اینبهزاد

 جا پریدم.  به جلو دوال شدم. با دیدن برگه ازمایش، جيغی از سر ذوق کشيدم و از کمی

 ای؟ حامله تو…تو-

 خنده ارومی کرد و سرش رو تكون داد.  ساناز

 تو چشمم جمع شده بود. بهزاد که روی مبل وا رفته بود و شوکه به ساناز نگاه ميكرد.  اشك

 از جا بلند شد. اول به ساناز تبریك گفت و بعد به طرف بهزاد رفت.  هيراد

 کردم و روش رو بوسيدم.  بغلش

 . باشه براتون برکت و خير پراز قدمش انشاهلل...مبارکه!شدم خوشحال خيلی که من وای…عزیزم-

 :مرسی، انشاهلل برای تو گلی!ساناز

 ناراحتی زدم و روی مبل نشستم.  لبخند

 بهزاد دیدنی بود. سمت ساناز رفت و محكم بغلش کرد.  قيافه

 …:ممنونبهزاد

 :کشتی خودت رو!هيراد

 له هيراد کرد و اروم گونه ساناز رو بو*سيد. چشم غره ای حوا بهزاد

 . بود خوبی دوران چه…خودم افتادم یاد
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شب دیگه رو هم به بهترین نحو گذروندیم. انقدر خندیده بودیم و جيغ و داد سر داده بودیم که اخر سر گلو درد  یه

 گرفته بودیم. 

 …خواب، حتی یك لحظه هم چشمام باز نميموند. بدون درنگ خودم رو به دست خواب سپردم و موقع

 

خستگی ساك وسایال رو کنار در انداختم و کفشام رو از پام کندم. روی اولين مبل نشستم و شالم رو از سرم  با

 کشيدم. تمام بند بند وجودم طلب خواب ميكردن. 

 یر لب غر زد:با چمدون وارد خونه شد و د هيراد

 تو کی یاد ميگيری وسایلت رو دم در نندازی؟-

 حوصله روی مبل دراز کشيدم و از درد کمرم، ناله ای سر دادم.  بی

 وایستاد و گفت: باالسرم

 پاشو یه چيزی بخور بعد بخواب. اینجوری پدر معدت درمياد ها!صبحم صبحونه نخوردی. -

 م. باورت ميشه چشمام باز نميشه؟ دارم ميمير-

 و دستم رو گرفت. به سمت خودش کشيد و بلندم کرد.  خندید

 :پاشو کوچولو، واسه یه لقمه غذا باید التماست کنم.هيراد

 ای کردم و به زور نشستم. لباسام رو دراوردم و هيرادم مشغول اماده کردن یه غذای حاضری شد.  ناله

 :من باید برم مغازه، دیگه صدای سيامك درومده. دم عيده غلغله شده اونجا. هيراد

 ای که برای خودش درست کرده بود رو از دستش کشيدم و با خنده توی دهنم گذاشتم و خوردمش.  لقمه

 روی هوا مونده بود و نگاهم ميكرد.  دستش

 ای به ظرف تخم مرغا کردم و گفتم: اشاره
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 بخور توهم!-

 ای رفت و مشغول شد. غره  چشم

 

 

 :قرصات رو بخور که سرت درد نگيره، االنم بگير بخواب تا شب که من ميام. مواظب خودتم باش. هيراد

 چشم...-

 رو بو*سيد و لبخندی زد و رفت.  گونم

 تخت دراز کشيدم و به لحظه نكشيد که خوابم برد.  روی

 

 و با شادی سمت مامانم دویدم. از گردنش اویزون شدم و گونه های گوشتيش رو محكم بو*سيدم.  خندیدم

 عادت هميشگيش با خنده گفت: طبق

 خجالت نميكشی با این قد و هيكلت اویزون من ميشی دختر؟-

 . بود شده واضح برام چی همه تازه انگار…چشماش خيره شدم. بغض کردم به

 کاش نميرفتی!خيلی تنها شدم مامان؛ -

 شيرینی زد. صورتم رو بين دستاش گرفت و گفت: لبخند

 تو هيچ وقت تنها نيستی عزیزم!-

 عميق تر شد و گفتم: بغضم

 اتفاقا خيلی تنهام، خستم. دلم بدجور گرفته!-
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پاك : تنهایيت رو با شوهرت پر کن؛ خستگيت رو با اون در کن؛ اون خيلی دوستت داره. دلت از همه کينه ها مامان

 …کن. هيراد به همه اون ادمایی که دلت رو شكستن و باعث شدن ناراحت شی، می ارزه! نگهش دار، دل به دلش بده

 غمگينی زدم و محكم بغلش کردم. انقدر محكم که از انقباض عضالت بدنم، از خواب پریدم.  لبخند

م. بغضم رو قورت دادم و از جا بلند تخت نشستم و دستی به صورتم کشيدم. بوی مامانم رو هنوزم حس ميكرد روی

 شدم.

 

 

 صدای زنگ ایفون، سمتش رفتم و بعد از دیدن سارا، در رو باز کردم و منتظر شدم تا بياد باال.  با

 :سالم عروس قدیمی چطوری؟سارا

 رو بو*سيدم و جوابش رو دادم. دعوتش کردم تا بياد داخل.  گونش

 گفتم: شيرینی رو روی اپن گذاشت. با تعجب جعبه

 

 جریان چيه؟ عروس قدیمی و شيرینی و...؟ دو روز نبودم ها!-

 غره ای رفت و گفت: چشم

 یه هفتس رفتی ماه عسل، بعد ميگی دو روز؟ اگر دو روز بوده که باید بگم که تو همين مدت کم، شوهر کردم رفت...-

 سرجام وایستادم.  شوکه

 اومد خواستگاریت؟-

 ذوق خندید و گفت: با

 دوشنبه شب بود اومدن و...ارهه، -
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 بعد دستش رو باال گرفت و حلقش رو نشونم داد.  و

 دهنی باز نزدیكش شدم و گفتم: با

 کردی؟ قبول زودی همين به…تو-

 زد و گفت: لبخندی

 اینجوری بهتره! ميدونستم اگر با سيا یكم دیگه ادامه بدم دل و دینم رو ميبازم به یه اميد واهی!-

 االن چی؟-

 !ميشه اما سخته،…:سعی ميكنم فراموشش کنمسارا

 بهش زدم و بغلش کردم. خوشبختی حق سارا بود! لبخندی

 

نزدیكای ده بود و به اصرار سارا، منتظر هيراد نشسته بودیم. انقدر تو این چند ساعت حرف زده بودیم و  ساعت

 خندیده بودیم که دیگه نای تكون خوردن نداشتيم. 

 ست به تلویزیون خيره بودم، سارا پرسيد:که ليوان به د همينطور

 مادرشوهرت...هنوزم به همون شوریه یا سر عقل اومده به اميد خدا؟-

 از تاسف تكون دادم و گفتم: سری

 انگار باباشو کشتم زنيكه. معلوم نيست چش مرگشه که انقدر رو من حساسه و کرم ميریزه به زندگيم. -

 خندید و گفت: سارا

 بودیا! چيشده؟قبال با ادب تر -

 ليوانم رو روی ميز کوبيدم و گفتم: کالفه
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از دستش خسته شدم. وقتی یادم ميوفته اون روز هيراد به خاطر حرفای اون، باهام قهر کرد، اتيش ميگيرم. اگر -

ز ا یكم، فقط یكم عقل داشت، انقدر فتنه به پا نميكرد که ما دعوا کنيم و من مجبور شم تنهایی برم دکتر؛ بعدم بچم

 دستم بره!

 که از تغيير یهویی و عصبانی شدنم، ترسيده بود اروم گفت: سارا

 باشه ببخشيد. من اصال نباید حرفش رو پيش ميكشيدم. -

 بغض کرده بودم. حالم از این همه ضعف و زود رنج شدنم بهم ميخورد! دوباره

 اومد و دستام رو گرفت: سمتم

پشتته؛ انقدر دوست داره و خاطرت رو ميخواد. من هيچ وقت یادم نميره تو باید خداروشكر کنی که هيراد انقدر -

 اون چند روزی که بيمارستان بودی هيراد چه اوضاعی داشت. 

 و ادامه داد: خندید

 …وای نبودی ببينی چه گریه ای ميكرد-

 م!ميرفت بين از من قطعا…تصور دردی که تحمل کرده بود، دلم لرزید. خودم رو جاش قرار دادم از

 خداروشكر.-

 :واقعا خداروشكر. عشقش انقدر پاکه که مطمئن باش کم کم شيرین رو هم ميشونه سرجاش. سارا

تفاوت شونه باال انداختم. واقعا دیگه بودن و نبودش برام اهميت نداشت، اونم بعد از شب سالگرد ازدواجمون؛  بی

 اگرم کاری نميكردم فقط به احترام بابا و هيراد بود. 

 

صدای زنگ از جا بلند شدم و در رو باز کردم. سمت اشپزخونه رفتم و زیر کتری رو روشن کردم. نگاهی به غذا هم  با

 انداختم. 

باز شدن در و حال و احوال هيراد و سارا تو خونه پيچيد اما یهو صداش قطع شد و صدای سالم سيامك، به  صدای

 گوشم رسيد. 
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 بيرون رفتم. قاشق رو توی سينك پرت کردم و  شوکه

 روبه روی سارا وایستاده بود و سارا شوکه نگاهش ميكرد.  سيامك

 خشمگينی به هيراد انداختم و سمت سيامك رفتم.  نگاه

 !عجب چه…سالم، خوش اومدی-

 لرزونی زد و جوابم رو داد. از جلومون رد شد و سمت مبال رفت.  لبخند

 سارا رو گرفتم و سمت اشپزخونه هولش دادم.  بازوی

 صدای ارومی پرسيد: با

 خبر داشتی نه؟-

 …نه به جان تو! هيراد خودش-

 موقع هيراد وارد اشپزخونه شد و با ناراحتی گفت: همون

 ببخشيد من...-

 لبخندی زد و گفت: سارا

 نه مشكلی نيست، من داشتم ميرفتم دیگه. -

 ام ميری!عه یعنی چی؟ ميمونی بعد ش-

 با التماس نگاهم کرد و گفت: سارا

 نميتونم، بزارش برای بعدا...-

 چشمی به سيامك نگاه کردم که خيره ما بود.  ریز

 بيرون رفت. سارا گونم رو بوسيد و گفت: هيراد

 …ببخشيد-
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 نه تو ببخش مارو، خبر نداشت واقعا.-

 نزد و از اشپزخونه بيرون رفت.  حرفی

 و هيراد رفت.  شد و سمت سيامك حاضر

 :ببخشيد هيراد من باید برم، عمم ...سارا

 که به پاش بلند شده بود گفت: سيامك

 شنيدم ازدواج کردی! مبارکه...-

 دست سارا به وضوح معلوم بود. محكم بند کيفش رو گرفته بود و فشار ميداد.  لرزش

 بدون هيچ لرزشی تو صداش جواب داد: اما

 اره دیگه...ازدواج کردم. -

 شدم. سيامك پوزخندی زد و گفت: نزدیكتر

 خوشبخت شی...-

 روی مبل نشست. سارا سمتم برگشت. رنگ به صورت نداشت! و

 به بازوم کشيد و با صدای تحليل رفته ای گفت: دستی

 …خدافظ-

 منتظر جوابم نشد و از در بيرون رفت.  و

 و به زمين نگاه ميكرد. ناراحتی به سيامك خيره شدم که سرش رو بين دستاش گرفته بود  با

 شدم و اروم گفتم: نزدیكشون

 شام رو بيارم؟-

 سری تكون داد و سيامك از جا بلند شد و سمت دستشویی رفت. هيراد
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 خودم برنج کشيدم و به سيامكم تعارف کردم تا از خودش پذیرایی کنه.  برای

 گفتم: بدی بينمون بود. برای از بين بردنش، صدام رو یكم شاد کردم و سكوت

 خانوادت خوبن؟ داداشت اینا؟-

 کالفه ای کرد و گفت: نگاه

 خوبن، سالم ميرسونن!-

این تعارف هميشگی خندم گرفت. مطمئن بودم که هيچ سالمی در کار نيست اما خب، طبق عادت و ادب، همه  از

 همين رو ميگفتن!

 رو نصفه کاره ول کرد و به پشتی صندليش تكيه داد.  غذاش

 ، خوشمزه بود. :ممنونسيامك

 نوش جونت، ببخشيد اگر کم و کسری داشت!-

 ناراحتی زد و گفت: لبخند

 تو ببخش که مهمونت رو فراری دادم. -

 ناراحتی صداش، دلم گرفت.  از

 …تو که ميدونستم اما رفتين؛ پيش حد چه تا شماها نميدونم…من-

 زد و وسط حرفم پرید: پوزخندی

 ..نخواست!قرار بود بریم خاستگاری! نشد. -

:تو خودت بهش گفتی اهل ازدواج و تشكيل خانواده نيستی، سارام نميتونست پات بشينه که. حاال نظرت عوض هيراد

 شده تقصير اون نيست، دعا کن خوشبخت بشه. 
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 :ميشه... مطمئنم. سيامك

 از جاش بلند شد و از اشپزخونه بيرون زد.  و

 !…گلوم رو گرفت...سارا اگر ميفهميد بغض

 

** 

 

 

 

 

 

 

لبم رو پررنگ تر کردم و لبخندی تحویل تصوریم تو اینه دادم. دستی به شال قرمز رنگم کشيدم و از اتاق بيرون  رژ

 رفتم. روی مبل نشستم و منتظر شدم تا هيراد از راه برسه و باهم به جشن بریم. 

تمام اتفاقاتی که تو این یك سال و تصور ساعات خوشی که منتظرمون بود، لبخندی زدم و به فكر فرو رفتم؛ به  از

 نيمه افتاده بود، به رفتارایی که داشتيم، حرفایی که زدیم، کارایی که کردیم. 

 کردم؛ به اون دوماه زندگیِ اروم ِاول ازدواجم. به همه عاشقانه های پرشور و عميقی که دوتایی ثبت ميكردیم.  فكر

ود. امتحان من و مقاومتم در برابر درد؛ و امتحان هيراد در مقابل بعدش که به قول خاله شاید یه جور امتحان ب به

مشكالت مختلف. تمام اون روزا از جلوی چشمم رد شدن...اگرچه سخت بود و تلخ اما گذشت. شاید دلم شكست، از 

 …حرفای شيرین، شاید غصه خوردم بابت تحمل بی نهایت هيراد، اما گذشت
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يرین وجود یه جنين. به تمام اون لبخندایی که موقع تكون خوردنش زدیم و حاملگيم فكر کردم؛ به اون حس ش به

 چقد بی رحمانه به کاممون زهر شد. 

زدم و چشمم تر شد. تو یه سال ما به اندازه چند سال سختی کشيدیم، شاید تعریف کردنش اسون باشه اما خدا  پلك

ه کسی بود کنارم تا کمكم کنه. کسی بود که ک خداروشكر! شد تموم که خداروشكر بازم اما…برای کسی نخواد

 عاشقانه، تحمل کرد و دم نزد. 

 چرخش کليد وادارم کرد دستی به صورتم بكشم تا با دیدنم اشكم دوباره غصه نخوره.  صدای

 زدم و بلند شدم.  لبخندی

 !نباشی خسته…سالم-

 رو بو*سيد و جوابم رو داد.  گونم

 د. :سریع حاضر شو که خيلی دیر شهيراد

 انگاری که تازه متوجه لباسام شده باشه گفت: و

 . ميام االن من بمون منتظر…گرچه که تو حاضری-

 تكون دادم و سمت اشپزخونه رفتم تا همزمان با اماده شدنش، گلویی تازه کنه و چایی بخوره.  سری

 

 

 

 با صدای تيكی باز شد و نفس با خنده به رومون سالم کرد.  در

 :وای خاله نميدونی مامانم چقدر خوشگل شده. نفس

 به ذوقش زدم و به همه سالم کردم.  لبخندی

 با لباس شيری رنگ، دست تو دست محمد نشسته بود و ميخندید.  الناز
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 خيلی خيلی مبارکه. انشاهلل خوشبخت بشين. -

 دو جوابم رو دادن و من هم کنار هيراد روی صندلی نشستم.  هر

 یه جشن کوچيك خودمونی به خاطر عقد محمد و الناز گرفته بودیم.  امشب

 تو حياط دور هم نشسته بودیم و ميخندیدیم.  همه

 شاید با هزار بدبختی و سختی راضی شده بود اما االن تو چشماش رضایت موج ميزد.  خاله

مهمان نوازی گاهی با خاله هم  خانم خوشحال از کامل شدن خانوادش، لبخندش رو فراموش نميكرد و به رسم شكوه

 صحبت ميشد و گاهی هم با شيرین. 

و ثمر هم گوشه ای نشسته بودن و مشغول سرگرم کردن پسر کوچولوشون بودن که مثل اینكه بدجور سرما  عليرضا

 خورده بود و بهانه ميگرفت. 

 دستش رو دورم حلقه کرد و گفت: هيراد

 …خوشگل شدیا-

 ون. همه بهم ميگن!خوشگل بودم ولی بازم ممن-

 زیر لب زمزمه کرد و من ریز ریز خندیدم.  پرویی

 با شتاب سمتم اومد و گوشيم رو به دستم داد. عكس سارا بهم چشمك ميزد.  نفس

 جونم عزیزم. -

 :خوش ميگذره عروسی؟سارا

 و گفتم : خندیدم

 یه جشنه دیگه. بعدم تو خودت نيومدی و شوهرت رو به ما ترجيح دادی. -

 :حقيقت که چيزای بهتری گيرم اومد. علل خصوص یه دسبند طال به مناسبت تولدم. سارا
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 به پيشونيم کوبيدم و لبم رو گاز گرفتم. به کل تولدش رو فراموش کرده بودم.  دستی

 …وای نه-

 :اره ميدونم تو مشغلت زیاد بود فراموش کرده بودی. اشكال نداره پيش مياد. سارا

 ی نزدم. صدای خندش بلند شد. سكوت کردم و حرف شرمنده

 :نرو تو لك بابا، بيخيال. جبران ميكنی...سارا

 …اون که صد البته-

 از یكم صحبت کردن، با الناز هم حرف زد و عروسيش رو تبریك گفت.  بعد

 خنده هامون انقدر بلند بود که گاهی با تذکر، ساکت ميشدیم.  صدای

 سينی چایی رو چرخوند و کنارم جا گرفت.  هيراد

 ميگم چی ميشه هميشه انقدر حالمون خوب باشه. -

 زد و به جمع نگاه کرد.  لبخندی

که امشب محبتش گل کرده بود، با خنده بغلم پرید و همونجا نشست. موهاش رو پوشت گوشش فرستادم و  نفس

 گفتم:

 خوشحالی نفس خانم؟-

 و گفت: رو با ذوق بهم کوبيد دستاش

 اره خيلی. -

 بعد با صدای ارومی ادامه داد: و

 اخه مامانم خيلی غصه ميخورد.-

 به هيراد انداختم. نفس همين جور که با دکمه لباسم بازی ميكرد گفت: نگاهی
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 وردما رو محمد عمو رفتم کنم خوشحالش خواستم من بعد…تازه گریم ميكرد. ميگفتم چرا هی ميگفت دلم گرفته-

 خوشحال شد.  اون پيشش

 به تمام سعی و تالش های بچگونش زدم. بو*سه ای رو گونش نشوندم.  لبخندی

 

 خوبی روگذرونده بودیم. از همه خداحافظی کردیم و سوار ماشين شدیم.  شب

 :بریم یه دوری بزنيم تو شهر؟هيراد

 تموم خستگيم قبول کردم که راهش رو کج کرد و از اتوبان بيرون رفت.  با

 از بزرگی به بستنيم زدم که خنده هيراد بلند شد. لذت گ با

 …:مگه دنبالتن؟ خب یواش ترهيراد

 …خوشمزس-

 به کنار لبم کشيد و بستنی رو پاك کرد.  دستی

 :اصال امشب بدجور به چشمم خوشگل اومدی ها!هيراد

 چشم نكنی منو بميرم. -

 کرد و کوبيد روی دستم.  اخمی

 يشم قشنگ نيست:اصال خوشم نيومد. حتی شوخهيراد

 

 چشماش خيره شدم و گفتم: به

 چقدر دوستم داری؟-

 متفكری به خودش گرفت و بعد از نگاه کوتاهی بهم، از جاش بلند شد.  قيافه



 دلم یآسمان آب

 
706 

 

 :هيچی!هيراد

 خم شد، اول نگاهی به اطراف انداخت و بعد گونم رو بو*سيد.  سمتم

 …: عاشقتمهيراد

 حرفش، از شيرینی بستنی وانيليم بيشتر بود. بستنی رو نصفه و نيمه توی سطل انداختم و از جا بلند شدم.  شيرینی

 پاشو بریم خونه، تا جوابت رو بدم. -

 بلند خندش، توجه چند نفر رو جلب کرد.  صدای

 رو محكم دورم حلقه کرد و سرم به سينش فشرد.  دستش

 …:من ميميرم برای این جواباتهيراد

 :مگفت اروم و زدم بهش چشمكی…و مشتی به شكمش کوبيدم. چشمم به اسمون افتاد. به یه ستاره بزرگ خندیدم

  خوشبختی یعنی داشتن یه ستاره تو اسمون. -

 اروم هيراد، خوشی شبم رو کامل کرد و نامه خوشبختی ابدیم رو امضا.  زمزمه

 …:پس من چقدر خوشبختم که یكيش رو زمين و تو بغلمههيراد

 

 "پایان"

 ١٢:٤٩ساعت   ١٣٩٧/٣/٢٧

 

 رمان:آسمان آبى دلم نام

 دلم یآسمان آبقلم:رهـا به



 دلم یآسمان آب
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه ميباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ ميباشد .

 

 جعه کنين .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بيشتر به 
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