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يا شايدم يک حرف منطقي آب سرديست  ..يک حرف  اتفاق  گاهي يک 
روي تمام خوشي هايت...

شايد گاهي با خودت بگويي چرا از بين اين همه آدم فقط من ؟؟
گاهي هم تقدير است البته اگر به تقدير اعتقاد داشته باشي...گاهي هم تقدير 

نيست و تقصير است ..
نمي دانم تقدير بود يا تقصير ولي مگر مي شد آدمي را بکشي و بگويي تقدير 

بوده؟ قطعاً نمي شد... همه مي گويند تقصير من است... 
آيا کسي مي تواند به آنها بگويد که من آنشب از قصد به آن دختر نزده بودم...  
بگويد من آنشب براي اولين بار از برادر عزيزم که از جانم بيشتر دوستش داشتم 
سيلي خوردم...  بگويد من آن شب از سر لجبازي با برادرم از خانه بيرون زدم؟ 
ماهان عزيز ترينم بود... اما من هم بي تقصير نبودم... نبايد با دوستش که مهمانمان 
بود آن طور بي ادبانه صحبت مي کردم. آن هم بخاطر موضوعي پيش پا افتاده... 
 من مقصر بودم... درست... اما شايد ماهان کمي زياده روي کرد... به خودم که 

فصل اول
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آمدم به دختر بچه اي حدوداً ده ساله زده بودم. چهره اش غرق خون بود... شايد 
نمي دانستم که اين چهره به زودي کابوس شب هايم می شود...

با صداي زني که مرا فرا مي خواند افکارم را کنار زدم و سرم را باال بردم.
- مهرو اميري ..

 -بله ؟
- بلندشو مالقاتي داري 

از جايم بلند شدم سميه دختري که با من هم بند بود با تحقير نگاهم کرد و 
گفت: 

- قدر اين مالقاتيارو بدونا... ميدوني که چندوقت ديگه نمي بينيشون
سکوت مي کنم... حرف حساب جواب ندارد. حاال اهميتي نداشت با تحقير 
بگويد يا با مهرباني... اين حقيقت تلخ زندگی من بود و چاره ای جز قبول آن 

نداشتم. 
پايين  را  پوزخندی زدم و سرم  زد.  را دستبند  رفتم، دستم  به سمت آن زن 
انداختم. فکر مي کرد من فرار مي کنم؟ واقعاً احمقانه بود. من از اين ديوارهاي 
سياه متنفرم ولي حقيقت را خوب درک کرده بودم. اين که راه فراري ندارم و 

تقويم زندگي ام به صفحات آخرش رسيده.
  به زن نگاهي انداختم و پرسيدم:

- کيه مالقاتيم؟
باتمسخر نگاهم کرد.

- چه فرقي مي کنه؟ برای تو که فقط تا چندروزه ديگه زنده ای همينم غنيمته!
باز هم اين حقيقت تلخ، گريبانم را گرفته بود... من که خودم مي دانستم چقدر 
 بدبياري آورده ام... چرا همه مي خواستند حقيقت را به من بقبوالنند؟ شانه هايم را 
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با بي تفاوتي باال انداختم.
- بهتر نيست وقتی ازت سوال می پرسن درست جواب بدی؟! فقط مي خواستم 

بدونم کيه همين! 
هلم داد سمت اتاقک مالقات.

 - برو تو حرف زيادي نزن... در ضمن وقت مالقات يه ربع بيشتر نيست!
به سمت اتاق رفتم. نمي دانستم چه کسي به مالقاتم آمده، برايم مهم هم نبود. 
اينهمه بی تفاوتی را در خودم سراغ نداشتم! دستم به سمت دستگيره رفت. بعد از 

اينکه نفس عميقي کشيدم، داخل رفتم و در را بستم.
با ديدنش خودم را باختم. مگر مي شد خواهرم را ببينم و باز هم بي تفاوت باشم. 
چانه ام از بغض لرزيد... نمي دانم چرا... اما بغضی به گلويم چنگ می انداخت. 

روبرويش نشستم و به صورتش خيره ماندم.
 -سالم 

- سالم...خوبي...
- خوبم تو خوبي؟

پوزخند زدم به جاي جواب دادن به سوالش پرسيدم:
- اتفاقي افتاده مهال؟ تو همين ديروز اينجا بودي... چی شده؟

- اومدم کمکت کنم 
با تمسخر نگاهش کردم.

- حالت خوبه؟! به نظرت من تو شرايطي هستم که کسي بتونه کمکم کنه؟ 
- خودت نمي خواي کسي کمکت کنه... وگرنه من که بهت گفتم راهش چيه؟ 

صدايم ناخواسته باال رفت.
- من حاضرم بميرم ولي هرگز زن يه پيرمرد هوس باز نشم!!!
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- از کجا مي دوني که هوس بازه؟ اون که تا به حال نگاه بدي به کسي نداشته؟
باز  نشون دهنده ي هوس  ازدواج کنه  با دختر رفيقش  - همين که مي خواد 

بودنشه .
- ولي مهرو ... من نمي تونم دست روی دست بذارم و شاهد جون دادنت 

باالي طناب دار باشم 
چيزي نگفتم! حق داشت... شايد اگر جايمان عوض مي شد؛ من هم براي 
نجات خواهرم به هر ريسماني چنگ مي انداختم. سعي کردم مسير بحث را تغيير 

دهم:
- ول کن اين حرفارو... فسقل خاله چطوره؟

 لبخند کوچکي روي لب هاي مهال جا گرفت.
- امروز قبل از اينکه بيام اينجا رفتم سونوگرافي... دختره!

 با ذوق گفتم:
- واي راست ميگي؟ 

- آره...
و سرش را پايين انداخت و ادامه داد:

به هيچ صراطي مستقيم  از سونوگرافي رفتم سراغ خانواده ي دختره  بعد   -
نيستن مي گن يا دويست ميليون ديه يا قصاص!

پوفي کشيدم و گفتم: 
 - نگفتي ما گورمون کجا بود تا کفنمون باشه؟

- باورم نمی شه مهرو! دنبال پول خوِن دخترشونن! 
نفسم را آه مانند بيرون دادم و گفتم:

- نه مهال! اونا می خوان من بميرم! اونا می دونن ما نمی تونيم اين پولو جور کنيم! 
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- يعنی می خوان انتقام بگيرن!؟
- آره... ولی نمی دونن منم توی همون تصادف با مردن بچه ی اونا مُردم...

با صداي باز شدن در اتاقک مالقات چشم از مهال گرفتم... مأمور زن گفت:
- وقت مالقات تمومه!

از جايم بلند شدم و رو به مهال گفتم:
- خداحافظ آبجي...

و دستانم به سرماي دستبند سپردم. به بندم برگشتم. روی تخت دراز کشيدم و 
و پتو را روی صورتم آوردم تا کسي اشک هايم را نبيند.





امشب، شب آخر است. اصال باورم نمی شود که فردا قرار است اعدام شوم. 
با عزيزانم  براي هميشه  است.  ام  بيست و دو ساله  اين زندگي  پايان  فردا صبح 
خداحافظي مي کنم و در عوض مادرم را خواهم ديد... مادري که سه سال پيش 
بر اثر سرطان خون ازدست دادم... دلم برای مادرم تنگ شده اما دلم نمي خواهد 
بميرم. هنوز به آرزوهايم نرسيده بودم. گرفتن کارشناسی ارشد رشته ي مترجمي 
زبان! مترجم يک شرکت معتبر شدن! دلم مي خواست عاشق شوم! مادر شوم! 

اصاًل آرزوهايم به درک! مي خواهم زنده بمانم و زندگي کنم.
دلم نمي خواهد بميرم...

بي توجه به همه کساني که خواب بودند از ته دل زار زدم... بامداد فردا من مي 
ميرم. اما آنها زنده اند و مي توانند هر چقدر که مي خواهند بخوابند. مهم نبود که 

غرورم بشکند. اگر بميرم غرور به چه کارم می آيد؟ 
با سيلي که به صورتم خورد انگار برق از سرم پريد.

با صدايي لرزان از بغض گفتم:

فصل دوم
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- چرا مي زني؟ من تا چند ساعت ديگه مي ميرم.... بيچاره تر از من سراغ 
نداشتي که اومدي مي زني تو گوش من؟

- اينقد عين تو اومدن اينجا زر زر کردن و اعدام شدن که اين چيزا واسه ما 
عاديه... االنم کپه ي مرگتو بذار، بذار ماهم يکم بخوابيم. بعدا که بردنت انفرادی 

اين قدر زر بزن که بميری!
با صداي باز شدن در زندان از جا پريدم. از صداي اين زن متنفرم، اما بايد 

گوش مي کردم ببينم چه مي گويد؟
- مالقاتي داري!

- مگه منتقلم نمی کنيد انفرادی؟!
هيچ نگفت. به راهش ادامه داد.

حتما مهالست. آمده براي بار آخر خواهرش را ببيند. بيچاره مهال... اين فرصت 
را از دست نمی دهم. اينبار مي خواهم همه چيز را فراموش کنم. اين کدورت چند 
ساله که بين ما ديوار تنهايی را ساخته بايد خراب شود. ديواری که با مقاومت 
و  شد  ساخته  ازدواج  زمان  اشتباهش  انتخاب  ی  درباره  من  پنداشتن  دشمن  و 
التماس هايم را براي ازدواج نکردن با عليرضا ناديده گرفت. او عليرغم همه ی 
حقايقی که درباره اعتيادش مقابل چشمانش گذاشتم با عليرضا ازدواج کرد فقط 

با يک استدالل: 
- او معتاد شده چون من براي مدتي ترکش کردم. از دوري من به اعتياد پناه 

آورده! کمکش می کنم که ترک کنه! 
از چند  بيشتر  بريزم. چون  اين دلخوري ها را دور  امروز مي خواهم همه ي 
و  از هيچ چيز  نمي خواست  بود.دلم  اينجا آخر خط  نيستم.  ساعت ديگر زنده 
که  ست  باري  آخرين  اين  افتاد.  تپش  به  قلبم  باشم.  داشته  دلخوري   هيچکس 
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خواهرم را مي بينم، دلم مي خواهد اين ديدار آخر بهترين ديدار عمرمان باشد. 
يعني ماهان و پدر هم آمده اند؟

با ديدن مهال و پدر دوباره بغضم شکست. بي اختيار زير لب زمزمه کردم:
- پس ماهان کو؟ چرا نيومد واسه آخرين بار ببينمش؟

پدرم گفت:
- روش نشد تو صورتت نگاه کنه

با بغض گفتم:
- ولي من مي خواستم ببينمش... کاش ميومد ببينمش 

- آروم باش دخترم ... تو قرار نيست بميري ما اومديم يه راه حل جلوي پات 
بذاريم .

- چه راهي؟ نکنه باز ماجراي همون پيرخرفته؟!
- ميدونم دلت نمي خواد اين کارو انجام بدي... ولي اين تنها راهيه که باقي 

مونده... مادرتو که از دست دادم راضي نشو داغ ِدختره جوونمو ببينم   
را  مادرم  بود که  زماني  اول  بار  را مي ديدم  پدرم  بود که اشک  بار  دومين 
آن  با  ازدواج  انگار  نداشتم...  را  پدرم  اشک  طاقت  لرزيد.  دلم  دادم،  از دست 

پيرخرفت جزئي از سرنوشتم بود.





با صداي هم سلوليم از خواب پريدم. دو نفر مشغول دعوا کردن با همديگر 
بودند و صداي داد و فريادشان، سلول را پر کرده بود. اين چيزها اينجا عادي بود. 
بي توجه به داد و بيدادهايشان پتو را روي سرم کشيدم. دلم مي خواهد باز هم 
بخوابم با اينکه ميدانم با اين سر و صدا محال است خوابم ببرد. اما حداقل ميتوانم 

براي چند ساعت از آينده ي نامعلومي که در انتظارم بود رها شوم.
قبل از همه ي اين ماجراها هيچوقت به اين فکر نمي کردم که روزي بخاطر 

حفظ جانم مجبور به ازدواج با مردي که حتي از پدرم هم پيرتر بود بشوم.
با صداي ماموري که نام مرا صدا مي زد زير لب پوفي کشيدم و ازجايم بلند 

شدم. 
-نخير! انگار نمی شه بيشتر از اين بخوابم!

احتماالً مي خواست بگويد آزاد شدم. 
درست حدس زدم. از جايم بلند شدم. ديگر دستبندي درکار نبود. با کسي 
نگاه هاي  سنگيني  اما  کنم.  خداحافظي  او  با  بخواهم  حاال  که  نبودم   صميمي 

فصل سوم



ثانیه های ابری18

متعجبشان را احساس مي کردم.حق داشتند...من قرار بود امروز اعدام شوم نه آزاد! 
اما تنها چيزی را که نمی دانند، بهای سنگينی ست که در ازای آزادی ام پرداخت 

کرده ام!
با صداي هم سلوليم مهشيد به خودم آمدم:

- واسه مام دعا کن ازينجا خالص شيم.
با تعجب به او نگاه کردم.

هميشه با من کل کل می کرد تا حدي که مطمئن بودم از من متنفر است اما 
حاال نگاه پر حسرتش چيز ديگري مي گفت. بي اختيار او را در آغوش گرفتم و 

گفتم: 
- ايشاهلل که زودتر راحت شي 

لبخند محزوني زد و گفت: 
- بري ديگه برنگردي

- ممنونم
- ممنون چيه بگو ايشاهلل

بعد با صداي بلند گفت: 
- بري ديگه برنگردي.

همه گفتند: ايشاهلل.
با لبخند از همه شان خداحافظي کردم. وسايلم را گرفتم و از در زندان که 
خارج شدم.با نفس عميقی هوای آلوده ی تهران را به جان خريدم و خوشحال 
بودم که براي هميشه از نفس کشيدن در اين هواي آلوده محروم نشدم. با صداي 

آشناي مردي به خودم آمدم.
- سالم... خانم خانما!



19 شقایق خدمتی

با تعجب نگاهش کردم. فکر نمي کردم به محض آزاد شدن ببينمش.
رفيق دوران سربازي پدرم بود. سه چهار باري با خانواده اش به منزل ما براي 
مهماني آمده بودند. اما بعد از مرگ مادرم ديگر آنها را نديدم. هميشه او را عمو 

حميد صدا مي زدم؛ هيچوقت به ذهنم خطور نمي کرد  روزي همسرش شوم.
***

با صداي مردي که مي گفت وکيلم به خودم آمدم. اي کاش مادرم بود تا 
حداقل وجودش به من دلگرمي بدهد. با گرماي دستي که روي دستم قرار گرفت 
سرم را بلند کردم. پدرم با چشمان اشکبار نگاهم می کرد. نگاهم را از او دزديدم 

و سر به زير انداختم و گفتم: 
 - چطور دلت اومد بابا؟ 

-  هيچوقت نمي خواستم اينجوري بشه دخترم...
مهال بوسه ای بر گونه ام زد و خطاب به حميد گفت:

- مواظب خواهرم باشيد 
ريحانه هم حضور  و دخترش  اکتفا کرد. همسر  دادن سري  تکان  به  حميد 
داشتند اما برخالف انتظارم به جاي نفرت ترحم در نگاهشان موج مي زد. ريحانه 
دختر حميد، دوستم بود. شايد دليل ترحم چشمانش دوستي ميان مان بود. اما نگاه 
غمبار مادر ريحانه را درک نمي کردم. چرا بايد براي من دل مي سوزاند؟! لبخند 
مهرباني به صورتم پاشيد که باعث شد خيره به چشمانش نگاه کنم. به طرفم آمد 

و صورتم را بوسيد و آهسته زيرگوشم گفت:
-  همه چيزو به موقع واست توضيح ميدم عزيزم





وارد اتاق شدم.
اين اتاق را ريحانه برايم انتخاب کرده بود. زيبا بود... اما چه فايده؟ وسايلم را 
گوشه ي اتاق گذاشتم و به سمت آينه رفتم و خودم را برانداز کردم. االن اگر 
مادرم بود مي گفت: قربون دختر خوشگل خودم برم که اينقدر ماهه موهاي قهوه اي 
روشن، ابروهاي هاللي شکل و بيني قلمي و لب هايي باريک؛ مادرم راست مي گفت 

من واقعاً زيبا بودم.. اما چه فايده...؟ 
اين همه زيبايي را بايد براي چه کسي به تماشا مي گذاشتم... حميد؟؟ پيرمردي 
که همسن پدرم بود و تا االن او را عمو حميد مي ناميدم؟ پوزخندي به افکارم 
زدم. االن بايد مادرم مي بود تا دستي بر روي موهايم بکشد و همان شعر معروف 

را برايم بخواند...
 -يه دختر دارم شاه نداره... صورتي داره ماه نداره... 

اشک! بازهم اشک هجوم آورد به چشمهايم و بغض به گلويم.
 از جلوي آينه کنار رفتم... مرور خاطرات چه فايده اي داشت؟ چرا بايد دوباره 

فصل چهارم
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برمي گشتم به گذشته، تا خوره ی جانم شود؟
وقتي مي دانستم هيچ چيز مثل گذشته نخواهد شد؟ وقتي مي دانستم مادري 
نيست تا با من هم دردي کند و بگويد غصه نخور دختر قشنگم و من بايد به تنهايي 

با اين مصيبتي که گريبان زندگيم را گرفته بود، کنار مي آمدم.
روي تخت دراز کشيدم و با همهمه ای که در سرم به پا بود به خواب رفتم.

***

با صداي داد و بيداد که از پايين مي آمد از جا پريدم. از اتاق خارج شدم و از 
پله ها پايين رفتم. صداي داد حميد حاال خيلي واضح تر به گوشم مي رسيد:

- بس کن ناهيد... چقدر حرص و جوش اين دختره رو مي زني
خاله ناهيد با صدايی لرزان می گفت:

- خدا رو خوش نمياد حميد...
- نوبت من که شد خدا رو خوش نمياد...؟ ناهيد... من اگه از اين خانواده انتقام 

نمي گرفتم آروم نمي شدم
 -آخه اين دختر معصوم چرا بايد تقاص کار پدرشو پس بده؟

 -چون دخترهمون مرده...! 
با ديدن من در درگاه حرفش نيمه تمام ماند. بي اختيار گفتم:

- در مورد پدر من درست صحبت کنيد عمو!
پوزخندي زد و گفت:

- تو از هيچي خبر نداري پس نمي توني بگي در مورد پدرت چه جوري 
صحبت کنم دختر جون!

 -خب بگين تا بدونم...پدرم چيکار کرده؟ اصاًل شما چرا همچين معامله اي با 
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پدر من کردين؟
 -به موقعش مي فهمي بچه... عجله نکن

 -من طالق مي گيرم
و  تکان می داد  رو  ميز دوخت. سرش  به  را  نگاه خيره اش  و  زد  پوزخندی 

می خنديد. همان طور که سعي مي کرد خنده اش را کنترل کند گفت:
- تو نمي توني اين کارو کني... مي دوني چرا؟

از جيبش کاغذهای تا شده ای را خارج کرد و گفت:
- بخاطر اينا... اينا سفته ست... امضا شده ي پدرت... اگه بخواي به همچين 
حماقتي دست بزني... پدرت مي افته زندون. حاال اگه خيلي عالقه داري که پدرتو 

پشت ميله هاي زندون ببيني مي توني همين امروز دادخواست طالق بدي.
با حيرت به او خيره شدم. فقط يک کلمه از دهانم خارج شد:

- چرا؟
- موقعش که رسيد بهت ميگم... خوب گوش کن ببين چي ميگم... تو واسم 
با ريحانه هيچ فرقي نداري. از اين به بعد مثل دخترم اينجا زندگي مي کني... انگار 
از اعضای  با هيچ کدوم  به بچه هام اضافه شده... حق نداری  که يه دختر ديگه 

خانواده ات تماس داشته باشی! نه پدر! نه خواهر! نه برادر! 
اين را گفت و از خانه خارج شد.

خودم را روي مبل انداختم ريحانه کنارم نشست و گفت:
- آروم باش دختر
خاله ناهيد گفت:

- رنگ به رو نداري
  - خاله شما مي دونين عمو چرا اين کارو کرده مگه نه؟ از محضر تا اينجا 
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همش داشتم به اين فکر می کردم شما چطور راضی شدين که ...
به  دستی  می گرفت،  سمتم  به  رو  قندی  آب  ليوان  که  همينطور  ناهيد  خاله 

موهايم کشيد و گفت: 
- توروخدا ازم نپرس مهرو جان... نمي تونم جوابتو بدم... همه چيز رو بعداً 

متوجه می شی... يه کم صبر کن
پس من کي بايد از اين راز بزرگي که عمو حميد را مجبور به ازدواج به من 

کرده بود مطلع مي شدم؟



شش ماه در بي خبري از خانواده ام گذشت. شش ماه بود که مهال را نديده 
بودم. به دستور حميد، حتي اجازه ي زنگ زدن به او را هم نداشتم. حتي خطم 
را هم عوض کرده بود تا شماره ام را نداشته باشند. هر چه ريحانه و خاله ناهيد با 
او صحبت مي کردند بي فايده بود. دلم براي پدرم، برادرم ماهان و از همه مهم تر 
مهال تنگ شده بود. حتي ازکودکي که به دنيا آمدنش را انتظار مي کشيدم هيچ 
اطالعي نداشتم. اين شش ماه برايم به اندازه ي شش سال گذشته، با صداي ريحانه 

به خودم آمدم:
- به چي فکر مي کني؟ 

- به خانوادم...
پوفي کشيد و گفت:

- تا کي مي خواي اين همه خودتو عذاب بدي؟ شش ماهه که مثل زندانيا 
خودتو تو اين اتاق حبس کردي 

- چي کار کنم؟ تو بگو ...

فصل پنجم
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- کارايي که مناسب سن و سالته... برو دنبال درس يادمه مي گفتي مي خواي 
ارشد بخوني 

- اون مال يه زماني بود... نه االن که هيچ اميدي به زندگي ندارم 
- الکي داري خودتو عذاب ميدي اگه موافق باشي امشب با بابا در مورد ادامه 

تحصيلت حرف مي زنم.
پوزخندي زدم و گفتم:

- اون حتي اجازه نميده خانوادمو ببينم به نظرت مي ذاره درس بخونم؟
چشمکی بهم زد و گفت:

- اون با من!
شانه هايم را با بي تفاوتي باال انداختم.

***

از جايم که بلند شدم، به ساعت نگاهي انداختم و سري از تأسف تکان دادم. 
 ساعت7 بود. اين يعني من 6 ساعت خوابيده بودم .بعد از تعويض لباس هايم به طبقه ي 
پايين رفتم. ريحانه در آشپزخانه بود و همانطور که ساالد درست مي کرد، با ديدن 

من لبخندي زد و گفت:
 - سالم عزيزم .. خوب خوابيدي؟ 
سرم را با شرمندگي پايين انداختم.

- ببخشيد اصاًل نفهميدم کي خوابم برد؟
با مهرباني نگاهم کرد .

- اين چه حرفيه؟ گفتم حتما گرسنه اي زودتر شام درست کنم.
  سرم را باال بردم و نگاهش کردم. چقدر مهربان بود. وجود ريحانه در اين خانه 
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براي من نعمت بود. همانطور که خيارها را براي ساالد خرد مي کرد گفت:
- با بابا در مورد ادامه تحصيلت حرف زدم شرط گذاشت که اگه به ديدن 

خانوادت نري و حرفشو زير پا نذاري قبول مي کنه 
با تعجب به ريحانه نگاه کردم:

- شوخي مي کني مگه نه؟
- نه... مگه من با تو شوخي دارم؟

- واقعاً قبول کرد؟
- تو، تو ذهنت از باباي من چي ساختي؟

- باورم نميشه ريحانه
ريحانه کنارم نشست و گفت:

- فردا مي ريم واسه ي ثبت نام امتحان ارشد.
-کي برگزار مي شه؟

- احتماالًً تا سه ماه ديگه
- توشرکت نمي کني؟

- نه راستش عالقه اي ندارم... حال و حوصله درس خوندن ندارم االن هم از 
حسابدار بودنم ناراضی نيستم.

-باشه
- راستي حرف کارم شد... مي خواستم يه چيز ديگه هم بهت بگم

 -چي؟!!
 - امروز رئيسمون مي گفت به يه مترجم خوب احتياج داره، تو گفتي مترجمي 

زبان خوندی؟
 -آره ولي تجربه اي براي کار ندارم
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- خب باالخره بايد از يه جايي شروع کني ديگه عزيِز من
- ولي...

که خواستي  بعد  مصاحبه  واسه  ميريم شرکت  اول  نيار...فردا  بهونه  ديگه   -
برگردي برو کافي نت واسه ثبت نام مدارکم همرات باشه حتماً

-مدارکم خونه ي بابامه
- آخ آخ اصاًل به اينجاش فکر نکرده بودم

کمي به فکر فرو رفت و گفت:
- من به مهال زنگ مي زنم... ميگم مدارکتو بگيره ببره خونه ي خودش بعد فردا 
 صبح که خواستيم بريم شرکت ميرم ازش مي گيرم اينجوري توأم از دور مي توني

0 ببينيش... نظرت؟
- خيلي خوبه...فقط عمو حميد...

- چيزي بهش نمي گيم... از کجا مي خواد بفهمه؟ بعدشم تو که شرطو زير 
پا نذاشتي 

 -باشه قبول... من ميرم ميز شامو بچينم
- برو



صبح زود بيدارشدم و بعد از شستن دست و صورتم و خوردن صبحانه اي 
که ريحانه حاضر کرده بود مانتوي سفيدم را که به سليقه ي ريحانه خريده بودم 
پوشيدم. يک مانتوي ساده ولي در عين حال زيبا! خودم را برانداز کردم، شبيه روح 
شده بودم.کمي آرايش کردم و از پله ها پايين رفتم. ريحانه به محض ديدنم سوتي 

کشيد و گفت:
- چقدر خوشگل شدي... خيلي بهت مياد 

لبخندي زدم. 
- نه بابا اين طوريم نيست که تو مي گي...!

ريحانه با شيطنت گفت:
- چرا...هست... حاال نمی خواد اينقدر تواضع به خرج بدی!

هر دو خنديديم و به سمت ماشينش رفتيم. قلبم بي تابانه بر سينه ام مي کوبيد. 
چقدر دلم مي خواست اين راه پر ترافيک کوتاه تر شود تا زودتر به خانه ي مهال 
 برسيم. يعني مي شد امروز خواهر زاده ام را ببينم؟ اي کاش مهال او را در آغوش 

فصل ششم
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بگيرد و به استقبال ريحانه بيايد تا ببينمش.
با کالفگي به ماشين هاي رو به رويي نگاه کردم. تهران بود و ترافيک هاي اول 

صبحش... و چاره اي جز تحمل آن نداشتم. ريحانه گفت:
- چرا اينقدر کالفه اي؟

-مي خوام زودتر مهال رو ببينم... شيش ماهه که نديدمش ريحانه...
- خب حاال... بغض نکن. چند دقيقه ديگه تحمل کني مي توني ببينيش

تا آخر راه حرفي ميانمان رد و بدل نشد. ريحانه ماشين را جايي پارک کرد 
که مهال متوجه من نشود اما من به خانه ي آن ها کاماًل ديد داشتم. ريحانه زنگ 
زد. کمي با مهال حرف زد. احتماالً داشت به او تعارف مي کرد که برود باال. اما 
ريحانه با زيرکي او را به طبقه پايين کشاند. به مهال نگاه کردم؛ دختر کوچکش را 
در آغوش گرفته بود. نايلون کوچکي در دستش بود که احتماالًً مدارک من بود. 
دلم ضعف رفت براي دختر کوچک در آغوشش. کاش مي توانستم در آغوشش 
بگيرم. ريحانه از مهال تشکر کرد و به طرف ماشين آمد و به طرف شرکت حرکت 

کرديم.

***

ريحانه با منشي سالم و احوال پرسي گرمی کرد و گفت:
با ايشون  ببينم. قباًل  - پريسا جون اگر ممکنه می خواستم آقای محمدی رو 

هماهنگ کردم.
سرش رو نزديک ريحانه برد و آرام گفت:

- در رابطه با؟ چيزی به من نگفتن!
- در رابطه به استخدام مترجم. بی زحمت هماهنگ کن.


