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 اول فصل

 بهمن سرماي پاسخگوي نفره چهار كرسي ديگر.بود آميخته درهم صبح ابتداي سرماي و سوز با زمستاني كمرنگ آفتاب
 هايش گونه اما داغ داغ ذغالي كرسي زير مهين پاهاي.كرد مي نفوذ ها پنجره و در شكاف از وزيد مي كه بادي و نبود ماه

 تب هنوز مادرش.آب آوردن براي حوض يخ شكستن شجاعت نه و بود نمانده تنش در رمقي ديگر!نه.بودند سر انگار
 .بود نهاده گرمش پيشاني بر حوله و كرده اش پاشويه شب نيمه از انگار نه انگار داشت

 باخته را خودش شديدا و داشت حضور هم پدرش طرفي از توانست نمي مادرش خاطر به اما كند گريه خواست مي دلش
 و برخاست جا از مهين.نيست ماندنش زنده به اميدي كنند جواب بيمارستان از را بيماري وقتي فهميد مي وضوح به او.بود
 به اي لحظه براي اما داشت دوست قلب صميم از را مادرش.افتاد گزگز به انگشتانش حوض يخ ديدن با ، رفت حياط به

 حاال.نيامدند كدام يك ها انصاف بي ، كارم پي بودم رفته سوسن و مجيد مثل كاش كرد آرزو خوابي بي و خستگي خاطر
 كنند نمي فكر اصال!اصفهان بيان داره نمي بر طبعشون ديگه و باال رفته پزشون!بله.زدم تلفن دفعه دو كدام هر براي خوبه
 .باشه قيامت به ديدارشون خوان مي خيرها بي البد.نميان هم ديدنش خاطر به كه كمك براي نه ، هست هم اونا مادر

 بابا؟ مهين؟مهين-

 !بابا بله-

 كنم؟ روشنش يا روشنه سماور زير-

 .بابا ميام االن-

 :غريد ها پله از رفتن باال حال در و كرده پر حوض سرد آب از را خالي سطل زحمت به

 مادرم نميدونم!چطوري ما و كنند مي زندگي چطور مردم!حياط بريم بايد آب ظرف يك زندگي؟براي ميگن اينم به...اَه-
 توي چيز همه توالت و دستشويي ، حمام ، اورده؟آشپزخانه دوام قديمي خانه و محله اين در سال همه اين چطور
 ازدواج خودمان طبقه از يكي با بميرم اگه كه من.ميكنيم زندگي گذشته در همچنان ما و ايستاده زمان ما براي انگار.حياطه
 .كنم نمي

 :درنورديد را كهنه بناي سراپاي تر عميق نگاهي با نمود را ساختمان داخل به رفتن قصد وقتي
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 عمالً ما.است استفاده بي كامالً كه مياد؟زمستونها ما كار چه به هم بغل اونم اتاق همه اين آخه كن نگاه خدا رضاي محض-
 .كنيم مي استفاده كردن گرم براي اتاق يك از

 ها پله سمت به اختصاصي كاخ در زدن قدم حال در است پرنسسي انگار غرور پر گامهايي با و برگرفت بنا از نگاه
 :گفت تسبيح گرداندن حال در پدرش نهاد مادرش كنار را آب ظرف و شد اتاق وارد وقتي.رفت

 !دخترم نباشي خسته-

 .نزديد پلك شب سر از بابا همينطور هم شما-

 .بابا ببيني خير ايشاهللا اي خسته بيشتر خودت-

 مستجاب چرا نميدونم اما كنند مي دعام دائم انديشيد و كشيد صدايي بي آه سماور كردن روشن حال در مهين
 ندارم ستاره يك آسمون هفت توي ، بدشانسم خيلي كه من!بابا ميشه؟اي اجابت زود مادر و پدر دعاي نميگن مگه!نميشه
 خوش چي هر ديگه.باشه شده خشك دريا شانسم از ممكنه چون ببرم خودم با آب ظرف يك بايد برم دريا لب روزي اگه

 بستند رو ام دهاتيِ  عموي نوه كه بيچاره مجيد يا ، تهرووني كارگر سر يك زن شده كه نيستم باالتر سوسن از باشم اقبال
 .فهمه نمي حرفاشو معني هنوزه كه هنوزم و ريشش به

 كمان ابروهاي و مشكي مواج موهاي آن به ، نگريست طاقچه روي از سيني برداشتن هنگام اينه در خود تصوير به او
 كه اش خموده كمي و باريك بيني و ميشد حمايت انبوه مژگاني با كه درشتش نچندان و كشيده چشمهاي به ، همرنگش

 هم لبانش گويي بود بيگانه آن با مدتها كه لبخندي ، ميگرفت حالت لبانش سمت به اندكي انحراف با ميزد لبخند وقتي
 حاال ميشد گشوده صورتش پهناي به لبخند هر با كه باريك و سرخ هميشه لبان آن.بود گرفته خود به ديگري رنگ

 .ميشد باز هم از چيزي گفتن براي سختي به و بود ثابت و غمناك

 مادر.بود بيگانه قديمي خانه آن با هايش زيبايي همه و دنيا نظرش به بود فرسوده را او جان زماني اندك در مادر غم
 بود نادر هم خونش گروه حتي كه بود رنجي چه.داد نمي پاسخ هم دياليز به اواخر اين و برد مي رنج كليه نداشتن از سالها

 چه هر كه چرا است بزرگي عدالتي بي پدرش مالمت ميدانست مهين.نداشت جايي به راه كليه پيوند براي آنان كوشش و
 :گفت پدرش به دكتر كه شنيد خودش گوشهاي با او.بود نكرده كوتاهي تالشي هيچ از و كارگرفته به داشت توان در
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 اون باخته رو خودش ي روحيه هم مريض و نميده جواب دياليز به بيمار نيست ساخته ما از كاري هيچ حاضر حال در-
 ما كوشش حتي و نادره خونشون گروه متأسفانه.باشيد كليه دنبال ماندنش زنده براي بايد شما ، خونه برگرده داره اصرار
 .نداره جايي به راه هم

 حتي بازگشتند راه نيمه از آزمايش جواب دريافت با بار هر اما شدند كليه دادن داوطلب ها خيلي كه آورد ياد به مهين
 .نبود سازگار مادرش خون گروه با خونش گروه اما شد كليه اهدا داوطلب پايين سن رغم علي خودش

 جان؟ مهين؟مهين-

 .كشيد بيرونش انديشه فراسوي از ناميم مي ماهرخ را او كه مادر صداي

 مادر؟ بله-

 .سوزه مي جيگرم بده من به آب ليوان يك-

 !ها قطره چند فقط-

 .مادر باشه خنك-

 .نيست خوب براتون گفت؟اصال چي دكتر نشنيديد مگه-

 او بر اندوهبار نگاهي با طاهري عطاهللا شوهرش ، نميكرد رهايش عطش كه بود عجيب زمستاني سرد هواي آن در
 :پرسيد و نگريست

 خانم؟ چطوره حالت-

 :گفت بود مند گله دنيا ي همه از گويي كه لحني با ماهرخ

 !ميشي راحت داري ديگه كنم فكر-

 آميزي محبت كالم همسرش از هرگز مشترك زندگي سال سي طول در عطا.مغرور و پرتوقع بود برده مادرش به مهين
 و حد بي غرور وجود با و خودش توان از خارج توقعات ي همه با را او.داشت دوستش هميشه وصف اين با بود نشنيده
 .پرستيد مي ميكرد حفظش همچنان روابطشان ترين خصوصي در حتي كه مرزش

 !كردم؟بگو كوتاهي چه من!ماهرخ نكن انصافي بي-
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 .هميشگي حرفهاي همان باز

 بميرم؟ نشده سالم پنجاه هنوز اميدي؟كه چه به ، ساختم زندگيت كاستي و كم با سال سي-

 ..ميزني؟ايشاهللا بد نفوس چرا-

 .بريده رو اَمونم درد ندارم طاقت چي؟ديگه ايشاهللا-

 فكر كه چرا بود تسليم و ناتوان او گريه برابر در هميشه ، گرديد مضاعف اندوهي دستخوش همسرش اشك ديدن با عطا
 ي محاكمه اين در او.شده بزرگي ظلم خودش از بزرگتر سال هجده مردي با ازدواج خاطر به همسرش حق در ميكرد

 كليه يافتن براي كوشش و افتاده بيماري بستر در ماهرخ كه وقتي از بخصوص نمود مي مالمت را خودش هميشه يكطرفه
 با و نشست همسرش بالين بر و برخاست جا از عطا.كرد مي وجدان عذاب احساس بيشتر بود مانده ثمر بي مناسب اي

 :گفت مهرباني

 .كن خدا به توكل نباش نااميد.بفروشم را زندگي و خونه بخوره تو درد به كه اي كليه بابت حاضرم-

 :گفت سوخت مي تندي تب در كه حالي در گريه ميان ماهرخ

 و بدتره برام مرگ از فرسا طاقت درد اين با زندگي اين ي لحظه هر خدا به ترسم؟نه مي مردن از من كني مي خيال تو-
 ، هستي مراقبش كرد؟تو خواهد چه من از بعد او كه نگرانم ، مهينم نگران من اما.ميكنم مردن آرزوي بار هزار روزي
 !سپردم تو دست به رو دخترمون ، نينداز نامادري دست زير اونو كني ازدواج زد سرت به روزي هان؟اگه ، عطا

 چيه؟ حرفها اين!بكش خجالت ماهرخ-

 .نبيند را سوزانش اشكهاي همسرش تا برخاست جا از عطا

 .ندارم رو درد طاقت ديگه فهمم مي بهتر رو خودم حال خودم-

 نميداري؟ بر دست هم حاال!ماهرخ داري تندي زبان چه-

 :گفت سالها آن طول در بار اولين براي مهرباني اهنگ با و برد بهره مهين غيبت از ماهرخ

 .دونستم مي رو قدرت هميشه من ، عطا بودي خوبي مرد تو ، نكردي اعتراض و دادي گوش من زبان نيش به هميشه تو-
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 لحني با و زد زانو همسرش كنار حقيقت دريافت با بخواند اش چهره از را حقيقت تا برگشت همسرش طرف به عطا
 :گفت كننده دلگرم

 .نباش نااميد ، بدم روزنامه به اي تازه آگهي رم مي دارم هم امروز-

 .نيست انجامش به نيازي كردي رو كار اين قبال تو-

 .زيارت ميريم تايي سه آنوقت.ميكني پيدا نجات تو هست چرا-

 را ماهرخ عرق از خيس پيشاني خنك دستمال با عطا گريستند مي يكديگر ديدگان برابر در عذري هيچ بي دو هر حاال
 :گفت ماهرخ كه خيزد بر جا از خواست عطا.زد لبخند و نگريست او بر خود فروغ بي چشمان با ماهرخ و كرد پاك

 .بمان نرو نه-

 :گفت مهرباني با عطا

 .ميكنند قبول ها صبح فقط رو ها آگهي برم بايد-

 :گفت ملتمسانه ماهرخ

 .جا همين بنشين برو بعدا نه-

 :گفت شوخي به عطا

 .برم داشتي عجله كه هميشه-

 :گفت لحن همان با ادامه در عطا و خنديد اش شوخي به ماهرخ

 افتاده؟ يادت پيري سر-

 !تويي پيرمرد كه فعال-

 .بودند خنديدن حال در مادرش و پدر كه شد اتاق وارد شرايطي در مهين

 :پرسيد

 بابا؟ ميخندين چي به-
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 .دخترم هيچي به-

 سمت به چاي كردن دم براي متعجب و كنجكاو نگاهي با ديد مي شادمان هم كنار در را دو ان سالها از پس كه مهين
 بايد همه كه زمستان استثناي به و نشستند نمي يكديگر نزديك آنقدر دو آن هرگز داشت ياد به كه جايي تا.رفت سماور
 نمي زندگي براي را شيوه آن هرگز مهين.خوابيدند مي هم از جدا اتاقهاي در را سال ي بقيه خوابيدند مي كرسي زير

 فقط آنها آمد مي نظر به.است مادرش متوجه تقصير كه بود معترف حقيقت اين به قلبش در هميشه كه حالي در پسنديد
 او از هم را همان ماهرخ و بود دلخوش آميز محبت كالمي به بيچاره عطاي.مادرش بخصوص ميكنند تحمل را يكديگر

 در و برد ماهرخ كنار پنير و نان كمي با و ريخت استكان در چاي خودش براي عطا ، ميكرد فرق روز آن اما.ميكرد دريغ
 :گفت چايش زدن هم حال

 .كنيم پيدا كليه يك باالخره تا ميدم باشه دياليزت خرج چقدر هر ، خانوم نباش ناراحت تو-

 :داد ادامه صبحانه خوردن حال در بود كرده متمركز پنير و نان و چاي روي را نگاهش كه عطا

 بايد فقط ميكنند زندگي دارند عادي مردم مثل هم حاال و دادن انجام رو كليه پيوند عمل باالخره كه ميشناسم رو كساني
 تو.ميكنه زندگي داره تره سرحال من از امسال و داد انجام رو عمل اين پارسال ، علي حاج همين يكيشون.كني حوصله
 ماهرخ؟ توام با...ماهرخ؟...رو اميدت نبايد

 .نداشت را منظره ان به نگريستن يا كردن سوال شجاعت.شد خيره پدرش به و ايستاد پا سر ريخت فرو مهين قلب

 ...بازه چشمات ، نيستي كه دي؟خواب نمي جواب جان؟چرا ماهرخ؟ماهرخ-

 آرام چه.بود خفه گلو در گويي خودش صداي و لرزيد مي عطا صداي رساند ماهرخ بالين بر را خودش زحمت به مهين
 !بود رفته فرو ابدي خواب به قبل سال صد انگار!ماهرخ بود خوابيده

************************************** 

 بوسه هر.شد فشرده مرگبار اندوهي از مهين قلب زدند حلقه اش خانواده و عطا گرد نهايي تسليت براي ها همسايه وقتي
 مي همه كه واقعيت اين قبول.نمود مي تحريك را پنهانش بغض نشست مي اش پيشاني و گونه بر همدردي براي كه اي

 نمي سبك سنگين اي گريه با بغضش چرا كه بود عجب در او.بود ناگوار و صعب برايش ماند مي تنها و يكه او و روند
 ولي.دهد ياري نفسش كه آنقدر بزند فرياد ميخواست دلش.ميخواست دلش كه نبود چيزي آن اما ريخت مي شود؟اشك

 !عمر آخر تا.بود عزادار ميانسالش مادر براي قلبش در توانست نمي
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 انگار بردند پناه اي گوشه به يك هر خورده شكست لشكر مثل خانواده اعضاي شد خالي جمعيت كثرت از خانه وقتي
 چراغي سو هر در مدتها از پس قديمي ي خانه ي مانده خالي مدتهاي اتاقهاي در.بودند برده ياد از را هوا سرماي همه

 سنگيني برف.بود گرفته آغوش در را زانوانش و نشسته ميشد از حياط به رو كه اتاق قدي پنجره كنار مهين.ميزد سوسو
 به مادرش نداشت باور.بود شده متحمل كه مصيبتهايي و رنج ي همه به و انديشيد مي مادرش غربت به او و باريد مي

 .بود گذشته او بر سال چند قدر به ساعت چند آن گويي باشد مرده تازگي

 !رنجيده ي پرنده اي ، برگرد

 !بازگرد

 .توست آشيان من دل خلوت كه بازآ

 - گذر در ، راه در

 -  اتاق در ، خانه در

 .توشت نشان سو هر

 :گفت باشد خودش آن از نداشت باور كه صدايي با

 كليه و شد بيمار شود خارج اتاق از گرما و سرما در بود مجبور بس از ميكنم فكر ، نفهميد زندگيش از هيچي مادرم بابا-
 .داد دست از رو هايش

 مي نظر به پير چندان دو اش رفته رو و رنگ مشكي پيراهن در و بود كرده كز كرسي ي گوشه پناه بي كودكي مثل عطا
 چه تو كنم؟بي چه او با حاال مادر:انديشيد.بود داغدارتر خودش از او ، نگريست او بر اشك ي پرده پشت از مهين.رسيد
 بي كه مادر فهمم مي حاال اما دانستم نمي چي هيچ مادري بي از ، گذرد مي چه قلبم در داند مي كنم؟خدا سر بر خاكي
 قسم.بود خواهد من دلتنگي و تنهايي ميعادگاه تو گور خاك بدان.مبارك جديدت منزل مادر بخواب آرام!بالست مادري

 .كشيد نخواهم رنج تو مثل هيچگاه خورم مي

 مهين؟خوابي؟-

 !نه-

 .ميخوري نشستي؟سرما اينجا چرا-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  9 

 .هات بچه پيش برو جون سوسن نباش من نگران تو-

 .بنشيم پيشت دقيقه چند بذار-

 چروك و چين گلش مثل دستان كه بود مادرش مرگ از ايا.بود شده تكيده چقدر ، نگريست خواهرش صورت به مهين
 بود؟ شده دار

 .دلگيري امدنم دير از ميدونم مهين-

 داره؟ فايده چه ها كوتاهي از زدن حرف.رفته مادر ديگه نيستم نه-

 و گريد احساسات دستخوش هم مهين.بود ريخته اشك دريا يك اندازه به صبح از شد جاري سوسن ديدگان از اشك
 :گفت نشسته بغض به صدايي با.شد سرازير اشكش

 .نفهميد زندگيش از هيچي ، بود فداكار چقدر!شد پرپر سوسن؟مادرمون ديدي

 .ميكني سرزنشش ميكنه فكر!ميشه ناراحت بابا يواش-

 .خورد مسكن قبل ساعت يك باشه خوابيده بايد االن-

 .ميكشه اون رو اصلي زجر بابا بيچاره-

 .بسازيم و بسوزيم بايد زنيم چون كه ميكشيم زنها ما رو اصلي زجر ، رفت و كشيد مادر رو اصلي زجر-

 او از اي شكوه هرگز اما ندارد شوهرش از خوشي دل خواهرش كه دانست مي مهين ، گرفت شدت سوسن اشكهاي
 :گفت و گرفت دست به را خواهرش دستان.بود گفته سخن او قلب از ناخواسته حاال و بود نشنيده

 .نداشتم منظوري سوسن ميخوام معذرت-

 اي طبقه چه از ما مگه.كارگره هميشه كارگر ي بچه حال هر به ، چيه چاره!حقيقت؟ گفتن ميخواي؟براي معذرت چرا-
 جنگ به.گرفت مي منو بهتر اين از يكي نه اين حاال ميگم خودم به ميشم ناراحت محمود دست از كه هستيم؟گاهي

 .رفت نميشه كه هم قسمت
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 كه اينه از بهتر بشه سفيد دندونام مثل گيسام و بابام خونه بمونم اگه ندارم قبول كه كدومه؟من حرفها اين!اشتباهه-
 بخواد بيشتر خدا از چي هر آدم.ميشه پيدا هم آدم پدر ي خونه شوهر نون لقمه يك.بشم مادرمون و تو مصائب گرفتار
 كني؟ مي خوشبختي احساس كنارش در آيا اما هاته بچه پدر شوهرته!ها نشي ناراحت.گيره مي بيشتر

 پوله؟ چيز همه مگه.بله...خب-

 چي؟ سواد ، هيچي پول حاال-

 شايد اون شدم زنش بابا توصيه به ولي نبودم عاشقش من.نداره هم سيكل اون اما دارم ديپلم من درسته نظر اين از خب-
 .داره نجابت و معرفت اما باشه نداشته سواد و پول

 .داشت هم ما باباي كه اونو-

 :گفت فوراً سوسن

 .ست ديگه چيز يك بابا نيست مقايسه قابل بابا با اصال كه محمود-

 .ميبيني حاال بود نخواهم شما مثل من-

 :گفت عطوفت با و داده خواهرش دست به ماليمي فشار سوسن

 خاك سر و كنيم درست حلوا و بشيم بيدار زود صبح بايد فردا كني استراحت كمي بهتره كرده شوكه رو تو مادر مرگ-
 ناراحتت فقط اون رنجهاي و دردها ي درباره زدن حرف و كشيد بيشماري رنجهاي مادرمون ، موافقم تو با بله.ببريم
 بلندپرواز انقدر بهتره هم تو.كرد رو خودش تالش هم مادر ، بجنگند مشكالت با تا ميان دنيا به آدمها جون مهين.ميكنه
 .داري سال هفده همش حاال نباشي

 :كرد صدايش سوالي پرسيدن براي مهين كه نمود رفتن قصد و برخاست جا از سوسن

 سوسن؟-

 خواهر؟ بله-

 اصفهاني؟ كي تا-

 چطور؟.مياد مادر چهلم واسه بعدا و تهران ميگرده بر فردا محمود البته ، مادر چهلم تا-
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 !هيچي-

 :گفت و نشست خواهرش كنار دوباره سوسن

 پرسيدي؟ چي براي-

 :گفت كه خواند چشمانش در را حقيقت اين گويي خواهر و شد فشرده هم به تنهايي تصور از مهين قلب

 .اينجام كه حاال بخواب پاشو نباش نگران.دارم سرم توي چيزهايي يك ميكنيم فكر بعدا هم بعد براي-

 برف هنوز.خزيد كرسي زير آنگاه كرد بدرقه اتاق از شدن خارج تا را خواهرش نگاه با و برخاست جا از زحمت به مهين
 .باريد مي

 

 دوم فصل

 .ندارد حركت قدرت و چسبيده زمين به كرد مي حس ، كند باز هم از ديده سختي به شد سبب سوسن آرام صداي

 .شدند بيدار همه پاشو جان مهين-

 كه هوا:انديشيد و نگريست بود رفته فرو مشكي لباس در كه خودش روي شده خم ي سايه به باز نيمه ديدگان ميان از
 اين و گذاشت تنها را ما و رفت ، رفت مادر ، سوسنه نيست مادر اين نه...شم؟آه بيدار داره اصرار مادر چرا پس تاريكه
 و برداشت بالين از سر سختي به دويد هايش شقيقه به غريبي درد.است بودن مادر بي پگاه اولين به متعلق روشني تاريك

 .داد سالم خواهرش به

 خوابيدي؟ خوب جان مهين سالم-

 .گرفته صدام كمي انگار اما ، ميكنم فكر-

 .گرفته ماشين رفتن براي هم مجيد و كردم درست رو حلوا ؛ زياده جوش و حرص مال-

 ، باريد مي همچنان برف و آمد مي سردي سز پنجره و در ميان از ، رفت پنجره مقابل و برخاست جا از زحمت به مهين
 :كرد زمزمه ماهرخ ياد به بود نشسته زمين روي كه سنگيني برف ديدن با.نداشت تمامي انگار

 !داشت غريبي هجرت چه مادر بيچاره-
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 :گفت مادرش ياداوري با هم سوسن

 برف كلي قبرش روي حتماً حاال نداشت شانس هم مردنش براي حتي مادر بيچاره ، گفتم مي مجيد به داشتم صبح-
 .نشسته

 دادي؟ حلوا ها همسايه به راستي.بريم بايد و نيست اي چاره حال هر به-

 .بكش رو زحمتش خودت برگشتيم وقتي خوابند محل اهالي حاال؟همه-

 ملحق بودند امده هم گرد حياط در ماهرخ مزار سر بر رفتن براي كه اندكي جمعيت به و پوشيد لباس سرعت به مهين
 اهالي از جمعي ي اضافه به بزرگش و دار دنباله ي خانواده اتفاق به عمويش تنها و عمه دو و خاله دو شامل حاضرين.شد
 مادر مزار سر بر خواهرها و برادر.كردند حركت قبرستان سوي به و شدند بوس ميني سوار كنندگاه شركت.بودند محل
 .كردند بازگشت قصد شد روشن هوا كامال وقتي و گرفتند خود پناه در را سوگوارشان پدر و گريستند شدت به

 لباس در رفته فرو مهين بود مانده ظهر به ساعت يك فقط وقتي.نمود مي برفي هنوز هوا و بود كرده قهر دنيا با آفتاب
 را حلواها روي برف وگرنه عجله بايد.شد خارج خانه از و گرفت دست به را حلوا ظروف محتوي سيني سختي به مشكي

 از س همسايه زنهاي از يك هر...ها قائمي ، ها رحماني ، ها عطايي ، ها محبي ، كرد شروع چپ سمت از.پوشاند مي
 .دادند مي اش دلداري و بوسيدند مي را اش پيشاني سالمتي سر رسم به حلوا ظرف برداشتن

 ي خانه زنگ سيني در موجود حلواي ظرف آخرين دادن براي.داد نمي اهميتي ان به اما بود نشسته برف ايش شانه سر
 :غريد لب زير مهين.بود كور اجاق و تنها پيرزني خانه آن صاحب.ايستاد كنار و فشرد را كوچه انتهاي

 !بشوره رو ظرفش ميكشه طول هم ساعت نيم گرفت رو حلوا وقتي البد.زدم يخ پيرزن ديگه باش زود-

 :كرد شروع كند نگاه مخاطبش ي چهره به انكه بي مهين و چرخيد پاشنه روي زيادي تلوق و تلق با چوبي در

 ...مالِ حلوا اين كياني خانوم سالم-

 :خواست پوزش زحمت به ديد مي را او بود بار اولين كه جواني پسر ديدن با و داشت نگه دهان در كاره نيمه را حرفش

 .امدند كياني خانوم كردم فكر... ميخوام معذرت-

 .كنم صداش داريد؟ميرم كار خاله با شما...اهان-
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 :گفت عجله با نداشت ماندن بيشتر تاب سرما فرط از كه مهين.بود اش زاده خواهر پس

 .خيراته بفرماييد ، نيست احتياجي نه نه-

 گرفتن حال در انگاه.درنورديد را مهين سراپاي دقيق نگاهي با و ماسيد لبش بر لبخند حلوا ظرف ديدن با جوان پسر
 :كرد زمزمه پيشدستي

 .كنه رحمتشان خدا-

 :گفت داشت زير به سر كه همانطور مهين

 .برسونيد سالم كياني خانم خدمت.بيامرزه هم رو شما اموات خدا-

 .چشم روي به-

 :كرد توقف به وادار را او جوان صداي كه بود نشده دور هنوز مهين

 ...خوام مي خانوم؟معذرت-

 .نگريست را او سراپاي ناخودآگاه دقيقه چند ان طول در بار اولين براي و برگشت مهين

 بله؟-

 رو؟ ظرفش-

 :گفت لبخند با مهين

 .ميشن متوجه خودشون طاهري بفرماييد كياني خانم به اگه.نداره هم قابلي ، نداره اشكالي-

 شمرده قدمهاي با برگردد عقب به آنكه بگيرد؟بي را ظرفش تا نماند منتظر لحظه چند براي ولو چرا بفهمد توانست نمي
 و چرخيد چپ سمت به سرش ناخودآگاه فاصله اين در.ايستاد منتظر و زد زنگ شان خانه جلوي و بازگشت با امده راه اي

 :كرد زمزمه.برگرفت سرعت به را نگاهش و گزيد دندان به لب.كاويد را كوچه انتهاي نگاهش

 !بده مرگم خدا-

 .بود ايستاده در جلوي دست به حلوا هنوز پسرك.شد خانه وارد معطلي بي و
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 به تسليت اداي با يك هر پايان در و امدند هم گرد ماهرخ مزار سر بر چهلم مراسم برپايي براي آشنايان و اقوام
 ي زاده خواهر به چشمش بود ايستاده پدرش و سوسن و مجيد شانه به شانه مهين وقتي.كردند رفتن قصد بازماندگان

 نزديك انها به پيرش ي خاله اتفاق به شدند متفرق جمعيت وقتي كه چرا بود مهين متوجه هم او نظر به افتاد كياني خانم
 اش پيشاني گريانِ  پيرزن گذاشت و گفت پاسخ احترامش به وصف اين با بفهمد را او حضور علت توانست نمي مهين.شد
 .ببوسد را

 نيز كنندگان شركت محبت به ميكرد دنبال سرپا نچندان يكاني در شدن سوار تا را آنها چشمش كه همچنان مهين زبانِ
 اوردن و بردن براي فقط او انديشيد خيالي كج با لذا بگيرد قوت ذهن در حدسش بگذارد توانست نمي او.گفت مي پاسخ
 .بود كرده شركت مجلس اين در پيرش ي خاله

 چشمهاي و رنگ خرمايي و لخت موهاي كند مجسم ذهن در را اش چهره ديگر بار كرد تالش اندوهش رغم به مهين
 انديشيد.ندارد سال پنج و بيست از بيش داد مي نشان كه سبك و بلند قدمهايي و مغرور و جسور نگاهي نمايش با عسلي
 هم را ام حافظه كه شد تمام گران برايم مادر مرگ آنقدر!ام ديده جايي را او قبال ميشناسم؟احتماال را او ميكنم تصور چرا
 ي اندازه به اما بگيرم ديپلم است قرار مثالً.برسم ام مدرسه به نتوانستم درستي به مدت اين طول در حتي.ام داده دست از

 كه سوسن شد اتومبيل سوار خانواده اعضا ديگر اتفاق به مهين.ندارم را امتحانات در شركت امادگي هم صفحه يك
 :گفت آرام ديد را او اندوه و سكوت

 !گرده نمي بر ديگه مادر كوچولو خواهر بسه-

 روحي نامساعد اوضاع از ، آينده از ، ترسم مي تنهايي از من سوسن.نيست مادر دادن دست از خاطر به فقط من ناراحتي-
 !شده شوكه نظرم به.بابا

 :گفت غمزده سوسن

 .بياييد تهران به ما با و بفروشه رو خونه بدم پيشنهاد بابا به خوام مي هم همين براي ، شدم متوجه هم من بله-

 خواست ازش بارها بود زنده تا مادر نيست يادت است بسته بابا جون به خونه اون.ممكنه غير ، ميدونم رو جوابت حاال از-
 نكرد؟ قبل اما كنه عوضش

 .ده مي آزارش مادر خاطرات و ياد نظرم به و مرده مادر.باشه خداش از شايد ، كنه مي فرق حاال-
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 .كنه اذيت رو بابا فقدانش حاال كه نبودن هم عاشق اونا-

 مياي؟ ما با نكنه قبول بابا چي؟اگه تو راستي.بود شده مهربانتر خيلي عمرش آخر روزهاي مادرت گفت مي پدر اما-

 داري؟ تو كه شوهري با اونم بيام شما با و بذارم تنها رو گي؟بابا مي چي ، من-

 .نداره خاصي مقصود گه مي چي هر نشو دلگير اون از-

 .كني مي دركش تو كه خوبه!خب-

 :گفت ظريفي اخم با فهميد مي را خواهرش اندوه علت كه سوسن

 براتون خواست مي بابا به خانه فروش پيشنهاد دادنِ با.بود خير اون نيت كن باور اما جون مهين ناراحتي چي از ميدونم-
 .كنه فراهم رو بهتري اوضاع

 .كرد اشاره هم خودتون به مستقيماً اون اما

 .ميكنيم فراهم رو زندگيمون خرج رو خونه اجاره سختي به ما و كارگره سر يك اون كه ميدوني تو...خب-

 نيست مادرمون نام به خونه كن كني؟فكر مي جانبداري اون از هم تو نشده خشك مادر كفن هنوز!سوسن داره خجالت-
 كه ميكنه سهم سهم همچين!كرده قي رو آبرو و خورده حيارو پاك كه ميكنم تعجب مجيد از دامادمونه كه اون چند هر
 .خوردند رو حقش البد ميگه ندونه كي هر

 .نيست مادر كه هم حاال و مادرمونه نام به خونه از نصفي باش منطقي جون مهين-

 بده؟ رو مادر سهم و بفروش بگيم بهش ، باباست چي؟مال اش بقيه-

 :گفت و برد بهره سكوتش از مهين كرد سكوت سوسن

 همين اصال.كنيد استفاده ازش و بياييد تهران از مادرتونه مال خونه گه مي ، نداره حرفي كه بيچاره اون!بگو ميتوني اگه-
 .زياده كار هم اينجا باالخره كنيد زندگي جا

 حرف بابا با خودم من.هستند اونجا هم شوهرم ي خانواده ، كرديم عادت اونجا به ما.راحته گفتنش جون مهين نميشه-
 نداري؟ حرفي كه تو ميزنم
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 .منه نظر گفت اون چي هر هستم بابا تابع من نزن حرف من طرف از-

 پيدا رو ات گمشده هم ديدي؟شياد چه را خدا.داريد پيشرفت براي بيشتري فرصت اونجا ، بياي ما با بهتره هم تو براي-
 .كردي

 راهي زود صبح ناچار به و كنند راضي خانه فروش براي را پدرشان نتوانستند كردند چه هر مجيد و سوسن شب آن
 .شدند تهران

********** ************************************************** 

 يكنواخت نظرش به بود تازه آغازي اور پيام كه خرمي و سبزي همه آن انگار بود گرفته و دلگير مهين براي سال آن بهار
 داد نمي درس به دل چندان احوالش پريشاني و اندوه دليل به بود متوسطه آخر سال محصل كه او.امد مي كننده كسل و
 نبودن با بود كرده عادت ان به ديگر كه خانه بار مشقت كار طرفي از.بگيرد را ديپلمش بايد ترتيب هر به دانست مي اما

 و شد مي مدرسه راهي پدرش ي صبحانه كردن اماده از پس صبح روز هر.كرد مي سنگيني جوانش هاي شانه بر مادرش
 .شود معاف مدرسه به رفتن از زودتر چه هر كرد مي آرزو

 چشم دو دورتر اي فاصله به ميكند طي را مدرسه تا خانه مسافت جا همه از خبر بي حاليكه در روز هر دانست نمي او
 پيرشان ي همسايه ي زاده خواهر جز كسي گمان بي شخص اين.ميكند دنبالش فرصت مترصد كنجكاو و مشتاق ، عسلي
 دختر قلب به يافتن راه براي اي بهانه دنبال به شديداً كه بود شده قرار بي و شيفته انچنان مهين ديدن از پس كه نبود
 نديده بار دو از بيش كه را زيبايش ي چهره كوشيد مي و گرفت مي جان تنش او به انديشيدن با بار هر پسرك.بود جوان
 حالي در گاهي.شد مي زنده ذهنش در مخمورش و كشيده چشمان و جانسوز نگاه از گنگي ياد فقط اما آورد خاطر به بود
 مي چه ، شناسي نمي خوبي به را او حتي كه تو گفت مي خود به ترديد با شود مواجه ناگهاني حس اين با كرد مي تالش كه

 !نه؟ يا است سازگار او با تو خوي و خلق داني

 خاطر آرامشِ او كنار در زندگي فكر كه بود عجيب.فراترست هم اين از احساسش كرد مي درك درماندگي با بار هر اما
 كه بود كرده بيكار كار از را او دختري فكر ، بود عجب در خودش جسارت از توانا مهرداد او.بخشيد مي او به غريبي
 نه؟ يا است شبيه و نزديك او به دخترك احساس نميدانست حتي و بود نگفته سخن او با كالمي

 جارو به دردش كمر رغم علي پيرزن ، بازگشت پيرش ي خاله خان به شد دور نگاهش تير از مهين انكه از پس روز آن
 جارو را خانه قديمي حياط بار چند روزي او كه انديشيد مي حيرتزده مهرداد و بود مشغول قديمي حياط كردن

 :كند غافلگير خود ناگهاني حضور با را او بار نهايتمين بي براي كرد ميكند؟هوس
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 .خاله اوردي در پدرشو به-

 :گفت بود شبيه بلند غرشي به كه فريادي با بعد و جست هوا به وجب يك پيرزن

 ترسوندي؟ منو دوباره مرده ذليل-

 .گذاشت خنديدن بناي و كرد دراز را اش كشيده پاهاي و نشست بلند ي پله روي خيال بي مهرداد

 .نون لقمه يك دنبال برو پاشو.اينجايي مياي راست ميري نداري؟چپ زندگي و كار تو مگه صلواتي پدر-

 :گفت مصلحتي اخمي با داشت شوخي سر پيشر خاله با كه مهرداد

 شما از غير من برقصيم؟مگه سازت چه به ، آمدي چرا ميگه بزنيم سر ، نميايي چرا ميگه نزني سر بهش...اوه...اوهو-
 !ها ميكني ناز كاريم و كس بي ما فهميدي هم دارم؟شما رو كسي

 و كسب دنبال برو ننه.سراغم مياي الدوله بيكار روز هر كه اين به نه كني نمي يادم سال سر تا سر يكوقت كه اين به نه-
 .خوري مي رو حاال حسرت بگيرند رو دورت قد نيم و قد ي بچه تا چند كه فردا كن كار جواني تا ، كارت

 :گفت آرام و انداخته زير به سر لبخند با مهرداد

 .نوبت به كنيد؟آسياب مي فكر ها بچه به شما نيامده كاري اصل!بچه تا كو حاال-

 :گفت امد مي جلو آرام آرام حاليكه در تيزهوشي با باال سن رغم علي پيرزن

 !خبريه اينكه مثل به به-

 :گفت شيطان اي بچه پسر شرم با مهرداد

 خبري؟ چه بابا نه-

 ايم؟ غريبه ما ديگه حاال ، خوب خوب خبرهاي اون از-

 ما؟ گرفتن زن تا كو حاال ، خاله بابا اي-

 چي يگه ، داري كه هم آبرومند شغل ، بوده فكرت به حد اون تا بيامرزت خدا باباي الاقل ، داري كه نگيري؟خونه چرا-
 ميخواي؟
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 جلو؟ بره برامون نداريم رو كسي ايناست؟ما فقط چيز همه مگه-

 .خاله من با باقيش كن تر لب فقط مردم؟تو من مگه-

 و رفت سيب كهنسال درخت كنار و برخاست جا از اش خاله كنجكاو نگاه از گريز براي و خاراند را سرش پشت مهرداد
 :گفت جوانش بگهاي از يكي با بازي حال در

 !خاله ميزنيد حرفها چه-

 :گفت لباسش پشت از غبار و گرد زدودن حال در و رفته نزدش پيرزن

 كيه؟ خب.بذارم پيش پا برات كه منه گردن به ، خواهرمي يادگار تنها هم تو ندارم اي بچه كه من-

 :گفت لبخند با و برگشت طرفش به مهرداد

 كيه؟ چي

 !خانوم عروس خب-

 :گفت شرمساري با و برگشت اولش جاي سر و كرده عبور اش خاله مقابل از دوباره مهرداد

 !كنيد پيدا عروس چطور بلديد بهتر شما ميدونم چه من-

 خواهرِ  دختر ، هست تا دو يكي فاميل توي ، ببينم بذار... خب.بگردم زن دنبال برات من ميخواي يعني پس!آهان-
 چطوره؟ شوهرم

 :گفت اش شوهرخاله ي زاده خواهر اوردن ياد به با بالفاصله مهرداد

 .ميكنه حركت خودش از جلوتر متر دو دماغش.نزنيد حرفشو اصال ، خاله نه اون؟نه-

 :گفت خاطر رنجيده پيرزن

 .داره كه هنره و نجابت اصل ، داري چكار دماغش خاله؟به حرفيه چه اين-

 .كنم نگاش بياد دلم كه باشه جوري الاقل ف كنم زندگي باهاش ميخوام هم من باالخره خب-

 .نميشه زن آدم براي قشنگي باشه يادت جان پسر-
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 .بود كرده شوهر حاال تا بود اين از غير اگه ، نيست تأثير بي اما-

 !افتاده تو مثل جوانهايي گير البد خب-

 .بكش خط اونو دور اصال خاله؟شما ميكنيم بحث چرا ما!به-

 :گفت متفكر حالتي با و نشست اش زاده خواهر كنار اميدي نا با پيرزن

 چطوره؟ ناصر حاج دختر-

 كيه؟ ديگه اون-

 .گفتم كه دختره همين عموي دختر ميشه-

 ها؟ كني قالب ما به شوهرت خانواده از يكي داري خيال انگار هم شما بابا اي-

 .نيست كسي خودمون طرف كه كنم؟ميدوني چه خب-

 ...اي همسايه ، آشنايي ، بگيره؟دوستي زن فاميل از بايد آدم مگه-

 پنهان حقيقتي دريافت با ريزش چشمان.بود انداخته طنين ذهنش در اخباري زنگ انگار ، برگشت جوان طرف به پيرزن
 ناگزير اما نشود عيان رسواييش تا انداخت زير به را چشمانش مهرداد.بست نقش لبانش بر لبخند رفته رفته و شد درشت

 .بود اش خاله سوال به پاسخ از

 همسايه؟ كدوم-

 .كرد تر جري حقيقت فهميدن براي را كنجكاو پيرزن سكوتش

 اينجا؟-

 !خاله-

 طاهريه؟ آقاي دختر نكنه-

 .افكند پيرزن چشم در چشم ناچار به گرفت قرار اش چانه زير خاله ناتوان دست وقتي و فشرد هم بر را لبانش مهرداد

 !كيه ما بيا برو همه اين بگو وروجك؟پس خورده موش رو ها؟زبونت-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  20 

 !خاله-

 پرسيدم خودم از بار چند وقته چند اين!ميزدم حدس بايد.ست بهانه همش ، بزنم سر بهت اومدم ، بكنم رو خريدت بده-
 !باشه داشته ميتونه جوون يك برا سودي چه پيرزن يك با مصاحبت

 .نزنيد رو حرفها اين خاله-

 با سال همه اون خواهرم نبود بيخود.بردي بازت زبان باباي او به كه بدجنس؟حقا ي پسره بزنم رو حرفها كدوم پس-
 كردي التفات كردم فكر كه بگو رو ساده بود؟من همين هم مادرش مراسم در شركتت دليل پس.ساخت هاش بدختي

 ديديش؟ كجا ببينم بگو حاال خب.برسوني منو

 !جون خاله-

 .كنار بذار رو خجالت.بذارم پيش پا تا بدونم بايد من ، جون خاله بي-

 :گفت افكنده سر مهرداد

 .كرد مي خير حلوا كه روزي-

 !كردي چهچه و به به همه ان و ندادي من به رو حلوا از سوزن سر يك ديدم!اهان-

 .نيست خوب براتون شيريني داري قند شما خاله-

 .گردنت بندازي كردي مي سوراخ رو ظرفش داشتي.هيچي كه نشناسم رو تو اگه من بچه برو-

 !ها انداختي دست مارو هم شما-

 .نميرم جلو من.بكنم هاتو شيطوني ي همه تالفي بايد منه نوبت نندازم؟حاال چرا-

 كشيده صداي.پراخت زدن جارو به دوباره و برخاست جا از پيرزن.ماسيد لبش بر لبخند و شد خيره صورتش به مهرداد
 :گفت و نياورد طاقت مهرداد.شكست مي را ميانشان سكوت حياط سنگفرش روي جارو شدن

 ...خاله-

 :گفت اي شرورانه لبخند با.داشت بدجنسي قصد انگار ، برگشت طرفش به پيرزن
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 !رم نمي جلو تو مثل پسري براي-

 چمه؟ مگه-

 گلي دسته اون به دختري تو؟اونم به بدن آوردند راه سر از رو دخترشون ديدي؟مگه اينه توي نيست؟خودتو چت-
 شيريني جعبه و گل دسته يك با آنوقت كني مي اصالح رو موهات و پوشي مي تميز لباس ، رسي مي خودت به رو؟ميري

 .بكنم فكرامو تا مياي

 ترك را خانه اش معترضانه فريادهاي به توجه بي بعد و چرخاند دور دو و كشيد آغوش به را وزن كم پيرزن مهرداد
 .كرد

 

 سوم فصل

 جلوي.بود لبريز خستگي از وجودش ي همه.پيمود را حياط انتهاي تا ساختمان فاصله در كردن باز براي زحمت به مهين
 ي زاده خواهر و پير كياني خانم از غير داشت را كسي هر ديدن انتظار.گشود را ان آنگاه و كرده مكثي قديمي كهنه در

 .نداشت زدن حرف قدرت حتي كه طوري به شد حيرتزده و دستپاچه انها با مقابله محض به.را اش عسلي چشم

 خواهيد؟ نمي چطوره؟مهمون شما حال جان مهين سالم-

 :گفت شرمنده و زير به سر مهين

 .امديد خوش خيلي بفرماييد ، كياني خانوم است است بنده از سالم-

 :پرسيد و كرد برانداز را مهين سراپاي ژرف نگاهي با كياني خانم

 هستند؟ بابا-

 داشتيد؟ امري بله-

 :پرسيد داخل به اشاره با پيرزن

 هست؟ اجازه-

 :گفت و رفته كنار بالفاصه مهين
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 .بفرماييد چشم روي قدمتون-

 داد سالم اهسته و گرديد خانه وارد سرش پشت مهرداد كوتاه مكثي با و شد خانه داخل به و آمد پايين پله از آرام پيرزن
 قلب.كرد مي حس بود داشته نگهش ستي به مهرداد كه شيريني جعبه روي را دستانش لرزش وضوح به مهين حاليكه در

 از قدم حتي نيست قادر و اند گرفته گر هايش گونه كرد حس ، ريخت فرو گرفت مي قوت ذهنش در كه حدسي از مهين
 .داشت مي بر گام ساختمان جلوي تا انها كنار در حداقل بايد رفت مي بايد اما بردارد قدم

 گذراند نظر از را مهرداد چشمي زير.بود ديگري جاي به فكرش اما گفت مي پاسخ پيرزن احوالپرسي و سواالت به زبانش
 عطا و شد ساختمان وارد پدرش ساختن اگاه براي انها از جلوتر و خواست معذرت مهين.نمود مي منظم و مرتب كامال او

 .امد در جلوي استقبالشان براي

 .آورديد صفا خانوم بفرماييد-

 اتاق وارد آنها تا ايستاد كنار آنگاه فشرد گرمي به را ان عطا و برد پيش عطا دست فشردن براي را دستش مهرداد
 اتاق از چاي اوردن براي انگاه نهاد انها پشت اصرار به را تركمن پشتي و ننمود كوتاهي مهمانوازي از هم مهين.شوند
 :كرد مي زمزمه كردنش برانداز با هم سر پشت و وقفه بي كه شنيد را كياني خانم ي آهسته صداي حاليكه در.شد خارج

 .ماشاهللا هزار ، ماشاهللا-

 كرد تالش شد آشپزخانه وارد اينكه محض به مهين ، گرفت مي قرار مساله جريان در نخواهي خواهي هم عطا گمان بي
 امدند؟من اي اجازه چه به اصال!مرده مادرم كه ماهه سه خواستگاري؟همش امدند چه؟يعني يعني.دهد سامان را فكرش

 چند مضطرب و مستأصل امدند؟مهين خاطر اين به معلوم كجا از حاال.نميشم تر بدبخت خودمون از يكي زن بميرم اگه
 از آنگاه و كرد كمرنگ را انها از بعضي سپس پرداخت رنگشان تماشاي به خاصي وسواس با و ريخت چاي استكان

 .شد خارج آشپزخانه

 وقتي مهين.كند نگاه را او راحتي به توانست مي ها پله از آمدن باال هنگام مهين كه طوري به بود نشسته در مقابل مهرداد
 ، نداره خوبي مالي اوضاع كه معلومه ، خوره نمي من درد به اما قشنگيه و جذاب پسر انديشيد امد مي باال ها پله از آرام
 اتاق به ورود هنگام.ميخوام من كه نيست اوني نه ف كرد زندگي شه نمي كه هم قشنگي با.نيست سعادت نباشه كه پول
 نگاه چاي برداشتن هنگام كياني خانم.انداخت زير به سر سرعت به مهرداد اما خورد گره هم در نگاهشان ثانيه چند براي

 :كرد زمزمه و انداخت مهين به اي خريدارانه
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 .دارم دوستش خودم دختر عين كه من ، وقاره با و شايسته خيلي خانومتون دختر طاهري آقاي ماشاهللا هزار-

 .ندهد آب به گلي دسته بود مراقب شدت به ولي لرزيد مي چاي برداشتن هنگام مهرداد دستان

 .نكنه درد شما دست-

 :گفت چاي برداشتن هنگام عطا

 .بابا بشين بيا.اهلهي شي پير بابا نكنه درد دستت-

 :گفت مهين

 .بيارم ميوه ميرم بدين اجازه اگه-

 :گفت بالفاصله كياني خانم

 .مربوطه هم تو به ميزنم كه حرفهايي نميشيم مزاحم بيشتر دقيقه چند.كنيم زحمت رفع بايد ما دخترم بنشين نه-

 كياني خانم.افكند زير به سر و گذاشت پاهايش روي را دستانش و نشست زانو دو و نهاد سرش پشت را چاي سيني مهين
 :گفت مالطفت با و نهاد مهين مقابل و آورد بيرون كادويي كيفش داخل از

 .بپسندي كنه خدا شدم پير ديگه است كهنه من ي سليقه دخترم نداره رو تو قابل-

 :گفت مقصودش به مستقيم اشاره براي كياني خانم لذا نگريست مي او بر حيرت با عطا

 اون فوت از ماه سه حاال ، جوونه خيلي اون.بيارم در جون مهين تن از رو سياه رخت ميخوام طاهري اقاي شما اجازه با-
 هم شما ميكردم خواهش نبود جسارت اگه داريد تن به مشكي هنوز شما وقتي معذبه روحش مطمئنا و گذره مي مرحوم
 .كنيد عوض رو سياهتون پيراهن

 :گفت غمگين و گرفته لبخندي با عط

 خانم دونيد مي.نكردند گوش ولي بيارن در تن از رو تيره رخت گفتم هام بچه به بار چند مدت اين طول در كنيد باور-
 .عمر اخر تا نه اما سنته عزاداري زمان مشكي لباس پوشيدن كه درسته باشه عزادار بايد دل من نظر به

 :گفت سختي به بود نشسته گلويش به بغض مادرش اوردن ياد به با كه مهين
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 .بزرگتريد شما.نميكنيم عوض لباس نكنيد عوض رو لباستون شما تا ما-

 :گفت محبت با كياني خانم

 از رو تيره رخت زود زودي به پيشه در خيري امر چون خدا اميد به.كنند مي عوض رو لباسشون هم بابا دلم عزيز-
 .كنند مي جدا خودشون

 حضور آنجا ديگر ماهرخ يادآوري با انگار بود پايين سرش او اما ببيند را العملش عكس تا نگريست پدرش به مهين
 :گفت حاكم جو كردن عوض براي كياني خانم.نداشت

 پسندي؟ مي ببين كن بازش خانم مهين-

 :گفت و افكنده زير به سر مهين

 .نيست كار اين به نيازي نكنه درد شما دست-

 فرداي از هيچكس.همينه زندگي ، آمد كنار واقعيات با بايد حال هر به اما كردم ازت سختي خواهش كه دخترم ميدونم-
 مادرت.رفت نميشه كه خدا جنگ به و خداست كار ديگه اون.نباشم فردا اينجام امروز كه من ممكنه ، نداره خبر خودش

 پيشقدم من.شد راحت فرسا طاقت درد اون وجود با اما بود جوان خيلي رفتن براي كه درسته ، بود مهرباني و وقار با زن
 .بزنم حرف بابا و خودت با هم و بيارم در تنت از رو تيره رخت هم تا شدم

 :گفت محبت با بود گرفته قرار سرزنده پيرزن مهرباني تأثير تحت كه عطا

 .گوشيم سراپا ما بفرماييد امر-

 :گفت و نهاد بود افكنده زير به سر همچنان كه اش خواهرزاده زانوي بر دست پيرزن

 .خودم طرف از من كار و كس ي همه ، منه ي زاده خواهر تنها اين-

 .باشند زنده-

 شما و بپسندند خانوم مهين اگه تا گذاشتم پيش پا من بنابراين رفتند خدا رحمت به مادرش و پدر.شماست كوچيك-
 .كنيد قبولش غالمي به بدونيد قابل
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 به و بود افكنده زير به سر و نشسته آرام داشت را پيشامدي چنين انتظار كه مهين اما بود شده غافلگير كامالً عطا
 :داد مي گوش مهرداد ي خاله صحبتهاي

 ي درباره.برده ارث به پدرش از كه داره خودش از خرابه خشت يك و سالشه پنج چهار و بيست ، مهرداده اسمش-
 من هم معرفت و نجابت لحاظ از بينيد مي كه هميني باطن و ظاهر.خودشه مال هم ماشين ، ميكنه مسافركشي هم شغلش

 .گذارم مي گرو بخواهيد چي هر اطمينان براي و ميكنم تضمينش
 

 بياد داده اجازه خود به چطور خودراضي ازِ  پيرزن.دور به خدا!واه بشم؟واه مسافركش يك زن مسافركش؟من"
 خواهرزاده از افتخار با همچين!خوره مي بهم حالش ادم ، كارش و كس بي ي خواهرزاده براي هم من؟آن خواستگاريِ

 توي زدن شلتق حاال تا كي از نيست معلوم!آبرومند شغل!مهندسه دكتر البد ميگه ندونه كي هر كه ميكنه تعريف اش
 "آبرومند؟ شغل شده خيابانها

 ردن دستپاچه و نگران مهرداد حاليكه در ، شد خارج اتاق از عذرخواهي يك با لذا شده دگرگون حالش كرد حس مهين
 شرم و شخصيت ي مثابه به را مهين عمل اين كه پيرش ي خاله.كرد دنبال حياط آنسوي آشپزخانه تا نگاه با را او و كشيد

 :گفت طنز به آميخته لحني با ديد مي اش دخترانه

 با كه جون مهين ، طاهري آقاي منتظريم ما خب.ميشن دستپاچه خواستگار اسم شنيدن با همه دخترها نباش نگران-
 چيه؟ شما نظر ، كرد ترك رو ما عجله

 :گفت آرام و مستأصل بود نشده فارغ تعجب و حيرت از هنوز كه عطا

 نيستم ماديات قيد در زياد شخصاً بنده.شناسيم مي را يكديگر كه سالهاست ما و شما پسرند و دختر بگم؟اصل چي...واهللا-
 مهين دارم دوس.بود مهين دادنِ سامان هم بيامرز خدا اون سفارشهاي از.مهمتره چيز همه از نجابت و معرفت من براي ،

 رو راستش ، بزنم حرف دخترم با بدين اجازه بهتر؟اما شما ي زاده خواهر از كي بدم اصالتي با و مطمئن آدم دست به رو
 .بميرم نداده سامانش هنوز كه اينه از ترسم همه ، بودم دختر اين نگران فقط مدت اين طول در بخواهيد

 !آقا نكنه خدا-

 دوس اما ، باشيم رفتن زنگ شنيدن منتظر آن هر بايد و شديم پيري ي قافله وارد كه هم ما ، حقه مرگ خودتون قول به-
 ادامه قصد شنيدم كه آنطور و گيره مي ديپلم امسال بخواد خدا اگه مهين.برم برسونم آخر به رو وظايم اينكه از قبل ندارم

 .ميدم اطالع شما به بعد و ميكنم صحبت باهاش.نداره تحصيل ي
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 :گفت شدن بلند حال در كياني خانم

 .مثبته خانوم مهين نظر ايشاهللا.ميشين خير باني آقا بده عمرتون خدا-

 :گفت احترام و عطوفت با و برخاست جا از هم عطا

 .ممنونم هم هديه بابت از.همينطور هم شما آقا ، آورديد تشريف كشيديد زحمت خيلي-

 .نداره رو جون مهين قابل-

 :گفت بلندتري صداي با عطا

 .برند مي تشريف دارند مهمونا ، جان مهين-

 در اش عسلي چشمان كه افتاد مهرداد به چشمش اتفاقي و شد خارج آشپزخانه از ميلي بي با عطا صداي شنيدن با مهين
 :گفت و بوسيده را مهين ي گونه كياني خانم.ميزد بق تاريكي

 .دخترم داديم زحمت-

 :گفت و افكند زير به سر مهين

 .بزن سر من به بيشتر- .داريد اختيار-

 !چشم-

 .خداحافظ-

 .كشيديد زحمت ، سالمت به-

 عطا از زودتر او.رفت شان بدرقه به در جلوي تا عطا اتفاق به آنگاه و گفت پاسخ سردي به هم مهرداد خداحافظي به مهين
 و نشست پشتي جلوي و شد اتاق وارد او از پس اندكي عطا.پرداخت چاي استكانهاي كردن جمع به و بازگشت اتاق به

 تالش دائم و گريخت مي پدرش به نگريستن از سختي به مهين اما.برساند آخر به را كارش مهين تا ماند ساكت همچنان
 :كرد باز را گفتگو باب و نياورد طاقت باالخره عطا.كند سرگرم كاري با را خودش كرد مي

 .بابا بشين دقيقه چند بيا جان مهين-
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 :گفت گفتگو از فرار براي مهين

 .بابا بشورم رو ظرفها بگذاريد-

 !چيه توش ببينم كن باز رو كادو اين بيا بكني كارو اين ميتوني هم بعداً دخترم نيست الزم-

 يافته زينت رنگ كرم گلهاي با كه بود اي تيره سبز پيراهن انها هديه ، شد مشغول بسته كردن باز به ميلي بي با مهين
 :گفت عطا.بود

 .نكنه درد دستشون.قشنگه هم چقدر بابا باشه مبارك-

 :گفت معترض مهين

 .نشده هم مادر سال ميگن؟هنوز چي مردم اخه ، بپوشم اينو من-

 تو.اومد كنار حقايق با بايد ايشونه با گفت؟حق چي كياني خانم كه شنيدي ، بن ميخوان چي داريم؟هر چكار مردم به-
 دخترم؟ چيه نظرت خب.بپوشي شاد رنگهاي بايد نيست خوب برات مشكي و بابا جواني خيلي

 لباس؟ ي درباره-

 .داماد ي درباره بابا نه-

 :گفت لباس كردن تا حال در لذا شد دستپاچه موضوع سمت به پدرش ناگهاني حركت از مهين

 .بمونم شما پيش ميخوام ، بابا نميكنم ازدواج من-

 .آمد استخوانداري و معقول پسر كه من نظر به.كنه ازدواج بايد باالخره دختري و پسر هر ، دخترم حرفه اينكه-

 .كرد زندگي نميشه كه پول بدون-

 زندگي اول نيست الزم كه همين.داره بيشتر خودش سال و سن هم جوانهاي از خيلي از تازه داره خودش اندازه خب-
 .ارزه مي دنيا يك خودش كنه مستاجري

 !مسافركشه اون اما-

 :گفت دنبالش به و رنجيد عطا كه اورد لب به را او شغل انزجار با قدري به مهين
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 كه مهمه صداقتش.خوره مي رو خودش بازوي نون اون.شغله هم مسافركشي دخترم؟باالخره داره اشكالي چه مگه-
 كن فكر روز دو يكي ، بدي جواب حاال همين ندارم توقع تو از من.باشه اصالت بايد تو مالك ، نگفت دروغ كار اول بيچاره

 .كني فكر اش درباره كه توست حق اين زندگيه عمر يك مساله.بده جواب من به بعد

 وضوبه گرفتن براي تا برخاست جا از عطا اما ندارد كردن فكر به نيازي و است منفي پاسخش كه بگويد خواست مهين
 .برود حياط

******************** 

 زير را دستش دو رفت مي فرو فكر به وقتي بود عادتش ، نداشت خواب به ميلي مهرداد اما.بود گذشته نيمه از شب
 ان به او اما بود ماه ارديبهشت خنك هواي هوا.دوخت مي آشمان به چشم و خوابيد مي دراز به دراز و نهاد مي سرش
 وقتي از.بودند زده حلقه ماه گرد زنان چشمك آسمان ي گستره در كه بيشمار هاي ستاره به حتي نه و نداشت توجهي
 به آنجا در كرد مي حس.كرد مي صبح آنجا در را شب و امد مي اش خاله خانه به شب هر بود شده بيقرار و شيفته آنطور

 خواب كه او به ، داشت خود گرو در را روحش و قلب كه مشكي ابرو و چشم دختر به.است نزديك قبل از بيشتر عشقش
 .شمارد مي مثبتش پاسخ شنيدن انتظار در را ثانيه و لحظه هر و بود كرده حرام او بر را خوراك و

 يكبار حتي.بود شبرنگش و تيره موهاي نوازشگر خودش دستان گاهي و داشت دست به را دستانش رويا و خيال در گاهي
 ، افتاد مادرش ياد به مهرداد شب آن.نداشت ترديد اي ذره خودش عشق در شد؟او عاشق نگاهي با چگونه نكرد فكر

 بكشد رنج مادرم مثل گذاشت نخواهم هرگز انديشيد.نمود بارور گلويش در را قبل سالها پنهان بغض مادر انديشه
 هدفم فهمم مي تازه انگار دارم دوستش چقدر كه آخ.بخورند غبطه سعادتش به عالم زنان كه آنقدر ميكنم خوشبختش

 و اميد نا اينقدر حال به تا چطور!كرديم ازدواج هم با كه وقتي ، بگويم برايش بايد.ميكنم زندگي چه براي و چيست
 بودم؟ دلشكسته

 دورست من از چقدر!آنطرفتر حياط چند فقط ، انديشيد ميانشان ي فاصله به و رفت بام لب آرام و برخاست جا از مهرداد
 عذابيه چه خدايا ، باشم برده را خودم آبروي ترسيدم دارم؟مي دوستش حد چه تا كرده حس آيا.نزديك من به و

 !دلپذيريه ي شكنجه چه!عشق

 سرما احساس شد سبب بهاري خنك باد و نشست گردنش و پيشاني بر گرمي عرق شيرين خيال آن يادآوري از
 رسوا وگرنه خوابيده قبل ساعتها اش خاله كه كرد شكر را خدا و برگشت بستر به و پيچيد تنش دور را دستانش.كند
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 به كرد مي حس بود كالفه هم خودش استيصال اين بيدار؟از يا است خواب دانست نمي او اما بود خوان خروس.ميشد
 .بود فايده بي اما زد غلت شانه آن به شانه اين از بارها.شدند نمي سنگين پلكهايش ولي دارد احتياج خواب

 در كه نزديكي همان به درست رويايي.كرد نمي رهايش هم خواب در او روياي البته كه برد خوابش صبح دماي دم
 خوابست اگر كرد آرزو خواب در!مهين جانب از چه و او جانب از چه اشتياق و شور از پر اي افسانه.ميكرد آرزو بيداري

 اولين و شد گسسته هم از بهاري باران نم نم با شيرينش تصور كه افسوس اما باشد نداشته راه بيداري به كند خدا
 نشدن خيس ي درباره كه پيرش ي خاله پياپي فرياد آن دنبال به و بود صورتش بر باران قطرات چكيدن فرو عالئمش

 رخت تنش از توان و حس انگار و بود گيج گيج امد مي پايين بام پشت هاي پله از وقتي.كرد مي سفارش رختخوابها
 او با شدن مواجه محض به كه پيرش ي خاله.بود شده آغاز قبل دقايقي صبح اما بخوابد بيشتر ميخواست دلش.بود بربسته
 :پرسيد معترض بود شده اش داري زنده شب متوجه

 نشسته؟ گود چشمات چرا-

 :گفت صورتش و دست شستن حال در خيال بي مهرداد

 .مياد خوابم هنوز چن-

 !بچسبه كارش و كسب به بايد افته مي گرفتن زن صرافت به كه كسي!بسه بخواب و بخور ديگه بيخود-

 !خانوم خاله بكشم نفس من ديد نمي امون ماشاهللا كه شما-

 .داشتم نمي بر برات هم دقم يك بودي زده ديشب حرفو ايم اگه-

 .بزنم حرف ميتونم پس جستم خطر از كه حاال خب

 .پسر اي پرمايه چقدر تو كه واه-

 و سر كردن خشك از پس آنگاه خنديد نرمي به بود خسته حد آن تا وقتي اش خاله كردن باز سر از خاطر به مهرداد
 اش شيفته حد آن تا را او غرغرويش و پير ي خاله چيز چه نفهميد هرگز.شد اتاق وارد صبحانه صرف براي صورتش

 :پرسيد و كرد تشكر چاي گرفتن حال در!كرده

 خاله؟ خواي نمي چيزي امروز-

 .باشي سامت نه
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 دستم از ميخواي هم اگر ، گردنتم وبال من!ها كردي اشتباه كني بيرون تَخم و اخم با منو توني مي كردي خيال اگه-
 .بگيري جواب برام زودتر بايد بشي خالص

 .دادم نمي جواب تو به بدم دختره جاي اگه كه من-

 .زني مي دلم به يزيد خنجر كنم عرض چه كه بابام؟نيش زن يا خالمي تو!دلچسبي حمايت چه-

 .دادم نمي تو به رو يكيشون داشتم شل و كور دختر تا ده خودم اگه دور به بخوري؟خدا من از درازت زبون اون با تو؟تو-

 :گفت خنده با صبحانه خوردن حال در مهرداد

 .شدم نمي دامادت ميكردي هم خاله؟التماس بگيرم تورو كورهاي و شل بودم شده سير جونم از مگه-

 :گفت طرفش به دستگيره كردن پرت حال در پيرزن

 !رو زبونت بگزه مار-

 :گفت و خنديد مهرداد

 ميدن؟ جواب كي گذشته شوخي از حاال-

 .ميدونم چه من-

 ندوني؟ شما-

 باشم؟ بلد كه دادم سامون پسر و دختر تا چند مگه-

 .كردي پاره بيشتر ما از پيرهن تا چند باالخره-

 .كردي پاره رو اش مالفه كه كردي چكار پتو با ديشب نيست معلوم بهتره من از تو كردن پاره به دست كه فعالً-

 !كنند قبولم اگه كه آخ.ميخرم پتو تا ده برات كنند قبولم اگه سرت فداي-

 كني؟ مي چكار-

 .نبيني جا هيچ رو اش لنگه كه ميخرم مشكي چدر قواره يك برات!زيارت فرستمت مي ، ميكنم بخواي كاري هر-
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 نبردي؟ هنوز و دادي قول كه شاهچراغي همون مثل خودت پيشكش هم كنم؟زيارت چه ميخوام چادر-

 حواس و هوش حاال خودم جون به.غالمتم بري خواستي جا هر بعد كن ريس و راس منو كار تو.برمت مي خاله نوكرتم-
 هم رو كارها اين ي همه!ميگم دارم چي!ببين منو.نداره رفتن پاي كه هم ابوقراضه اين تازه.مشغوله فكرم ، ندارم درستي
 .ميكنم بند رو تو باال و دست هم من كن بند منو دست تو خاله ميكنم تالفي برات اصال كمه باز بكنم

 !بده مرگم خدا:گفت و زد خودش صورت روي دست نوك با پيرزن

 :گفت خنده با اش خاله از گرفتن فاصله حال در مهرداد

 ...باشه بايد كني؟يكي مي چه تنهايي با برم من اگه خب-

 :گفت غيظ با پيرزن

 !شده حيا بي چه!وروجك بگير گاز زبونتو-

 :گفت بود شده قرمز خنده فرط از كه مهرداد

 !دونه مي گناه رو تنهايي هم خاله؟اسالم نيستي مسلمون تو مگه-

 ميگي؟ اراجيف صبحي سر بكش خجالت برو-

 :گفت خنده غش غش ميان و بد باال را دستانش تسليم حالت به ديد خود مقابل را اش خاله كه مهرداد

 !ها نيست بد بكني فكراتو اگه ولي.ميرم دارم خب خيلي كن خوبي و بيا-

 كردن باز هنگام.شد خارج خانه از نبود پاهايش به كامال كفشهايش حاليكه در مهرداد و افتاد دنبالش كفش لنگه با پيرزن
 ميشد خارج خانه از مدرسه به رفتن قصد به داشت كه مهين ديدن با و نگريست كوچه سر به ناخودآگاه ماشينش در

 .شد خارج كوچه از و شد اتومبيلش سوار عجله با لذا نداشت را او با رويارويي تاب!نه.ريخت فرو قلبش

 

 چهارم فصل
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 كه نبود گرم چندان ماه ارديبهشت آفتاب.كشيدند مي را اتوبوس آمدن انتظار قبل دقايقي از فرشته دوستش و مهين
 خالصه طور به مهين توسط كه فرشته.كردند مي صحبت و ايستاده يكيديگر كنار سايبني هيچ بي لذا شود آزارشان سبب
 :گفت بود گرفته قرار مهرداد خواستگاري جريان در

 .ميكردم قبول برگرد برو بي بودم تو جاي اگه ميخواد؟من زندگي از چي ادم مگه!اي ديوونه تو-

 :گفت و انداخته باال اي شانه خيال بي مهين

 .بودي من جاي كاش پس-

 مثل هم موهات تا بماني آنقدر بايد كني ازدواج ات عالقه مورد ادم با بخواي هستيم؟اگه اي طبقه چه از ما مگه-
 آنچه نصف بايد الاقل كه كردي كردي؟فكر رو عاقبتش و آخر فكر هيچ رسيدي بهش كه هم فرضا.بشه سفيد دندناهايت

 ببري؟ اش خانه به جهيزيه عنوان به ميخواي اون از كه

 .نميكنه ايجاد اش عالقه در خللي وضعيتم بخواد منو اگر كسي-

 .باش بين واقع كم يك هاست افسانه و قصه مال ميزني؟اينا حرفها چه-

 همين يكيشون.ديگه كساي خيلي و خواهرمو ، ديدم مادرمو من.كنم شوهر آدمها اينجور به نميخوام بينم وقاع چون-
 بايد حمام يك براي و شده ترك ترك سرد آب با كردن كار فرط كني؟از نگاه دقت با دستاش به شده هيچ خودت مادر

 .داره بچه تا شش قضا از كه كارگري ، شده كارگر يه زن چرا؟چون ، بشه آواره خيابانها توي تابستون و زمستون

 :گفت و گرفت جبهه بالفاصله اما شد اندوه دستخوش لحظاتي براي مادرش ياداوري با فرشته

 شكر رو خدا ميگه راضيه زندگيش از كني سوال من مادر از اگه ، نه يا خوشبخته كني سوال بايد كسي هر از جون مهين-
 رو تالشش داره داره؟بيچاره گناهي چه اون دوني مي مقصر رو پدرم كه شدم ناراحت خيلي ضمن در.او رضاي به ام راضي
 مرد پدرم اينا كنار بشه؟در زنش بود كرده مجبور رو مادرم كسي مگه گرفته؟تازه مي زن نبايد كارگره چون حاال ميكنه

 .ايمانيه با و دوست خانواده

 خوش دريا روبروي شمالتون ويالي توي و برين سفر به دوبار سالي تونستيد مي نداشتي دوس اما لعنت منكرش بر بله-
 فقط تا بگردند برت و دور پسرها و بپوشي ساتن و گيپور و سرمه لباس آنچناني مهمانيهاي توي نداشتي بگذرانيد؟دوس

 ي برنامه يك ات هفته روز هر براي و بري اسكي هفته هر ي جمعه نداشتي بزني؟دوس حرف باهاشون كالم يك
 ...نداشتي باشي؟دوس داشته تفريحي
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 :داد ادامه تمسخر با و آمد حرفهايش ميان فرشته

 توي را ات صبحانه صبح روز هر و باشي داشته شخصي ي راننده و نوكر و كلفت و آرايشگر نداشتي دوس...بله-
 بري؟دوس يكيشون كدوم خونه امروز ندوني كه باشي داشته پولدار دوستاي آنقدر نداشتي بخوري؟دوس رختخواب
 خواب از جون كني؟مهين اويزان خودت به رو كدومشون ندوني كه باشي داشته طال سرويس مدل به مدل آنقدر نداشتي

 !بيرون بيا خيال و

 يكي به خدا اما باشند خوش زندگيشون سرتاسر و بشن آنچناني ماشينهاي سوار دارند دوس همه بله كه اينه قضيه اصل
 هاي خانه توي اون كه ميدوني ، ميگه چي مادرم نميدوني تو خدا بميره؟به بايد نداره كه اون حاال ، نداده يكي به و داده

 از بعضي.سالمتيه همان داده ما به خدا كه چيزي بزرگترين ، بدونيم رو مون سالمتي قدر بايد ميگه ميكنه كار آنچناني
 نوع يك كدوم هر ها بيچاره ، نباشند گرفتار آنقدر اما باشند بدبخت و مفلس حاضرند كه دارند روزهايي ميليونرها
 بيشتر؟خيلي برفش بيش بامش كه هر ميگن كه نشنيدي مگه.بزرگتره ما مال از اونا مال منتهي داريم هم ما.گرفتارند
 .كرد درست پول با نميشه رو چيزها

 مي زبانها سر و ميشي مهم باشي پولدار وقتي.رو بيماري حتي كرد درست پول با ميشه رو چيز همه ندارم قبول من نخير-
 .مياي حساب به انسان و شرف با و وجدان با.افتي

 شدند؟ وجدان بي و شرف بي ها پول بي ديگه حاال نكنه درد شما دست-

 .ميكنند فكر اينطور پولدارها خانوم نخير-

 دلت زير زده خوشي ، خورده تكون مخت تو.باشه گدا كه بهتر همان كنه پيدا فكري طرز چنين پول با ادم بناست اگه-
 .باشه سرمون باالي پدرم ي سايه ميكنم دعا دائم و ام راضي هستم كه هميني به من.جون مهين

 !برسونه آرزوم به منو ميخوام خدا از دعا اين كنار در من-

 آرزو؟ كدوم-

 پشت اونكه مثل انداختي؟يكي مي پولدار پسر يك دل به منو مهر اگه ميشد چي جون خدا آخ.ميليونر پسر يك با ازدواج-
 !نشسته مدل آخرين رنگ آلبالويي ماشين اون

 بشيم؟ تابلو ميخواي كردي خودمون متوجه رو شدي؟مردتيكه ديوونه مگه بنداز رو انگشتت-
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 ميبينم من كه ميخواد؟ايني تحفه ، كجا اون و كجا ما خودت قول ما؟به دنبال بياد اون رو راه همه اين مياد كي!اوه اوهو-
 .كنه تر لب فقط حاضرند فاميلشون توي دختر صدتا الاقل

 بريم بيا رفت ميزنه؟آبرومون بوق ما براي بده مرگم خدا واي.شده ما متوجه نن نگاش گي؟انقدر مي غيب بسته چشم-
 .بشيم اتوبوس سوار نكرده الزم بريم پياده بيا

 بشيم؟ سوار كه اينه مقصودش بندازم بكار رو فكرم بذار نزن حرف انقدر-

 .كنيم نگاش كه اينه مقصودش پس نه-

 !ميگرده آدرس دنبال بيچاره شايد-

 .رفتم كه من اي ساده اينقدر كه ببرند رو شورت مرده!ديده مارو فقط ادم همه اين بين از اونم ، تو جون آره-

-اافرهنگ بي ميري؟وايسا كجا فرشته...ا! 

 مي گوش به آن از تندي موزيك صداي ها شيشه بودن باال رغم علي و بود ايستاده هنوز رنگ آلبالويي اتومبيل
 دوستش دنبال ميلش برخالف انگاه و نگريست داشت چشم به دودي عينك كه زل پشت جوان به ديگر بار مهين.رسيد
 تعقيبشان اي پيوسته و اهسته حركت با رو پياده امتداد در رنگ آلبالويي ماشين حاليكه در افتاد راه به فرشته
 .بدود دنبالش تقريبا مهين شد سبب و افزود گامهايش سرعت بر فرشته.ميكرد

 دختر؟ كردند دنبالت مگه-

 بيني؟ نمي مگه!اره-

 .نخريديم رو خيابون كه ما-

 :گفت بود ناراحت سخت كه فرشته

 نگاهمون چطور ببين ، ميشيم نما انگشت اونو؟داريم يا زني مي سينه به رو خودت چته؟سنگ تو معلومه هيچ-
 نمي نگاش اونقدر اگه ، توئه تقصير همش.كفشمونه به ريگي البد ميشه؟ميگن چي محلمون توي بياد اگه!خدا ميكنند؟واي

 .اوناشيم از ما كرده فكر مردك.نميشد اينطور اوردي نمي در اصول و ادا و كردي

 .برو آرامتر كم يك خدا تورو گرفت ميگي؟نفسم ارجيف كدوماشيم؟چرا از-
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 .نمياد بدشون كه آقا ، شو سوار شدي خسته اگه ميخواي-

 :گفت خنده با مهين

 !نميگي هم بد-

 هر و شديم جدا هم از رسيديم كوچه سر وقتي.كنه رحم بهت هات عقلي بي خاطر به خدا ، داري رو چقدر تو كه واي-
 .بره و كنه گم رو گورش بلكه تا نكني نگاش ميكنم خواهش ازت فقط.ميريم خودمون ي خونه طرف به كدوم

 .نداد بهت هيچي كه شناخت مي رو تو خدا!افاده چقدر واه واه-

 نبايد باشيم كوچيك هم قدر هر تو و من مهين.شخصيت و غرور همه از مهمتر و شعور و عقل داد چيز همه من به خدا-
 سهمگين باد حتي نميخوره تكون جاش از سنگين سنگ ميگفت هميشه بيامرزم خدا مادربزرگ.ببازيم مفت رو خودمون

 بزك قاطر هر پيش نبايد تو.جلو ميره متر دو پا نوك اشاره يك با سبك سنگ عوض در كنه جاش به جا تونه نمي هم
 .كني كج گردن فقر خاطر به فقط گرفته خودش به نجيب اسب ي قيافه كه اي شده

 .نمياد بهت اصال فرشته زني مي گنده حرفهاي-

 رو خودت ماشين بوق تا دو با باشه بنا اگه فروشي مي ارزان و مفت رو شخصيتت گوهر تو نيست گنده من حرفهاي-
 هم تو توجه.گذاشت عشق رو كارش اسم بشه نميكنم هم گمان و نداري خبر اون نيت از كه تو.احوالت به واي ببازي
 تميز و تر لباس و دودي عينك و ماشين اگه ببينم ميخوام.برق و زرق طمع ديگري مال و هوسه يكيتون مال نيست عشق
 ميكردي؟ هم نگاش حتي تو گرفتند مي ازش رو جوون اين

 كرده؟ جلب منو نظر ظاهرش ميگي فرشته؟يعني حرفيه چه اين-

 !نه يا حسابيه آدم بفهمي كه نزدي حرف باهاش هم كالم يك حتي تو وگرنه!حقيقته عين كه متأسفم-

 !ميدوني چه من ي درباره!اي ديوونه تو-

 .نشناسه رو خودش و بگه دروغ هم خودش به آدم كه بده خيلي ؟اين ميدوني چي خودت ي درباره خودت-

 :گفت خشك و سرد قهر حالت به نداشت حوصله و حال فرشته نصايح شنيدن براي كه مهين

 .بشم تحقير و بيام تو با اينكه تا برم تنها ميدم ترجيح ، ميرم من-
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 !...مهين-

 و ميزد پا و دست شديدي خشم در حاليكه در شد دور او از خداحافظي بدون و افزود گامهايش سرعت بر توجه بي مهين
 اگه ، ميگه آدم به ميخواد دلش چي هر ديگه.زنده كريمخانِ دختر البد ميگفتم وگرنه ميشناسمش خوبه حاال انديشيد مي

 ميكنه حسودي من به اون اصال ، خودراضي از انقدر هم دختر.ميكنه گم رو خودش بياد پيش موقعيتي چنين خودش براي
 .بسته رو كلوش راه و شده عقده براش اين قشنگرترم خودش از من چون

 :كرد زمزمه خود با و نگريست چپ سمت به آوردش خود به كوتاهي بوق صداي رسيد كوچه سر وقتي

 .ميشد منفجر داشت فرشته نبود بيخود بودم نظرش مورد من اصل در پس!اينطور كه.دنبالمه هنوز خدا يا-

 لرزيدن به شروع زانوانش و ريخت فرو مهين قلب برداشت چشم از عينك وقتي نگريست مي او به مستقيم جوان پسر
 كردن منظم به قادر و بود برپا غوغايي سرش در كه حالي در گرفت پيش را خانه راه و شد كوچه داخل سرعت به.كرد

 بر كوچه سر همانطور جوان و شد واقع مؤثر او دعاي البته كه نشود كوچه وارد پسرك ميكرد دعا دائم و نبود افكارش
 ميان در را قلبش كرد حس كاويد را كوچه انتهاي نگاهش خانه به ورود از قبل مرتبه آخرين براي وقتي.ماند باقي جاي

 كرد تالش و نهاد هم بر ديده لحظاتي براي و داد تكيه آن به و بست را در و گرديد خانه وارد عجله با.گرفته دستانش
 .بود خشك گلويش اما دهد فرو را دهانش آب

 بابا؟ آمدي-

 دست باشند كرده غافلگيرش جرم ارتكاب حال در كه مجرمي مثل ، بود نخورده جا اندازه آن پدرش ديدن از هيچوقت
 .كرد گم را پايش و

 !بابا سالم-

 نيست؟ خوش چته؟حالت ، جون بابا سالم-

 .خوبه حالم ، بابا نه-

 واستادي؟ اونجا چرا پس-

 ها؟-
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 داشت باور انگار و نداشت رو به رنگ قطعنا باشد مسلط سخنانش و رفتار به نمود تالش و كرده جمع را پايش و دست
 لبخند و بود گرفته فرا را سراپايش عجيبي اضطراب ها پله از رفتن باال هنگام.باشد مي خودش شيطنت حاصل ماجرا اين

 هرگز روز آن تا.طلبيد مي دلش كه بود سرگرم داليلي ارزيابي به جوانش و پويا ذهن.ميكرد حفظ لب بر را ناخودآگاهي
 .بيانديشد فرشته توجيهات به نبود مايل مهين و بود نيفتاده شدت اين با اتفاقي چنين

 آخر تا سببش به باشد چنين اگر ، كرده رو من به شانس و شده مستجاب درگاهت به من دعاي شايد خدايا ، انديشيد
 براي ، بده صورت ام زندگي در بزرگي تغيير و بيا خدايا...آه.خواست نخواهم چيز هيچ ديگر و بود خواهم شكرگزار عمر
 را لطفت شايستگي ميدم قول كن ديگري ي قصه مرا و بيا ، نيست دشواري كار گدا و شاهزاده ي قصه كردن عملي كه تو

 .باشم داشته

********************************************* 

 مي بازي به را مهين ي خسته جان ملموسي نوازش با بهاري گرد فتنه باد و داشت مغرب به رو بهاري آسمانِ خورشيد
 كتابي مطالعه خواندن به زودتر چه هر شب شدن نزديك با ساخت مي وادار بود متنفر كتاب چه هر از كه را او و گرفت

 نديده تدارك غذايي هنوز او و رسيد مي سر ديگر لحظاتي تا طاع.دهد پايان داذ مي امتحان اش درباره فردا بايد كه
 قبول شده ترتيبي هر به بايد كه دانست مي هم را اين اما ندارد آمادگي فردا امتحان براي بايد كه آنطور دانست مي.بود
 چه انديشيد و داد تكيه ديوار به را سرش و بست را كتابش حوصله بي و كالفه!شهريور قبول نه خرداد قبول هم آن شود

 گرفتم ديپلم كه ميخورد؟فرضا درد چه به باشد يكي اش شنبه و جمعه كه زندگي ، اي كننده كسل و يكنواخت زندگي
 جون خونه زنِ مثل و بنشينم ميده نا و كهنگي بوي ديوارهاش كه قديمي خونه اين توي شب تا كنم؟صبح چه ميخوام
 هم بابا!كنم گور به زنده مسئوليت همه اين الي به ال رو خودم نميتونم و وونمج خيلي هنوز من نيست انصاف اين بكنم؟نه

 .موجودم شرايط پذيرش به مجبور خودش مثل ميكنه فكر ميشم حروم دارم و جوونم من نميكنه فكر اصال كه

 حاال.گذاشته جا رو كليدش هم باز چرا نميدونم ، باباست حتما انديشيد حوصله بي ، آورد خود به را او در زنگ صداي
 :غريد لب زير ها پله از آمدن پايين حال در مهين.كنم باز رو در و برم حياط آنسوي تا سخته من براي چقدر ميدونه خوبه

 .بشيم خارج خونه از در كردن باز براي تابستون و زمستون مجبوريم ما انگار خره نمي خونه براي افاف يك-

 :گفت كه مهين بلند نچندان فرياد دنبالش به و شد بلند زنگ صداي دوباره

 .آمدم ، آمدم-
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 كياني خانم با داشت را پدرش ديدن انتظار حاليكه در و گشود را حياط در درنگ بي و افزود قدمهايش سرعت بر او
 ميانشان انچه و مهرداد تجسم با مصادف او حضور ، نمود تجديد ذهنش در را مبهمي خاطرات سلسله او ديدن.شد مواجه
 .نبود اش يادآوري به مايل اصال او كه آنچه.شد بود گذشته

 .كياني خانوم سالم-

 ست؟ خونه بابا ماهت روي به سالم-

 .داخل بفرماييد نيستند...نه-

 ؟ خوبي خودت الهي برم قربونت-

 بهتره؟ دردتون چطوريد؟پا شما ، شما لطف به-

 ميان؟ كي بابا نگفتي خب ، خدا شكر-

 .امدند مي ها موقع همين هميشه...واهللا-

 .بزنم حرف خودت با مجبورم پس-

 :گفت چيست صحبتش موضوع بزند حدس توانست مي حاليكه در شرمساري با و افكنده زير به سر مهين

 .بده در جلوي تو بفرماييد-

 :گفت لبخند با مهربان پيرزن

 .مونم مي حياط توي اما ميام باشه-

 ...آخه-

 .زياده فرصت امد و رفت براي ميشم مزاحمت دقيقه چند فقط-

 دست كياني خانم.ايستاد گوش سراپا و كشيد دست اصرار از ميرفت طفره او چشمان به نگريستن از شدت به كه مهين
 :گفت عطوفت با و نهاد او بازوي بر
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 طاقت نشد خبري ديدم و ماندم منتظر روز دو مثبته؟يكي جوابت كه هان؟ايشاهللا آمدم چي براي ميدوني حتما دخترم-
 ميگي؟ چي خب.بگيرم جواب امدم خودم و نياوردم

 :گفت پيراهنش ي گوشه با بازي حال در مهين

 .بزنيد حرف پدرم با شما بگم چي نميدونم من...من-

 :گفت چشمش در چشم و نهاد اش چانه زير را دستش كياني خانم

 دخترم مثل تو باش راحت من با.بياره ما براي تورو جواب بود قرار هم پدرت هستي عوري با و كرده تحصيل دختر تو-
 بذار رو شرم و بدون خودت از الاقل اما بدون مادرت مثل منو نميگم بگي پدرت به رو حرفت نتوني شايد.موني مي
 .افته مي دختري هر براي زود يا دير كه اتفاقيه اين.كنار

 انديشيد.مينمود سكوتش به وادار پيرزن مهربان و شكل قلب صورت ، نتوانست كند اعالم را مخالفتش كرد چه هر مهين
 .كن كمكم خودت خدايا

 اين فتن براي دهانش چگونه نفهميد هم خودش مهين.بود شده خيره چشمانش در و ايستاده منتظر همچان كياني خانم
 :شد باز دروغ

 .كنم فكر جدي موضوع اين به نكردم فرصت هنوز من راستش...راستش-

 :گفت طنز به آميخته لحني با و شكفت هم از شادمان لبخندي با پيرزن صورت

 دونند نمي و ندارند خبر بيچاره پسر عاشق قلب از مواقع اينطور دخترها طبيعيه ترسيدي؟اين شايدم ؟يا شدي دل دو-
 و دوست زن مطمئنم و خوبيه پسر اون نه كنم تعريف ازش زادمه خواهر چون اينكه نه جون مهين كن باور.خبره چه

 .بزني حدس بتوني كه آنچه از بيشتر خيلي داره دوستت...و هست هم پرست خانواده

 اش انديشه بلنداي در جمله يك فقط و بود مانده باز دهانش او صراحت از دويد صورتش به گرمي خون كرد حس مهين
 است خوشحال نميدانست ، بود شده خاصي احساس دستخوش حقيقت اين دريافت از!شده عاشقم پسرك:ميكرد فرياد

 مقابل حقيقت از جديدي ي پنجره حاال و بوده خواستگاري جهت به فقط آنها آمدن ميكرد تصور روز ان تا.اندوهگين يا
 بي اي مورچه ي اندازه به هيكلش و قد ي همه ميكرد فكر نداشت مقاومت تاب كياني خانم نگاه زير.ميشد باز ديدگانش

 .گرفته قرار پيرزن ديدگان مقابل و شده مقدار
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 ساخت مي واژگون را خياالتش و آرزوها كاخ اما پسرك عشق و ميداد تسكين را اش شده سركوب غرور گويي او سخنان
 كم دست خشم ريختنش فرو با و ميشد خالصه خودش بيقرار عاشق و ثروتمند ، جنتلمن پسري در كه آرزوهايي ،

 شوفر يك عشق كه بدختم انقدر من كرده؟يعني جرات چطور كه انديشه اين و ميكرد تقويت او در را شدن شمرده
 !كرده شده؟غلط باشم؟عاشقم

 و داشت مي دوست را پيرزن كه چرا بزند فرياد را جمالت ان ي همه بلند صداي با توانست نمي كه بود اندوهي چه
 همچنان كه مهربان پيرزن دست از كه چرا دويد مهين وجود به شادي در زنگ صداي با.بود قائل برايش خاصي احترام
 .گريخت مي بود پاسخ منتظر مصرانه

 .كنم باز رو در ميرم اجازتون با ببخشيد-

 براي ميلي اگر بفهمد توانست نمي مهين.بود نشده خوشحال اندازه آن پدرش توسط كليد گذاشتن جا خاطر به هيچوقت
 منفي پاسخ گفتن براي زبانش اما نه ميگفت نميكند؟قلبش رها را خود نه گفتن با چي براي پس ندارد مهرداد با ازدواج
 .نميخورد تكان

 .بابا سالم-

 .گذاشتم جا رو كليدم هم باز جون بابا سالم-

 .بابا نداره عيبي-

 !كردي باز رو در زد چقدر-

 .بوديم حياط توي-

 داريم؟ مهمون بوديد؟مگه-

 :گفت دستپاچه كياني خانم ديدن با و گذاشت حياط به قدم تاريك نيمه داالن از عطا

 شما؟ احوال خانوم عليكم سالم-

 ما؟ زحمتهاي چطوره؟با شما احوال ، ست بنده از سالم-
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 داخل داشتي؟بفرماييد نگه حياط توي رو خانوم چرا جا مهين.كرديد رنجه قدم فرماييد مي نوازي بنده داريد اختيار-
 .بفرماييد

 .لطيفه هوا باشيم حياط توي خواستم خودم من-

 ...بعد كنيد ميل چايي پياله يك بفرماييد حاال-

 ... مزاحمت از غرض راستش طاهري آقاي ديگه نه-

 به رفتن تا را او گرم نگاهي با كه پيرزن به عطا.رفت آشپزخانه به و نياورد تاب ديد خود متوجه را پدرش نگاه مهين
 :گفت نمود مي دنبال آشپزخانه

 .خانوم حاج فرموديد مي-

 :گفت و زد لبخند و امده خود به پيرزن

 شد؟ چي ما جواب بپسرم تا شدم مزاحم طاهري آقاي ميكردم عرض بله-

 :گفت آرام و افكنده زير به سر عطا

 !خانوم حاج داريد اي عجله چه بابا اي-

 .نيست استخاره هيچ حاجت خير امر در نه كه چرا-

 ...اما ، بله-

 :داد ادامه و اورد پايين را صدايش عطا

 نداره مادر كه هم طفلك اين نيستم بلد پنهون چه شما از دونيد مي.بزنم حرف باهاش نتونستم كردم چه هر راستش-
 دوره راه كه اونم بزنه حرف باهاش بياد خواهرش زدم تلفن.مادره برا دختر حرف اصال ، بود بلد بهتر مادرش رو قلقش

 معطل شما كه ميخوام معذرت من.شناسه مي بهتر رو مهين هم و بزرگشه خواهر هم ميكشه طول روز دو يكي بياد تا
 ... ولي مونيد مي جواب

 و عجولند جوونها كه ميدونيد.فهمه نمي پسره ، ميگين چي شما فهمم مي من راستش نيست عذرخواهي به احتياجي اصال-
 .زدم حرف جون مهين با كالمي چند غيابتون در جسارتاً البته.مواقع اينطور بخصوص مياد سال يك نظرشون به ساعت يك
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 :پرسيد كنجكاوي با عطا

 چيه؟ نظرش خب-

 جواب خودش زبون از تا ميكنم صبر اما بگذارم رضا حساب به رو سكوتش ميخواد دلم چه اگر ، نگفت هيچي راستش-
 .ماست مال دختر بدونيم و كنيم نشونش مهرداد براي و بخوريم شيريني حداقل كه بشنوم رو مثبت

 خارج دهانشان از آهسته خيلي كه را آنها حرفهاي ميكرد تالش و نگريست مي بيرون به دزدانه آشپزخانه پنجره از مهين
 .نشد موفق اما بشنود ميشد

 آشپزخانه سمت به مرغ و ميوه پالستيك با عطا و رفت در سمت به پدرش با خداحافظي از پس پيرزن كه ديد او
 .نشده عطا آمدن متوجه ميكرد وانمود كه حالي در كرد سرگرم را خود چاي ريختن با و رفت گاز سمت به مهين.امد

 بابا؟ ميكني چكار

-رفتند؟ كياني بابا؟خانوم اومديد...ا 

 ...ميگم ، رفتند بله-

 :گفت عجله با و دويد پدرش ي جمله ميان ناشيانه مهين

 .بيارم چايي هم من تا كنيد عوض رو لباستون برين شما-

 را آشپزخانه سخني هيچ بي كه فهميد هم عطا انگار نداشت گفتن براي حرفي هيچ كه شود باز گفتگويي بابا نداشت ميل
 .كرد ترك

 

 پنجم فصل

 خريدهايي انبوده از آغوشش حاليكه در شد پيرش ي خاله منزل وارد زنان سوت و كرده قفل را ماشينش درهاي مهرداد
 .نمود مي لبريز بود داده انجام كه

 :غريد اجناس گرفتن ضمن و آمد استقبالش به معمول طبق پيرش خاله

 !خونه؟ آوردي كردي كول رو بازار رفتي كه باز-
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 .كن سبك رو بارم زدن غر عوض به.خاله بگير ، بگير-

 :گفت رنجيدگي با و نگريست او بر ظريفي اخم با پير تاجماه

 بده؟ هم رو خودش خرج بايد مهموني اش خاله خونه مياد وقتي آدم پسر؟آخه نميكشي خجالت تو-

 :گفت پاكتها اخرين گذاشتن زكيم حال در مهرداد

 .اينجاييم حاالها حاال كه هم ما!روزه هر روز هر نه روزه دو يكي مهمون گفتن قديم از-

 :گفت آلود بغض صدايي با و زدود را ديدگانش اشك بود تزئيني سنجاقي به مزين كه اش روسري ي گوشه با تاجماه

 خريد چي براي.اي صاحبخونه نيستي مهمون اينجا تو نداره مادر خونه از كمي خاله داره؟خونه عيبي مگه مادر باشي خب-
 كني؟ ناراحتم كردي؟ميخواي

 :گفت لبخند با و گرفت دست به را تاجماه هاي شانه توانش پر دستان با مهرداد

 مادرمه؟خيلي خونه مثل اينجا نميگي مگه.نيام ديگه و برم ناراحتي اگه ، نميشه هم اينطوري اما كنم ناراحتت نميخوام نه-
 رفته؟ كجا غيرتم پس چي خريد؟ديگه بري تو بذارم.ميكردم كارو همين ميرفتم هم مادرم خونه اگه من قبوله خب

 !سالمه؟ چهارده مگه-

 تو اگه.هستم من برس خودت به بسه كار ديگه پيرزن.دردته پا خاطر به ميكنم خريد خودم ميگم كه نيست اون براي!نه-
 .بخوره تكون دلت توي آب نميذارم پسرت هم من و باشي مادرم

 و پسر هاي نوه از پر خونه اين توي پيري سر بايد انديشيد و شد تازه بچه يك حتي نداشتن خاطر به تاجماه دل داغ
 :گفت مهرداد به.نخواست خدا كه افسوس افسوس اما بود مي ام دختري

 .نكنه كمت جوانمردي از خدا-

 :گفت طنزآلود لحني با بود شده شرمزده او تعريف از كه مهرداد

 .كردي تعريف ما از هم يكبار ديديم و نمرديم!خاله عجب چه-

 :گفت بود مهرداد به پشتش حاليكه در جدي آهنگي با ها ميوه كردن جا به جا حال در تاجماه
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 .بكشم شام تا بزن آب صورتي و دست و كن عوض رو لباست.نكن زبوني بلبل انقدر توام خوبه-

 :گفت ملتمسانه و كرده حلقه تاجماه گردن دور را دستانش مهرداد

 خبر؟ چه بگو اول اما ميرم باشه-

 خبر؟ چه چي از-

 !ديگه قضيه همون از-

 :كرد تكرار و زد نفهميدن به را خودش بدجنسي با تاجماه

 قضيه؟ كدوم-

 بلدي فوري گذاشته تخم تا چند امسال تا پارسال همسايه مرغ بپرسند ازت ميذاري؟اگه سركارمون ديگه حاال!ماشاهللا به-
 بري؟ كردي فراموش شايد يا!نداري ياد به كردي چكار اونا ي خونه رفتي بپرسم اگه اما بدي جواب

 :گفت لبخند با و برگشت اش خواهرزاده طرف به تاجماه

 .بودم اونجا غروب امروز همين نرفته يادم نخير-

 :پريد الينوصف شوقي با مهرداد

 .باشي خبر خبر؟خوش چه ميگي؟خب راست-

 اينا؟ به دادي نيست پول حيف خورده ترك ننه؟همش خريدي كجا از رو ها گوجه اين-

 :گفت و برگرداند خودش طرف به را تاجماه كالفه مهرداد

 .كن خالص رو جونم نه يا آره بگو كالم گفتند؟يك چي شد؟اونا چي رفتي بگو ، خاله سرت فداي ها گوجه-

 سر از لبخندي با تاجماه گرفته ي چهره ناگهان.شنيد مي پيرش خاله زبان از كه بود پاسخي به بسته مهرداد وجود ي همه
 :گفت و شد باز شوخي

 .باشي اميدوار بايد كنم فكر-

 خاله؟ ميگي راس-
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 .زدم حرف مهين با من اما ندادند من به مشخصي جواب هنوز البته-

 بود؟ چي دهنش ي گفت؟مزه چي-

 ظاهرا اون ديدم رو طاهري آقاي امدم مي داشتم وقتي.داد گوش حرفهام به و انداخت پايين رو سرش فقط نگفت هيچي-
 .بود ناراحت مهين براي بيشتر اما كنيم وصلت هم با نيست ميل بي

 ناراحت؟ چي برا-

 .بزنه حرف دختره با بود نتونسته هنوز خدا بنده ، مادريش بي براي-

 !بزنه؟ حرف باهاش كبيره گناه مورد در ميخواد مگه-

 مادر ، باشه مادر براش نميتونه باشه نزديك دخترش به هم قدر هر پدر يك نيستي پدر چون فهمي نمي اونو حال تو-
 .بود دل دو و مستأصل بسته پر ي پرنده مثل دختره طفلك.ست ديگه چيز يك

 :گفت عجوالنه بشنود منفي پاسخ مهين از دار و گير اين در ترسيد مي كه مهرداد

 .ام راهي به سر ادم من بدي اطمينان بهش بزني حرف باهاش خواستي مي خب

 !واقعاً؟-

 !مردم حال به واي نداري اعتماد من به تو وقتي خاله...اَه-

 :گفت ماليمت با تاجماه

 كه نيستم كور ميدونم!داري دوستش.بزنه حرف باهاش و بياد خواهرش شده بنا.كن حوصله كمي جوون باش صبور-
 !افتادي روزي و حال چه به ببينم نتونم

 !خاله-

 شده كه هم تو خاطر به افتادي خوراك و خواب و كاسبي و كار از پاك.نميتوني منو اما بمال شيره ميخواي رو كي هر سر-
 .گيرم مي جواب زودتر و ميكنم پيگيري
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 اگه كه گرفتم هم اي ديگه كار تازه ميكنم جون سگ بوق تا صبح از ميرم روز هر كه افتادم؟من كارم از من ميگه كي-
 .ميرسم نوايي و نون به هم و ميشم خالص ابوقراضه اين دست از هم.روغنه توي نونم بگيره

 بفروشي؟ ماشينو ميخواي چي جون؟برا پسر كاري چه-

 :گفت و خنديد تاجماه هراس به مهرداد

 وارد رانندگي به كامالً كه دارند نياز جواني راننده به بود نوشته كه كردم پيدا آگهي يك.آبرومنديه كار ، خاله نكن هول-
 اما دارند ماشين خودشون شدم متوجه كردم جو و پرس و گرفتم تماس.هستم دارا رو شرايط دو هر كه هم من باشه

 .بسشه ديگه ميكنه جون داره ساله چند ، خودم براي دارم نگه رو پاره آهن اين ميتونم.ندارند راننده

 بشي؟ اي ديگه كس شخصي راننده خواي مي كه داره ايرادي چه كني كار خودت براي مگه كل عقل آخه-

 زنم نميخوام.ميده حقوق هم خوب قطعنا پولداره خيلي بابا اين بدم سامون و سر زندگيم به ميخوام اما نداره كه عيبي-
 .ببينه سختي روي

 .بگيرند سر به رو شوهراشون بايد ها حااليي اما جواهرند قديمي مردهاي ميگن بده شانس خدا-

 :گفت و خنديد تاجماه لحن به مهرداد

 شد؟ حسوديت نشده هيچي هنوز چيه-

 .بشي خوشبخت كه الهي.ميكنم ذوق هم خيلي مادر نه-

 :گفت آرام شامگاه هاي ستاره اولين به شدن خيره با و گرفت باال سمت به را سرش ، داد تكيه درگاه به مهرداد

 !نميدوني ، خاله دارم دوستش چقدر نميدوني-

 مادرش كاش ، انديشيد.باشد خود حال به شوريده جوان گذاشت و گرفت دهان به زبان اما بگويد چيزي خواست تاجماه
 .بود زنده هم

******************** 

 ديد مدرسه در را او اعتنايي بي كه هم فرشته و ميگشت بر و ميرفت مدرسه به تنها بود رنجيده فرشته از سخت كه مهين
 و پوچ مسائل سر بر شان ساله چند دوستي خواست نمي دلش كه حالي در برداشت كدورت رفع براي تالشش از دست
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 سر روز هر مدلش آخرين اتومبيل بر سوار همچنان جوان ان كه بود جريان در كماكان او.گيرد پايان اينگونه اساس بي
 نرمشي هنوز مهين كه بود حالي در اين و ميكند دنبال خانه به رسيدن تا را مهين و ميشود حاضر محل در جن مثل ساعت

 .شود مطمئن جوان ي عالقه از داشت خيال گويا نمود نمي اش ارزاني چيزي كوتاه نگاهي از غير و بود نداده نشان خود از

 مي را خانه تا مدرسه راه ناتوان و خسته مهين و بود ظهر از بعد ، افتاد اي تازه اتفاق ماجرا اين آغاز از هفته يك پايان در
 ، انديشيد.ديد هميشگي محل در را سوار اتومبيل جوان معمول مطابق كه انديشيد مي خود آينده و سرنوشت به و پيمود
 مياد ساعت سر روز هر چي براي پس نداره مقصودي اگه نميدونم ، ندارم اينم بازيهاي گربه و موش حوصله ديگه

 خيابان در را او حاليكه در آرام و داده پايين را اتومبيلش شيشه جوان ميكرد فكر او مقصود به كه وقتي اينجا؟درست
 :گفت بود داده قرار مخاطب خلوت

 بگيرم؟ رو وقتتون لحظه چند ميتونم ببخشيد-

 قادر ميكرد حس كرد لرزيدن به شروع مهين سراپاي"...افته؟يعني؟ مي داره اتفاقي چه كن كمك من به بزرگ خداي"
 :كرد مصرتر اش خواسته تكرار براي را شيدا جوانِ همين و بيافزايد گامهايش سرعت بر نيست

 و كار از شما خاطر به و دارم قصدي چنين كه مدتهاست.بزنم حرف باهاتون بايد من ميكنم خواهش ، لحظه چند فقط-
 ...افتادم زندگيم

 مرموز نيرويي ، زد شعله مهين بكر و جوان قلب به بود پنهانش عشق بر اي گوشه كه جوان ملتمسانه لحن و گرم سخنان
 به همچنان كه را او ي خسته جان و كن نگاهش هستي؟الاقل چي منتظر كرده رو تو به ميخواستي كه شانسي برو ميگفت
 .اوست گرو در دنبالشي به تو كه خوشبختي شايد ميدوني چه!بده تسكين ميدهد ادامه تو نظر جلب براي تالشش

 به آنكه بي و ايستاد لختي.ميرفت باد بر آبرويش شان محله به نزديكي خاطر به وگرنه ميكرد عجله گيري تصميم در بايد
 :گفت بنگرد جوان ي شيفته صورت

 .اندازين مي خطر به منو موقعيت شما برين ميكنم خواهش-

 .كنين دلگرم جوابي به منو لطفا ميكنم خواهش-

 .شوند باخبر محل ي همه تا ببيند را منظره آن ها همسايه از يكي بود كافي ميكرد عجله بايد

 .نميشناسم رو شما دارين؟من چكار من با اخه-
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 .ميكنم خواهش كنيد دلگرم ديداري ي وعده به منو فقط زياده فرصت شدن آشنا براي-

 :اورد بهانه دستش از گريز براي ميكرد ورتر شعله را قلبش آتش جوان ملتمسانه لحن

 دارم؟ نامزد من ميدونيد-

 .دارم نظرتون زير مدتهاست ميگين دروغ ميدونم-

 چيسه؟ مقصودتون-

 .نداره خوشي صورت هم شما براي اينجا ، بگم مالقاتمان هنگام بذارين-

 :گفت آرام پس نميشد راضي كار اين به قلبش اما اونه با حق انديشيد مهين

 چي؟ نه بگم اگه-

 !داشتيد توجه مدت اين در اصرارم به حتما نميدارم بر دست كه ميدونيد-

 !من خداي-

 :گفت جوان بود مردد و مستأصل كه حالي در.بود كرده سفيد را او روي سماجت از

 باشم؟ دلخوش ديدنتون به ميتونم فردا ، هيچ كه امروز-

 :پرسيد دوباره جوان ، داد مثبت جواب چطور نفهميد مهين

 كي؟ و كجا-

 :گفت ناگزير مهين-

 !بلديد كه اونجارو.مان مدرسه پشت ساعت همين-

 .بله-

 به جوان سپاسگزار شد؟لحن پيدايش كجا از ديگه اين داره آدرس رفتم جا هر كن رحم خودت خدايا ، انديشيد مهين
 :اوردش خود
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 .خداحافظ.حاضرم محل در قرار از زودتر دقايقي متشكرم-

 مواجه از بدنش همه.افتاده اتفاق خيالش در چيز همه كرد تصور لحظاتي براي مهين كه داد رخ سريع آنقدر چيز همه
 ي دلهره لحظه همان از و نداشت اي تجربه زمينه اين در راستي به.بود كرخت اش زندگي عشقي ي حادثه اولين با شدن

 پله روي دقايقي براي رسيد خانه به وقتي.بود كرده اش كالفه او با زدن حرف ي نحوه و جوان با شدن روبرو چگونگي
 و ديد تهيه شامي و رفت آشپزخانه به زحمت به.بود خيال و خواب بسان برايش چيز همه ، نشست ساختمان جلوي هاي
 خبر عاقبتش از اما شده تازه ماجرايي درگير ميدانست.انديشيد موضوع به دقيقتر و نشست اي گوشه ، رفت اتاق به انگاه

 نمي را پسرك اما بود مطمئن جوان كشيدن دام به براي خودش قدرت از او.بود كرده دلش دو و نگران همين و نداشت
 از.بود نكرده نگاه اش چهره به دقيق هم يكبار حتي توانست نمي اما كند مجسم دقيقتر را اش چهره كرد تالش.شناخت
 ، نديدم درستي به رو صورتش حتي كه ميكشم گاه وعده به رو كسي من ، انديشيد و گرفت اش خنده موضوع اين درك
 !افتاد خودش دام به شدم؟صياد افسون بدهم؟آيا مثبت پاسخ اش خواسته به عجوالنه انقدر تونستم چطور

 ديگري گونه به نظرش در چيز همه انگار ، آورده روي اش گرفته ماتم قلب به شادي مدتها از پس ميكرد حس مهين
 حس اين با و باشد تنها ابد تا ميخواست دلش.نداشت توجه آن به هيچگاه كه خورشيد خونين غروب حتي ، كرد مي جلوه

 :كرد زمزمه.بدهد ديدار وقت او به كه بود كرده التماسش!نه ، بود كرده خواهش او از جوانك.كند زندگي

 ".انگيزست هيجان چقدر!خداوندا"-

 اش درباره فردا بايد كه نمود كتابي مطالعه سرگرم را خودش ظاهر به و گفت سخن پدرش با معمول از كمتر شب آن
 فردا ي متوجه فكرش و كرد مي حركت كتاب سطهاي روي چشمش.نداشت تمركز ابدا ولي داد مي امتحان

 دليل به كه مهين و داد انديشيدن براي بيشتري فرصت مهين به و خوبيد معمول از زودتر شب آن عطا خوشبختانه.بود
 نزديك و سپرد ذهن به را كتاب مطالب از اي عمده قسمت زحمت به و برد بهره فرصت از نداشت خواب به ميلي هيجان
 براي كوشش ولي دارد نياز خواب به امتحان شب ميدانست.نگريست سقف به صبح سپيده تا اما رفت بستر به صبح

 را خودش صبحانه وسايل اوردن با و برخاست جا از معمول از زودتر صبح الجرم ، بود ثمر بي پلكهايش شدن سنگين
 .بود خدا با نياز و زار حال در سجاده سر عطا بازگشت اتاق به وقتي.نمود سرگرم

 .بابا سالم-

 !شدي بلند زود امروز دخترم سالم-

 .بخونم درس ظهر براي بايد-
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 .ميشه پيدايش ديگه هم خواهرت-

 :پرسيد بلند صداي خواهرم؟با انديشيد متعجب مهين

 سوسن؟-

 ميرسه؟ زود صبح نگفتم بهت شام سر ديشب كردي؟مگه حيرت چرا بابا آره-

 از شد؟سپس پيداش كجا از ديگه اين گفت خود با.نفهميده را پدرش حرفهاي از كالم يك حتي ديشب كه دريافت مهين
 : پرسيد عطا

 بابا؟ شده طوري-

 :گفت اش سجاده كردن جمع حال در عطا

 .ندادي گوش حرفهام به اصال ديشب اينكه مثل-

 :گفت سرافكنده مهين

 .ندارم حواش و هوش امتحاناتم فشار از روزها اين ، بابا ببخشيد-

 :گفت مهرباني با عطا

 .ميگن تو به رنگين و سنگين دختر.درساته به حواست و هوش ي همه كه خوب دختر تو به آفرين بابا نداره عيبي-

 به.بود مطمئن او از پدرش چقدر كشيد تير قلبش وجدان عذاب فشار از.رنگنيم و سنگين هم چقدر ، گفت خود با مهين
 :پرسيد نرمي

 افتاده؟ خواهرم براي اتفاقي بدونم بگين حاال-

 .ميام خودم نه گفت دنبالت بيام گفتم بهش.باشه ما پيش روز چند مياد بابا نه-

 :گفت عطا.شد بلند در زنگ صداي كند باز چيزي گفتن براي را دهانش مهين انكه از قبل

 .كنم باز رو در ميرم من ، خودشه-

 .ميكنم باز رو در من ، بنشين شما-
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 شد باز كه در.باشد داشته مهمان ي حوصله كه نيست هوايي و حال در كرد احساس بگشايد را در ميرفت عجله با وقتي
 .فشرد خود به را او سوسن و گرفت آغوشش در مهين شد خانه وارد سوسن داشت انتظار عطا كه همانطور

 كردي؟ گم راه عجب چه جون سوسن سالم-

 خوبه؟ چطوري؟بابا تو جون مهين سالم-

 چطورند؟ هات بچه خوبيم ما-

 :گفت و گرفت فاصله او از سوسن

 ست؟ خونه بابا خوبند همه-

 .نرفته هنوز آره-

 :پرسيد مهين ساختمان تا حياط مسير پيمودن حال در

 امدي؟ تنها-

 يكسر گفتم بود شده تنگ دلم.بود گرفتار معمول طبق كه هم محمود ف شوهرم خواهر پيش گذاشتم رو ها بچه آره-
 .ببينمتون بيام

 .بود شده تنگ دلمون هم ما كردي كاري خوب-

 :گرفت آغوش در را او و برخاست جا از ديدنش با عطا.گردد اتاق وارد خودش از قبل خواهرش تا ايستاد كنار مهين

 .سفره سر بنشين آمدي موقع به كه بيا بابا آمدي خوش-

 .خوردم چيزهايي ي راه توي من بابا ممنون-

 :گفت مهين

 .داري جا كه چايي يك براي-

 .نكنه درد دستت-
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 چند براي خواهرش و پدر از عذرخواهي با و داد تكيه پشتي به و نشست خستگي با ، برداشت سر از را چادر سوسن
 .كرد دراز را پاهايش لحظه

 .بخواب ساعتي سه دو برو اي خسته اگرم ، بابا باش راحت-

 چطوره؟ حالتون ، بابا راحتم خوبه-

 .ميكنه خشك و تَر منو و گردونه مي رو زندگي و خونه كه بده عوض خواهرت به خدا ، شكر ايم زنده اي-

 :گفت مهين

 .امه وظيفه بابا ميزنيد حرفها چه-

 :گفت خاطر آسودگي با سوسن

 .آمده بر كارها پس از خوب مهين اينكه مث اما شماست پيش فكرم همش دورم وقتي ، روبراهه اوضاع كه شكر رو خدا-

 :گفت لبخند با عطا

 .كدبانوئه يك ماشاهللا-

 :گفت شوخي به سوسن

 !ميكنه تعريف ازت خيلي كردي؟بابا مهين؟چيكار-

 :گفت و خنديد سوسن لحن به مهين

 خبر؟ ؟چه حال چه ، بگو خودت از خب.داره لطف من به بابا-

 :پرسيد عطا

 چطورند؟ ها بچه و شوهرت-

 .رسوندند سالم شما به مجيد و محمود ، بابا خوبند همه-

 خوبند؟ مجيد هاي بچه و بر ، باشند سالمت-
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 .بزنه اينجا به سري تابستون شايد گفت مجيد ، خوبند هم اونا-

 .چشم روي قدمش-

 :گفت معترض مهين

 رسيد؟ دستتون به من هاي نامه ، تنبليد خيلي نامه دادن در دو هر شما-

 رسيد آره-

 نداديد؟ رو جوابش چرا پس-

 به مسئوليتي هنوز و داري بيشتري وقت ماشاهللا تو.نپرس و نگو كه سرمون روي ريخته گرفتاري انقدر جون مهين-
 .نيست گردنت

 .برخاستند جا از حركت اين متعاقب هم سوسن و مهين و برخاست جا از عطا

 بابا؟ رين مي دارين-

 .جون بابا گردم مي بر عصر طرفهاي-

 .باشين خودتون مراقب سالمت به برين-

 .تنهايي ببخشيد مياد من از زودتر كمي عصر مهين نيستم عصر تا من جان سوسن-

 :گفت عجله با مهين

 .دوستام از يكي خونه برم كتاب تا دو گرفتن براي بايد اخه ، ميام ديرتر امروز من نه نه-

 سوسن.كنند مي اش مؤاخذه هم ديوار و در حتي كرد مي حس مهين اما نكردند هم شك حرفش صحت در عطا و سوسن
 :گفت اي شمرده لحن با

 .بشي قبول خرداد در حتماَ كني تالش بايد تو و امتحاناته فصل حاال كه ميدونم.باشه راحت خيالت هستم من برو-
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 تالش وصف اين با.بود توفير آسمان تا زمين بود خواهرش و او ذهن در كه انچه ميان لرزيد گناه احساس از مهين قلب
 انگاه و كردند بدرقه اتاق در جلوي تا را پدرشان خواهر دو هر.بزند لبخند خواهرش روي به و كند حفظ را آرامشش كرد
 :پرسيد سفره آوري جمع در مهين به كردن كمك حال در سوسن.برگشتند داخل به

 خبر؟ چه-

 :گفت خيال بي نبود خواهرش خاص لحن متوجه ابداً كه مهين

 .نيست خبري-

 !نيست؟-

 آنقدر ، بود ديده حال ان به را او كمتر ماهرخ مرگ از بعد.باريد مي آن از شيطنت ، شد خيره خواهرش صورت به مهين
 .سرزنده آنقدر ، شاد

 .ميكنم جمع رو اينا من جون سوسن بشين تو-

 .دارم حرف دنيا يك برات ، ميشينيم هم با و ميديم رو كارها ترتيب هم با-

 كارهاي انجام به هم اتفاق به دو هر وقتي.زد لبخند خواهرش روي به و نمود شادي اظهار حاصله صميميت از مهين
 آن تا ، بود افتاده طپش به ظهر از بعد ديدار ي وعده يادآوري با قلبش دوباره.بود ساكت مهين بودند مشغول آشپزخانه

 لب مهين بود منتظر كه سوسن.داد مي آزارش نامعلومش عاقبت فكر و بود نگرفته قرار چنيني اين هاي موقعيت در روز
 :گفت سكوتش ديدن با بگشايد سخن به

 !دختر شدي حرف كم چقدر-

 :گفت مرتعشي صداي با و امده خود به مهين

 .مياد نظرت به-

 :گفت شعف با سوسن

 .شدي بزرگ شدي خانوم ديگه گم مي جدي-

 :گفت متعجب اي خنده با و برگشته طرفش به مهين
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 كردم؟ تغيير نديدي؟انقدر منو وقته چند مگه-

 .شه مي متفاوتي ادم ماه دو يكي عرض در يكنفر گاهي و كنه نمي تغيير اما ميكنه زندگي سالها يكنفر گاهي-

 !ام؟ دسته كدوم جزء من و-

 !دوم ي دسته-

 :گفت و رفته جلو مهرباني با سوسن كه بود كشيدن تي حالي در مهين خنديدند حرف اين به دو هر

 .كني استراحت روز چند اين توي ميتوني تو ، كوچولو خواهر من به بده اونو-

 .كني تازه نفسي تا بابات ي خونه آمدي مثالً كني استراحت بايد كه هستي تو اين عكس بر-

 :گفت ريا بي سوسن

 .آمدم تو بخاطر من-

 :گفت و گرفته دست به را دستش مالطفت با و داده قرار ديوار كنار را تي سوسن نگريست او بر متعجب مهين

 .بزنيم حرف هم با صميمي و خوب خواهر تا دو مثل نتونستيم مدتهاست ، بشينيم بريم بيا-

 در خواهرش حرفهاي از سر هنوز كه حالي در ، نمود اطاعت به وادار را مهين كه بود شائبه بي و گرم سوسن لحن آنقدر
 .است مهرداد به مربوط مسأله بزند حدس توانست نمي كه بود ظهر از بعد مشغول آنقدر ذهنش يعني ، آورد نمي

******************************* 

 .باشه گرم سرمون زدن حرف حين بايد ميوه اينم خب-

 ي كشيده چشمان به و نشست مقابلش نيز خود و نهاد بود زده بهت همچنان كه مهين مقابل را ميوه ظرف سوسن
 :پرسيد بود شده طاقت بي كه مهين.شد خيره خواهرش

 چيه؟ موضوع ميگي باالخره-

 .بزني راه اون به خودتو بلدي دوني؟خوب نمي تو يعني-

 .نميارم در سر اصالً راه؟من كدوم به-
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 :گفت كندنش پوست حال در و برداشت خياري سسن

 ...شنيدم خبرهايي-

 چي؟ ي درباره-

 :گفت خنده با و زد مهين دست روي چاقو ي دسته با سوسن

 بعنوان من.بياي آسه و بري آسه بلدي شديم؟خوب غريبه ما ديگه بكشي؟حاال حرف به منو ميخواي ، كاه زير آب اي-
 آمده؟ خواستگار خواهرم واسه بدونم نبايد خواهرت تنها

 :گفت و كشيد راحتي نفس!بود اين امدنش علت پس ، آمد خودش به تازه مهين

 اول بود خبري اگه باش مطمئن.كنه بزرگ رو كوچيكي چيز بلده خوب هم بابا نيست خبري كه خواستگار؟هنوز كدوم-
 .ميگفتم بهت خودم ، فهميدي مي تو

 .باخته رو دينش و دل پسره ميگفت بابا ، حرفهاست اين از تر جدي قضيه شنيدم من اما-

 گفت؟ بابا-

 .انداخته لنگر و خورده كنگر اش خاله ي خونه تو عشق از پسره دروغه؟شنيدم مگه-

 .كنه زياد رو ماجرا داغ روغن بلده خوب ، بابا به اهللا بارك-

 ديده؟ كجا رو تو ، سالشه ست؟چند كيه؟چكاره ، بگو پسره ي درباره نكن لوس خودتو-

 .بدم جوابتو ديد نمي مجال كه ميكني قطار سوال پشت سوال همچين بده مهلت من به هم دقيقه يك بابا-

 كوچولوي خواهر.شدي بزرگ آمد يادم تازه اومده خواستگار برات گفت بابا وقتي ، دارم حالي چه كه مهين دوني نمي-
 !كنه ازدواج ميخواد و شده بزرگ من

 .نگير جدي رو حرفها اين جون سوسن-

 نيست؟ قبولت مورد پسره ، چرا-

 ...هست هم سنگيني و نجيب پسر اتفاقا ، نيست حرفها اين موضوع نه-
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 .بگو من به حرفتو.پسنديده ظاهرا كه هم چي؟بابا پس-

 :گفت قالي گلهاي روي به كشيدن دست حال در مهين

 !ده نمي رضا ازدواج اين به دلم-

 زندگي و خونه خودش از و نيست بد وضعش ظاهرا ميگي مادي لحاظ از اگه.داري موجهي دليل چي؟حتماً براي خب-
 .پاشه زير هم ماشين داره

 ماشين؟ ميگي دقيانوسه عهد مال كه ابوقراضه پيكان يك به تو-

 ...بعد سال چند ايشاهللا ، جون مهين نيست بد كه زندگي شروع براي-

 ادم ميره؟چرا مي سن اون توي دونست مي باخبره؟مادرمون خودش فرداي از كي افته مي اتفاق هزار بعد سال چند تا-
 !كنه ول رو نقد و بچسه رو نسيه بايد كنه؟چرا زندگي بعد سال چند اميد به بايد

 جون مهين زنيم؟ببين مي حرف مردن ي درباره داريم چرا ما اصال ، ست زنده اميد با مهين؟آدميزاد ميزني حرفها چه-
 موقعيت با هاتو خواسته بايد تو.پولداره آدمهاي مختص و رنگارنگه خيالهاي و خواب همش توئه نظر مد كه چيزهايي اون

 ، بگيري كم دست خودتو كه نيست اين من حرف.داره بر دهنش اندازه لقمه باي كسي هر ، بدي تطبيق خانوادگيت
 واقع بتوني بايد كني زندگي خيال و خواب با كه نيستي بچه دختر ديگه تو.ببيني هستي كه اونطور خودتو كه اينه من حرف
 هم آن كنه كار معاش امرار براي مجبوره هنوزه كه هنوزم و است بازنشسته كارگر يك ما پدر كه اينه واقعيت.باشي بين
 تو ميكنم فكر.خوان نمي قشگي فقط امروزي مردهاي اما قشنگي ، اي طبقه اين مال و اوني دختر هم تو.سال و سن اين با
 ي قصه ، گدا و شاهزاده ي قصه ، شاه پسر و چوپان دختر ي قصه ، افتادي روز اين به اي افسانه كتاب چند خوندن با

 از كسي هر و هست هم شيريني روياي بله.روياست همشون ، دنبالش مياد بالدار اسب اب ثروتمند پسري كه بينوايي دختر
 .ميشه دگرگون شنيدنش

 .گفته بابا كه چيزهاييه حد در تو اطالعات.كنم قبولش كني اصرار ميتوني چطور نديدي رو پسره هنوز كه تو آخه-

 آيا پرسم مي خودم خاطر اطمينان محض اما ، كرده اشتباه پسره توصيف در بابا كه باشه اين منظورت نميكنم فكر من-
 زن متعالي هدفهاي با كه هستند كسان انقدر نداره؟تازه رو و بزنه؟بر حرف شله؟نميتونه و چالق و داره؟كور عيبي

 .اند راضي زندگيشون از و ميشن معلول آدمهاي

 :گفت و كشيد درهم اخم مهين
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 .دارند مشخصي اهداف اونا خودت قول به!خودمم ، نيستم اونا من-

 .امد نخواهد پيش تو براي بهتر اين از فرصتي ميكنم فكر كه چيه؟من مخالفتت دليل بگو من به پس-

 چي؟ اومد اگه-

 داري؟ نظر در رو بخصوصي شخص گرفتاره؟يا كسي پيش دلت نكنه-

 !نيست اينطور ، نه-

 متعجب هم خودش حتي ، گذاشت نمي باقي اي شبهه و شك هيچ جاي كه بود مكث بدون و سريع پاسخش قدري به
 چقدر.گرفت بر در را وجودش همه دنيا وسعت به انتظاري عذاب و كشيد پر پسرك سمت به فكرش اي لحظه براي.بود

 تاب در بود سرد سرد پيش چندي تا كه احساسش پيكر و گذشت مي دير برايش ساعت هاي عقربه كند حركت با زمان
 مي عذاب تالطمش از عشاق كه بود؟عشقي عشق زد مي شعله قلبش پيكر بر كه آتشي آيا.سوخت مي اماني بي تب و

 و تعقيب همه آن از او مقصود شود مي معلوم امروز شوم مطمئن ان صحت از بايد اورند؟انديشيد نمي بر دم و كشند
 و كماالت از داشت سوسن!ميكنم جستجو روياهايم در من كه عشقي يا است اني و پايه بي هوسي آيا.چيست گريز

 .دهد سوق مثبت پاسخ سوي به را مهين ميكرد تالش و گفت مي كياني خانم محسنات

 .بيان اونا ديگه يكبار بده اجازه-

 چي؟ براي-

 .نداره ضرري كه زدنتون حرف.برسيد تفاهم به هم با تونستيد شايد ، نزدي حرف پسره با هنوز تو-

 چي؟ ي درباره آخه!بزيم حرف-

 حاال شده عوض زمونه ديگه.هاتون خواسته و اهدافتون ، عقايدتون ، خودتون ي درباره معلومه خب مهين نشو بچه-
 مي حرفاشونو و گرفتند مي تصميم بزرگترها كه زمان اون گذشت.ميشينند عقد ي سفره سر باز گوش و چشم با جوانها
 چون بزني حرف چي ي درباره نيستي بلد كه نگو من به.ميكردند روبرو هم با رو پسر و دختر آخر ي لحظه و زدند

 از دست و نشست دلت به مهرش شايد بزن حرف باهاش.ميگردوني بر تشنه و چشمه لب ميبري منو تاي ده تو ميدونم
 ميگي؟ چي خب ، ببينمش نزديك از هم من تا فرصتيه اين برداشتي معنا بي لجاجت اين



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  59 

 بياورد زبان به بود استوار اش عالقگي بي پايه بر كه را حقيقتي كرد تالش و شد خيره خواهرش به مغلوب و كالفه مهين
 :گفت و برد بهره او سكوت از سوسن بود شده طلسم انگار.نتوانس اما

 من كني آماده زدن حرف براي خودتو داري فرصت فاصله اين توي.بذارم جمعه شب براي رو قرار ميتونم قبوله پس-
 .ميكنم كمكت هم

 

 ششم فصل

 كرده تالش سختي به كه مهين ، باال ها ورقه شد تموم وقت گفت كه افكند طنين امتحان ساكت سالن بر دبير صداي وقتي
 سرش حال همان در و برد هوا به را اش ورقه نارضايتي با كند حفظ را تمركزش امتحاني سواالت به پاسخگويي موقع بود
 نبود چيزي اين اما ميگيرد قبولي نمره ميدانست.شد خيره ميزد موج ان در اضطراب كه خودش دستخط به و گرفته باال را
 خواهد اتفاقي چه انديشيد.ميزد دور ديگر ساعت يك از كمتر پيرامون اش انديشه ي همه.داشت را انتظارش كه

 .زد صدايش عجله با سي سالن در جلوي كه افتاد راه به و شد بلند جا از گرفت را پاسخ ورقه مربوطه دبير افتاد؟وقتي

 .وايسا ، مهين-

 سماجت با نبود بردار دست كه فرشته اما داد ادامه راهش به و كشيد درهم ابرو سرعت به.بود فرشته ، برگشت عقب به
 :دويد دنبالش

 ...مهين توام با-

 از كه حالي در خشك و جدي لذا ديد مي زائد را فرشته حضور داشت ذهن در كه اي نقشه براي نداشت را او حوصله اصال
 :گفت رفت مي پايين ها پله

 باشي؟ نزده كه مانده حرفي هم باز كارت پي برو-

 گفتم؟ چي من مگه ، اي ديوونه تو خدا به-

 :داد ادامه و گرفته دست به را مهين بازوي فرشته

 .ميخوام معذرت رنجوندمت اگه ، خب خيلي-

 !نرنجاندي فقط-
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 دوستت چون فقط من.كردي برداشتي چنين تو نبود اين اصال قصدم كن باور ببخش منو كردم توهين بهت اگه باشه-
 .نگرانتم دارم

 مني؟ وصي وكيل تو مگه.باش خودت نگران نكرده الزم-

 .نكن خرابش اينجوري ، داريم معاشرت و دوستي هم با كه ساله چند ما مهين-

 .ندارم كاري تو با ديگه من-

 :پرسيد و برداشته مهين بازوي از دست شده دار خدشه غرورش بيجايش اصرار ي واسطه به ميكرد حس كه فرشته

 آخرته؟ حرف-

 !آخر و اول حرف-

 :نمود زمزمه و كرد نظاره را مهين شدن دور و بازايستاد حركت از فرشته

 .برسه فريادت به خدا-

 را پودر ي بسته آرام.شد خيره آينه در خودش چهره به و گرديد مدرسه دستشويي وارد برگردد عقب به آنكه بي مهين
 بود نشسته چشمانش زير گذشت شب بيخوابي اثر بر كه را كمرنگي هاله ان كمك به كرد تالش و نمود خارج كيفش از
 مي كهنه كمي و محقر لباسش كه بود نگران جهت آن از تنها فكرش و بود مطمئن خودش جادويي زيبايي از.بپوشاند را

 خارج گلويش از صدا بي آهي بود؟او چه چاره اما باشد ژوليده ميشود روبرو او با بار اولين براي وقتي نداشت ميل.نمود
 عمرش از سال سه الاقل كه مانتويي ، كشيد مانتواش خاكي و گرد نقاط به و كرده مرطوب آب به را دستش كمي و نمود
 توجهي ان به مهين اما بود كرده دگرگوني دچار را تنفسش امان بي تاپي تاپ با سينه در كوچكش قلب.گذشت مي

 .كند عجله بايد اينكه به فقط ، زانوانش لرزش به حتي نه و نداشت

 به ماشينش با را او رسيد كوچه سر وقتي و كرد حركت روزه هر مسير مخالف جهت در و شد خارج مدرسه از سرعت به
 تالش و نمود حركت گاه وعده سمت به لرزان گامهايي با سپس.باشم آرام بايد ، باشم خونسرد بايد انديشيد.ديد انتظار
 كنارِ  در سالم دادن ضمن و شد پياده ماشين از پسرك رسيد اتومبيل قدمي دو به وقتي.بيايد نظر به سنگين و موقر كرد

 را مهين مشام تندش دكلن بوي.گرفت قرار رل پشت خودش بست را در اينكه از پس و گشود مهين براي را راننده
 اين از و داده قرار الشعاع تحت را او پسرك جذابيت و شكوه ميكرد حس.كشاند مي سرمستي مرز به و داد مي نوازش
 .بود ناخرسند موضوع
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 خانوم؟ چطورين-

 طورند؟ همين پولدارها ي همه!گرفته كار به اول ديدار براي را خودماني و صميمي لحن چه

 !متشكرم-

 بريم؟ كجا-

 ...نميدونم...من-

 .هست ماشين ، باشين مايل شما جا هر-

 :گفت خانه اوردن ياد به با مهين

 .ميشن نگران خونه برگردم زودر چه هر بايد من-

 :گفت رانندگي حال در جوان

 !بهتر نزديكتر چه هر كه اينه منظورتون حساب اين با پس-

 :گفت و برد بهره او نرمش از پسرك.زد لبخند بود دريافته سرعت به را مقصودش اينكه از مهين

 .سپاسگزارم كرديد نصيبم رو ديدارتون افتخار اينكه از-

 ميكرد هدايت را گفتگو مسلط آنقدر جوان پسر چون نبود پاسخ به نيازي كه چند هر ، بدهد پاسخي چه بود مانده مهين
 .گذاشت نمي باقي دستپاچگي هيچ جاي كه

 .مطلب اصل سراغ ريم مي اول خب-

 :گفت لبخند با ادامه در كه كرد درك را او تعجب جوان انگار ، چرخيد او سوي به مهين نگاه

 .شناسيم نمي همديگرو هنوز ما-

 :گفتند هم با زمان هم دو هر

 ...من-
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 :گفت هم با كالمشان تصادم از لبخند با مهين

 .بفرماييد شما اول-

 :گفت سيگاري كردن روشن حال در جوان

 شما؟ و دارم سن سال هشت و بيست ام سهيل من-

 ... و مهينم من-

 :گفت كالمش ميان لبخندي با سهيل

 .خوشوقتم آشناييتون از.باشيد ساله هجده بايد نيست سخت اونيفرم اين و دبيرستان به توجه با سالتون و سن حدس-

 زبان بر را بود سپرده ذهن به گفتن براي پيش شب از كه را حرفهايي كرد تالش و زد لبخند او جوابي حاضر به مهين
 :گفت و شكست سهيل را ميانشان سكوت.كند شروع بايد كجا از و چطور نميدانست اما بياورد

 .بپرسم كردنش روشن از قبل كردم فراموش ميخوام معذرت ، كنم خاموشش ميكنه اذيتتون سيگار دود اگه-

 :اورد زبان به را جمله اين چگونه كه نفهميد هم خودش مهين

 .دارم دوس رو سيگار بوي من برعكس-

 :گفت و گرفته طرفش به را سيگار پاكت و رفت باال سهيل ابروي يك

 .نكردم تعارف بهتون كه شدم مرتكب اين براي هم دوم اشتباه پس-

 :گفت امتناع با و گرفته دندان به زبان ميزد نبايد كه حرفي خاطر به مهين

 .نيستم دود اهل من نه نه-

 :برخاست هوا به سهيل ي خنده فرياد

 .نداريد اي عالقه سيگار خود به اما داريد دوس رو سيگار بوي شما!جالبه-
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 حرفي يك مستي؟اقالً مگه ، زدنت حرف اين با سرت بر خاك ، بپردازد خود سرزنش به مهين شد باعث سهيل ي خنده
 كرده دعوت تو از اون بدي؟مگه تحويلش اَراجيف اين از باهاشي وقتي تا ميخواي البد.باشه داشته اساس و پايه كه بزن
 .ببند دهنتو بزني حرف نيستي بلد بخندونيش؟اگه كه بياي

 :گفت بود اش گونه فرياد ي خده مانده باقي كه لبخندي با سهيل

 كسي نگذاريد هرگز ، بكنم بهتون نصيحتي ميخوام عزيز خانوم مهين!اي ساده اينقدر دوتسم نمي ، ميخوام معذرت-
 .زرنگترند و جسورتر خيلي شما سال و سن هم دختراي چون ميكنم حيرت شما از جدا من ، ايد ساده بفهمه

 بلكه تا سپرد گوش سهيل حرفهاي به ميام؟دقيقتر كودن نظرش به من يعني ، انديشيد و شد خيره او به باز دهان با مهين
 :بفهمد بهتر را او مقصود

 دسته يك جلوي كه گوشتيه مثل سادگي گرگ اجتماع اين توي من نظر به ، نيست هم خوب اما نيست بد سادگي البته-
 .بندازيد گرسنه و ولگرد سگ

 بي تنها و نبود گفتنشان به مايل چندان خودش شايد كه ميكرد بازگو را تلخي حقايق باشد متوجه مهين آنكه بي سهيل
 مهين نظرش به ، نداشت دختري هيچ با ارتباط در كه احساسي.بود داده قرار تأثيرش تحت لحظاتي براي مهين آاليشي
 روزگار بسياري دختران و زنان با كه او و واميداشت هيجان به را جوانش قلب كه داشت اي نخورده دست و بكر مالحت
 .كرد مي درك را حقيقت اين بهتر بود گذرانده

 .پذيريد مي يقيناً قهوه شير فنجان يك خوردن به كنم دعوتتون ميخوام-

 باز صحبت از لحظاتي براي سهيل وقتي و پذيرفت رضايتش از سرشار سكوت با ديد نمي مخالفت براي دليلي كه مهين
 :گفت باشد خونسرد كرد مي تالش كه حالي در ايستاد

 .بپرسم ازتون سوالي ميخواستم-

 :گفت لبخند با سهيل

 !باشه اجازه به نيازي سوال پرسيدن براي نميكنم فكر-

 .داره سختي پاسخ قطعناً من سوال خب-

 .كنيد بدم؟امتحانم پاسخ نتوانم ميكنيد فكر-
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 :پرسيد و نگريست او نيمرخ به مهين

 ببينيد؟ منو داشتيد اصرار چي براي-

 :گفت آرامش با و نباخت را خودش اما خورد جا اندكي او پرسش از سهيل

 !عزيز خانوم ببينيد منو نبوديد ميل بي هم شما ميكنم فكر من-

 من؟-

 و گرفت پيشي اش قلبي خواست بر بوده؟غرورش آميز رسوايي رفتارم آيا گفت خود با ، شده تحقير كرد حس مهين
 را خودش نبايد كه اي اندازه تا كرد حس.شد زنده ذهنش در فرشته و سوسن صحبتهاي از تندي ياد گذرا اي لحظه براي

 كه لرزاني آهنگ با.باشد مي كاري هر انجام به حاضر لطيفش غرور و احساس شدنِ شكسته جبران به و كرده كوچك
 :گفت لرزيد مي درون از كه حالي در بود اش شده لگدكوب غرور ي مانده پس

 .شوم پياده من داريد نگه لطفاً-

 :پرسيد سردرگمي با نداشت را خوردي بر چنين انتظار ابداً كه سهيل

 شد؟ چي-

 .داريد نگه لطفاً كردم اشتباه من-

 شدم؟ رنجشتان سبب زنيد؟آيا مي حرف چي ي كرديد؟درباره اشتباه رو چي-

 ميكنم فكر كه نرسيد؟خوب خودم فكر به گفتيد شما كه رو آنچه چطور ، هستم خودم شده رنجشم سبب كه انچه نه-
 و عواطف دادن نشان در حتي ، كنيد مي نگاه همه به باال از پولدارها شما معتقدند كه ست بقيه با حق ميبينم

 .داريد نگه لطفاً.احساساتتون

 :گفت لبخند با سهيل

 ي وعده چطوري مغروريد طاووس يك مثل شما وقتي كه اينه شده من حيرت سبب كه آنچه!لطفاً كنيد صبر دقيقه چند-
 پذيرفتيد؟ مرا ديدار

 :گفت محكم است رفتن دست از حال در شخصيتش احترام ميكرد حس كه مهين
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 .بودم كنجكاو اينكه براي-

 از فراتر ميكنم تصور!نه منو اما بذاري كاله باهاش رو دبيرستاني هاي بچه پسر سر ميتوني ، دليليه اينم البته خب-
 عجله قدري شنيدنش براي نميكني فكر...و عشق ي زمزمه!بشنوي من زبون از اي ديگه چيزهاي بودي مايل ، كنجكاوي

 كوچولو؟ خانوم داري

 و بود نديده شناخت مي كه جواناني از يك هيچ چشمان در مهين كه شيطنتي ، زد مي موج غريبي شيطنت چشمانش در
 مثل.نگريست مي آن به تفريحي بعد از كه اي يكطرفه ي مبارزه از بردن لذت مثل چيزي.نمود مي بيگانه دركش با انگار
 مهين.آورد زير به دارد قرار بلندي روي كه را محبوبش عروسك ميكند تالش كه اي بچه دختر بازي به شدن خيره

 نشده حقيقت اين متوجهه ديدار ي وعده پذيرفتن هنگام چطور ، نديد بيش اي بچه دختر او مقابل در را خودش ناگهان
 از شدن پياده راه بهترين و بياورد زبان به بود كرده تمرين كه را حرفهايي از كالم يك حتي نبود قادر وصف اين بود؟با
 را جديدش ي تجربه هم و كند ترميم را اش شده لگدكوب غرور هم وسيله اين به تا بود راضي خود از جوانِ ماشين
 .نمايد=ك گوشش ي آويزه

 .داريد نگه لطفاً-

 .بود نخواهي سرسخت اندازه اين ديگه دقيقه ده تا مطمئنم.نميشي پياده حرفهام شنيدن از قبل تا شدي سوار كه حاال-

 .كنم گوش شما حرفهاي به ندارم اصراري من-

 اوضاع با ميكنم فكر چيز هر از قبل.شمام با همين براي اصال ، ميكنيد گوش هم شما و بزنم حرف دارم اصرار من اما-
 .كنيم فراموش رو قهوه شير بايد آمده پيش

 يك اگه كه آخ.ميكنم غلطي چه تنها و تك تو با نميدونم من كه وقتي درك به قهوه شير انديشيد و نگفت چيزي مهين
 ...ببينه هم با مارو آشنا

 .كنم روشن اي ديگه سيگار اگه باشيد نداشته اعتراضي اميدوارم-

 .بشم پياده تا كنيد متوقف غلتانو كشتيِ اين زودتر چه هر ميخوام خدا از و ندارم كه البته-

 دارم دوستت ، بگم مقدمه بي و صريح بايد طرفم مزاجي آتشين دختر با چون ميكنم فكر ، نميكنم معطلتون زياد-
 .ماجراجو دخترك
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 :گفت بود العمل عكس همين منتظر گويي كه سهيل و گراييد سرخي به مهين هاي گونه

 زير مدتهاست اينكه تو؟براي چطور ميكني فكر البد.بدم ادامه رو حرفم كه ميده فرصتي من به سكوتت ، شد بهتر حاال-
 ديگه چيز هر يا فضولي ، شكار ، بذار داري دوس چي هر رو كارم اسم كني كشف منو تو آنكه از زودتر خيلي دارم نظرت
 .گذاشت تور روي پا غزالي ام شانسي خوش از اما آهو براي بودم كرده پهن دامي كن فرض.نميكنه فرقي برم

 گوشش.بود تبدار و داغ انگار تنش و غلتيد كمرش هاي مهره روي آرام آرام و افتاد راه به مهين گردن از سردي عرق
 الينقطع سهيل.كرد نمي ضعف هرگز او كه چرا بود معنا ي برايش ضعف اين ، كرد نمي رهايش سرگيجه و ميزد زنگ
 :ميزد حرف

 باشه؟ داشته دوس منو ميتونه آيا ميپرسم هم حاال و بگذاره پا دلم خونه به كردم دعوت سركش غزال اين از-

 دادن و محبت و عشق ي زمزمه شنيدنِ.بود خارج انتظارش از ديگر اين پوشاند، را خود صورت دست دو هر با مهين
 !واحد آن در دو هر ، پاسخ

 عالوه نبوده خوب من انشاء هرگز.نيستم بلد راستش اما ميشدم متوسل چيني مقدمه به بايد مقصودم بيان براي ميدونم-
 نگاهم مدتها از پس روز آن وقتي.نيست آماده اش عشقي ي تجربه اولين با شدن مواجه براي هيچوقت آدم اين بر

 .ميكنيم فكر چيز يك به دو هر ما بود واضح ، نكردم اشتباه فهميدم كردي

 ناباوري و بهت در همچنان كه مهين به و كرد پارك خيابان كنار را ماشينش و برداشت هدف بي رانندگي از دست سهيل
 :گفت و نگريست برد مي بسر

 .داريد دوس كردم فكر كه زدم حرف جوري خوام مي معذرت-

 سهيل.بود شده بسته سنگين قفلي با دهانش گويي اما بياورد زبان بر كالمي كرد تالش و شد خيره او بر ناباوري با مهين
 :پرسيد

 خوبه؟ حالتون-

 :گفت زحمت به مهين

 ...كه افتاد اتفاق سريع انقدر چيز همه ميخوام معذرت-

 :گفت سرعت به سهيل
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 من و داره حقيقت حاال اما ميرسه صفر به باورشان امكان كه ميده رخ سريع آنقدر ما زندگي اتفاقات!همينطوره هميشه-
 .بشنوم خودتون زبان از ميخوام اما كنم حس خودم احساس با رو احساستون تشابه ميتونم.هستم شما پاسخ شنيدن منتظر

 كرد مي فرياد مهين انديشه فراسوي در سوالي گفت مي سخن فريبنده و شيرين جمالت با سهيل كه مدتي تمام در
 به ديگر بار مهين.شود مانهش پيچيده سوالي با ذهنش كه بود آن از باالتر سهيل به عشقش تو؟اما تو؟چرا چرا:كه

 دو و استيصال ناگهان.بود مانده ثابت خودش روي بر منتظر و مشتاق همچنان كه نگريست سهيل حالت خوش چشمان
 براي ميكرد حس.است لبريز او عشق از دنيا همه ي اندازه به وجودش ي پيكره كرد حس شد بدل اعتماد و امنيت به دلي
 ، گنجد مي لحظه يك در عظمتش ي همه با كه اي حادثه.ست حادثه يك عشق نداشته اي عاشقانه ي تجربه كنون تا كه او
 .جرقه يك در نگاه يك در

 كه اضطرابي ، انداخت چنگ قلبش بر اضطراب است چند ساعت كه اين دريافت با و افتاد ساعتش به نگاهش ناخودآگاه
 گذاشته سر پشت را دقيقه چند اينكه مثل درست ، گذشت زود چقدر انديشيد.نمود مي تحول دستخوش را عشق لذت
 :گفت لرزيد مي هيجان فرط از كه صدايي با.بود نگذشته سريع انقدر وقت هيچگاه ، باشم

 .برگردم بايد من...من-

 .افتاد راه به و كرد روشن را اتومبيلش و نكرد تعجب عنوان هيچ به سهيل

 كنار در گرفتن قرار حتي.روياست همان به مربوط نيز ماشين وار گهواره حركت و ابرهاست روي ميكرد حس مهين
 :گفت مهين شدند نزديك محله به وقتي.ميكرد ياد رويا بعنوان آن از و گنجيد نمي هم باورش در زماني كه حقيقتي سهيل

 .داريد نگه لطفاً-

 .مونده كوچه تا دو هنوز ، برسونم رو شما خانه تا ميتونم-

 .بهتره نبينند هم با مارو اگه ممنونم-

 :گفت لبخند با سهيل

 .شماست ميل جور هر فهمم مي-

 و جذاب سپرك آن پيش ، گذاشته جا ماشين در را وجودش از نيمي كرد حس ، شد پياده و كرد باز را ماشين در مهين
 :گفت سهيل.قيافه خوش
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 .نيست ديدارمان آخرين اين كه باشم اميدوار ميتونم-

 :گفت و كرد دراز طرفش به كارتي سهيل ، زد لبخند مهين

 .داديد مي من به رو تلفنتون خواستيد مي اگه كه ميدونم.ميشم خوشحال بشنوم صداتونو بار هر منه تلفن اين-

 :گفت شرمساري با مهين

 .نداريم تلفن ما-

 .هستم تماستون منتظر من پس-

 :افزود كوتاهي مكث با سپس

 .باش خودت مراقب-

 :گفت ناخوداگاه مهين

 .همينطور هم شما-

 و خواب حاصل چيز همه كه بود باور اين بر هنوز ميكند تعلق احساس او به نسبت زمان چه از فهميد نمي
 در ، كرد تماشا را شدنش دور و اورد زبان به كالم چند در را او خداحافظي پاسخ مبهوت و شده مسخ همانطور.روياست

 .بود حاكم وجودش در همچنان او حضور ي رايحه از حاصله سرمستيِ اثر كه حالي

********* 

 !من آرزوي اي

 دور ديار كز مني بخت هماي آن ، تو

 اي كشيده پر من ي كلبه به زنان پرپر

 .آمدي خوش!عرشي ي پرنده اي بامم بر

 ، بمان ام كلبه در

 من همچو كه آن اي
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 .اي نديه محبت گرم آشيان يك

 من كه بمان من با

 اميد بي ، عمر يك

 ها عشق گلزار به ، نسيم هر همراه

 شتافتم خوشبخو گل يك جستجوي در

 آرزو بوي دهد كه گلي خواستم مي

 .نيافتم اما

 دراز بس شبهاي

 مات ديدگان با

 اميدوار نشستم ، خيال مركب بر

 شكافتم را فضا ، ستاره يك دنبال

 ، را خويش اميد ي ستاره ميخواستم

 .نيافتم اما

 تلخ روزهاي بس

 نامراد و غمگين

 امان بي و خروشان موجهاي همراه

 شتافتم دريا ي بيكرانه عمق تا

 خواستم مي كه را گهري آن بيابم شايد

 .نيافتم اما
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 يافتم امروز

 گذشت من عمر طلبش در كه اي گمگشته

 تويي روبرو مرا نشسته كنون اما

 .منم ، سحر باد همره بود كه آنكس

 .تويي ، آرزو خوش بوي داشت كه گل ان و

 آسمان در نپويم تيره شبان ديگر

 دامنم به نشستي كه اي ستاره آن ، تو

 .روم نمي دريا دل در ، موج همراه

 .گردنم زيب شدي كه تويي گوهرم تك

 !من آرزوي اي

 من همچو آنكه اي

 ، اي نديده محبت گرمِ آشيان يك

 من به اي داده توان و تاب كه مني عمر

 ، توست ز من بخت روشني كه بمان من با

 !من آرزوي اي

 :اورد خودش به را مهرداد تاجماه صداي

 .حاضرم من-

 :گفت مسرت با و انداخته او سراپاي به نگاهي تاجماه ، زد مي پا و دست گرم و جوش و جنب از پر رويايي در او

 .شدي گل ي دسته يك مث-
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 :گفت شوخي به مهرداد

 بگيرم؟ گل گفتي چي برا ديگه پس-

 :گفت جدي تاجماه

 .ببويد خود كه آنست مشك ، نشو پررو ديگه-

 چه امشب راستي.ميكني ريس و راس كارارو همه خودت ماشاهللا شما ، ندارم بابت اين از نگراني دارم شمارو من تا-
 تمومه؟ كار خبره؟يعني

 :گفت در كردن قفل حال در تاجماه

 مودب خيلي.نشناختم اولش همين برا بودم نديده رو سوسن بود وقت چند.اومده خواهر ميدونم فقط ، واهللا نميدونم-
 خدمتتون در كوتاهي مدت برا امشب گفتند و رسوندند سالم جونم آقا.طاهري آقاي بزرگ دختر مهينم خواهر من گفت
 .باشيم

 :پرسيد كنجكاوي با مهرداد

 بود؟ چطور لحنش-

 لحنش؟-

 زدنش؟ حرف نحوه ، آره خب-

 باشه؟ چطوري بود بنا-

 :گفت حوصله بي مهرداد

 گرفت؟ بود؟تحويلتون ناراحت-

 :گفت اش زاده خواهر حساسيت خاطر به خنده با تاجماه

 ميدوني؟ ميگي؟خودت چي-

 :گفت ميكرد هماهنگ پيرش خاله با را گامهايش كه حالي در و شد سرخ بناگوش تا مهرداد
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 .نپرس و نگو كه ميزنه شور دلم انقدر ميدونم فقط!ميگم چي فهمم نمي هم خودم واهللا نه-

 به ، گفتند دامادي گفتند عروسي.تو خواستگاري اومدند انگار كه ميكني رفتار همچين بگع؟تو چي بايد عروس ديگه-
 مي رو خودت آبروي.رو گل دسته اون من بده ، لرزه مي دستش دلشوره فرط از خدا رو تو كن نگاه.باش مسلط خودت
 .بري

 چي؟ نرسيم توافق به هم با اگه ، خاله-

 .نرسيديم توافق به اگه ميگي داري خودت-

 كنيم؟ چيكار آنوقت-

 !ديگه يكي-

 :گفت ناراحت و جدي نرسيدند توافق به واقعا گويي كه مهرداد

 مهريه چقدر هر ، نگي ميلشون برخالف چيزي باشه حواست هم شما.نميشه مهين من برا كي ديگه؟هيچ يكي رو چي چي
 .داره رو ارزشش مهين قبوله خواستند

 ميبري؟ منو چي برا ديگه تو پس-

 ي درباره مهين براي من باشيد جريان در تا گفتم.نخونه هم با حرفهامون ما كه بده مني نماينده شما خاله نشو دلگير-
 .بشه زنم ميخواد نميره دوري راه باالخره ندارم مخالفتي هيچ ماديات

 :كرد زمزمه گذشته اوردن ياد به با پيرزن

 تا گفتن هم قديم از بله.كنند طال تخم ميخوان ميكنه فكر آدم كه دارند ناز همچين حاال دخترهاي ، بده شانس خدا واهللا-
 .كن ناز داري نازكش

 :گفت و خنديد اش خاله حرفهاي به مهرداد

 !خاله زني مي حرفهايي چه ، استغفراهللا-

 .فشرد را زنگ آنگاه ، كرد نازك چشمي پشت و نگريست اش زاده خواهر داشتني دوست ي چهره به تاجماه
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  هفتم فصل

 آنجا تا كرد تالش و سپرد گوش عطا و سوسن خوشامدگويي به و شد خيره بيرون به تاريك ي آشپزخانه پنجره از مهين
 شدند اتاق وارد عطا تعارفات با آنها.بود او به مهرداد پشت زيرا نشد ممكن كار اين اما ببيند را مهرداد صورت ميتواند كه
 :آمد آشپزخانه به بود مشهود رفتارش در عجله حاليكه در و شد خارج اتاق از بعد لحظه چند سوسن و

 .ميگرفت رو سراغت كياني خانوم ، كن احوالپرسي و سالم برو اينجايي؟بيا تو-

 كنار ي كهنه صندلي روي اكراه با زد مي موج وجودش در سهيل با ديدار سبب به قبل روز سه هيجان هنوز كه مهين
 :گفت و نشست يخچال

 .ندارم رو اش حوصله-

 :گفت و خراشيد آرامي به را صورتش ناخت با سوسن

 .نيامدند كه من برا اومدند تو خاطر به چي؟اونا نداري؟يعني-

 .بخواه معذرت ازشون كنه مي درد سرم-

 :گفت بود ريسيده آنچه شدن پنبه خاطر به خشمگين نيمه سوسن

 كني؟ مي گرمي بازار داري آوردي؟يا در كن سفت كن كاريه؟شُل چه اين ، ديگه كن راحت خودتو و نه بگو-

 !خدا به نه-

 تو!منم بچه ، اي بچه تو ميگم كه بگو نشم؟منو يخ رو سنگ هم من تا نه بگي پيش روز سه دو بودي چي؟الل پس-
 .دي مي درس رو سفيد گيس آدم تا شصت ماشاهللا

 !سوسن-

 مي ديدمش نمي اگه بگيره رو تو اومده كه پسره اون حيف.ببر چاي هم استكان تا چند برو شو بلند ، سوسن بي سوسن-
 .ميكني ناز كه داره ايرادي و عيب البد گفتم

 كنم؟ زندگي اش قيافه با ميخوام من مگه-
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 .نيستند تو مسخره كه مردم.بكني رو چيزا اين فكر اول از خواستي مي ، نگو من به رو حرفا اين ببين-

 :گفت عصباني مهين

 بيان؟ گفتم من مگه-

 .ميكنم صدا رو بابا يا ميري يا حاالم.امدند نمي دادي نمي نشون خوش روي تا باالخره-

 :گفت و برخاست جا از حرص با مهين

 !داري منطق كمي ميكردم فكر-

 .نيست سازگار تو منطق با من منطق جونم نه-

 .كنم شوهر نميخوام من بابا ، ها كردم گيري عجب-

 .بگو برو خودت و باش آدم داري قصدي چنين اگرم.كردي بيجا پايين بيار صداتو-

 :گفت نفس به اعتماد با مهين

 .ميگم هم امشب همين ميگم خودم باشه-

 .رفت يادت چايي ببينم كن صبر-

 با سوسن.بود مند گله زمان و زمين از دلش در حاليكه در شد خارج آشپزخانه از و گرفت دست به را چاي سيني مهين
 :كرد زمزمه اخم

 من.ميگه راس البد گفتم مي بودم نزده حرف باهاش اگه ، ميزنه پس پا با كشه مي پيش دست چشه؟با نيست معلوم-
 .نميره من خرج به اما كرد دخالت نبايد كارها اينجور تو ميگن.كنه خرابم تا وسط انداخت رو بدبخت

 جا از احترامش به تاجماه و مهرداد.كرد سالم نرمي به گشود را اتاق در ، رفت باال ها پله از محكمي و بلند گامهاي با مهين
 :گفت گرمي به سالمش پاسخ در تاجماه و برخاستند

 خوبه؟ حالت كه ايشاهللا ، خانوم ماهت روي به سالم-

 :كرد زمزمه بنگرد آنان صورت به آنكه بي مهين
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 .بفرماييد ميكنم خواهش متشكرم-

 به سر و نشسته زانو دو مهين.نشست مهين كنار درست و پيوست آنان جمع به و شد اتاق وارد هم سوسن بعد لحظه چند
 :شكست سوسن توسط بود شده حاكم جمع بر او ورود خاطر به كه سكوتي.بود افكنده زير

 .داشتم عرضي من ، بابا شما اجازه با-

 !كنه؟ گرمي بازار داده اجازه او به كي انديشيد مهين و چرخيد او سمت به نگاهها همه

 مال زندگي باالخره.كنند صحبت هم با دقيقه چند مهرداد آقا و جون مهين بدين اجازه كياني خانم و شما اگه ميخواستم-
 !نه؟ يا دارند توافق و تفاهم هم با ببيند بايد اونا ، اوناست

 از دم همان.كردند مي آب قند سوسن پيشنهاد خاطر به دلش در آمد نظرش به و نگريست مهرداد به چشمي زير مهين
 مكث از پس او ، بود مانده ثابت مهين روي عطا نگاه.ميكرد حساب تصفيه سوسن با و نداشتند مهمان خواست خدا

 :گفت كوتاهي

 .عاقلند و بالغ تا دو اين باالخره بينم نمي كار اين در اشكالي من-

 :گفت تاجماه

 .خانوم مهين شو بلند ، خاله شو بلند-

 :گفت سوسن ، برخاست جا از هم مهرداد و شد بلند اكراه با مهين و كوبيد مهين پهلوي به آرنج با سوسن

 .كن شون راهنمايي مهين ، بازه پهلويي اتاقِ  در-

 همه ، كند سرما احساس مهرداد شد سبب شبانگاه سرد باد.شد خارج اتاق از و نمود سوسن حواله اي غره چشم مهين
 آنجا.نهاد درون به پا خودش انگاه شود اتاق وارد او از قبل مهين تا ايستاد عقب او ، بود شرم عرق از خيس وجودش

 خود آنگاه بنشيند مهين تا ايستاد مهرداد.بودند جمع آن در همگي كه اتاقي سادگي به درست ، خالي و ساده بود اتاقي
 و نداشت را مهين چشمان به نگريستن شجاعت.باشد شده فراهوانده معلم نزد كه شاگردي مثل درست نشست مقابلش

 گفتن سخن توان كه اي گونه به بود گرفته قرار مهرداد سنگيني و متانت تأثير تحت سخت او.نبود دور مهين ديد از اين
 :نمود گفتن سخن به شروع آرامي به مهرداد اينكه تا گذشت سكوت به دو ان ميان لحظاتي.بود شده سلب او از

 .متشكرم بگيرم رو وقتتون لحظه چند كرديد قبول اينكه از-
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 :داد ادامه ديد منتظر و ساكت همچنان را مهين كه او

 كه دارم قديمي ماشين يك.ام راننده و سالمه پنج و بيست من ، بگم بايد چه و كنم شروع بايد كجا از نميدونم راستش-
 متأسفانه و ندارم برادري و خواهر.بردم ارث به پدرم از كه جور و جمع خونه يك و گذاشت ماشين رو اسمش بشه اگه

 با دارم دوس من ، ريزم مي پاتون به دارم كه هم هميني بشين همسرم اگه.نرفتم فراتر ديپلم از خواندن درس براي
 احساس اصال بگم جلوتر هم مهريه ي درباره.بخورند غبطه حالمون به عالم همه كه آنقدر باشم شريك و رفيق همسرم

 مخالف رقمي هيچ با شما براي وجود اين با ولي نيست مهريه خوشبختي مالك من نظر به چند هر نكنيد محدوديت
 خواسته ميكنم تالش چون كشيد نخواهيد عذاب من كنار در زندگي از حال اين با اما ندارم آنچناني زندگي من.نيستم
 ...كنم اضافه درآمدم به كه گرفتم هم جديدي كار تازگي به ضمن در كنم برآورده رو هاتون

 كرده فكر آنها به قبل از كه را جمالتي زحمت به مهرداد لرزان صداي و داد مي گوش و داشت زير به سر همچنان مهين
 :گفت رسيد اتمام به مهرداد سخنان وقتي لذا بيندازم پايش جلوي سنگي بايد انديشيد مهين.كرد مي اَدا بود

 .بدونيد دارم دوست كه دارم شرايطي هم من البته-

 نداشت باور هم خودش حتي كه قاطعيتي با و افكنده زير به سر مهين.بود او متوجه و شده گوش مهرداد وجود ي همه
 :داد ادامه

 .بدم تحصيل ادامه ميخوام پس ميگيرم ديپلم زودي به من كه دونيد مي-

 :گفت مالطفت با مهرداد

 .بينم نمي كار اين در اشكالي من-

 .كند راهش سد بزرگتري سنگ كرد تالش و خورشيد دورن از مهين

 .باشم زندگيتون براي خوبي كدبانوي نتونم شايد نميدونم هم آشپزي من-

 :داد پاسخ لبخند با مهرداد

 ميخواد؟ آشپزي براي رو همسرش ادم مگه-

 :گفت محكم.ميزد موج ان در صداقت افكند مهرداد صورت به نگاهي چشمي زير مهين
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 .ميشم ناراحت اي مساله كوچكترين با!حساسم من-

 .بذارم احترام حساسيتتون به و نكنم ناراحتتون ميكنم تالش-

 چون و بود منتظر همچنان مهرداد.بودم راحتتر نه بودم گفته قبل از اگر نكردنيه باور ديگه اين!من خداي انديشيد مهين
 :گفت خرسندي با نشنيد مهين از ديگري كالم

 ...بهتره ، شد حاصل توافق كنم فكر-

 .كنيد صبر!نه-

 :پرسيد مهرداد.بگويد چه بود مانده مهين ، كرد ميخكوب برجا بود شدن بلند حال در كه را او مهين فرياد

 مانده؟ اي ديگه چيز-

 ... من...  من-

 چي؟ شما-

 .بود خودشِ  كلمات به بسته وجودش همه كه درشت عسلي چشمان آن به ، شد خيره چشمانش به مهين

 .باشه ما بين اي نگفته چيز ندارم دوس.بگين داريد اي ديگه تقاضاي اگه ، نكنيد رودرواسي ميكنم خواهش-

 .ساخت رها داشت فاصله فرسنگها حقيقت با كه حدسي با را او موقع به مهرداد و بود كشمكش در خودش با هنوز مهين

 بگيد؟ خواستيد مي كه نبود چيزي اين ، بندازيم عقب رو زمانش ميخواين البد!ام متوجه-

 :گفت مرد يك احساسات با.كرد جسورتر گفتگو اين ادامه در را او مهين سكوت

 .كنم مطرح رو تقاضاتون ميتونم.ميكنند حساب خيلي زمان اين روي دخترها ميكنم درك من-

 :گفت شده درك وارونه مقصودش اينكه از كالفه مهين

 !نه-

 كه كافيه؟من مدت چه راستي...  فرصتي نيازمند كارها دادن ترتيب براي ميگم ، ميكنم مطرح خودم طرف از خب بسيار-
 .باشه كافي ماه يك ميكنم فكر
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 :گفت آشفته مهين

 ماه؟ يك-

 ...ميكنه دلگرمم داريم تعلق هم به بدونم كه همينقدر راستش.نميكنه تفاوتي من براي ، ماه دو خب كمه؟بسيار-

 سنگيني قلبش بر بود مهرداد صداقت از حاكي كه شدن فهميده بد درد شود سرازير مهين اشك بود مانده كم
 دانست مي حال عين در.مرده او در حقيقت آوردن زبان به شجاعت ميكرد حس ، ترسوست و زبون كرد مي حس.ميكرد

 بال اي پرنده مثل.دهد مي جهت خود ميل برخالف را اش آينده زندگي و داده سوق مثبت پاسخ سمت به را همه سكوتش
 دانست مي مهين شود، خارج اتاق از او اول تا ايستاد منتظر و برخاست جا از مهرداد.قفس تنگ حصار در بود بسته پر و

 تكوين شرف در حوادثي كرد مي حس.بود خواهد دير بعد ساعتي حتي وگرنه است زدن حرف زمان حاال كند اراده اگر
 .نيست راضي بدان اصال كه است

 همه شدند اتاق وارد وقتي.گرديد روان دنبالش به سكوت همان در هم مهرداد و شد خارج اتاق از سخني هيچ بي و آرام
 :گفت عطا.شد انها متوجه ها نگاه ي

 !خيره كه ايشاهللا-

 :گفت تاجماه.زد لبخند و نگريست مهين به چشمي زير مهرداد

 .بشين پير هم پاي به ايشاهللا مباركه-

 او سكوت كه حاال و نبود دلش توي دل كردند مي صحبت هم با دو ان كه مدتي تمام در نگريست مهين صورت به سوسن
 :گفت و بوسيد را مهرداد و مهين روي و برخاست جا از تاجماه.بود كرده تعجب ديد مي را

 .ببريم رو عروسمون زودتر چه هر داريم عجله هم ما و ماست عروس ديگه خانوم مهين تون اجازه با طاهري اقاي-

 :گفت آرام عطا

 .بدين ما به بايد هم مهلتي منتهي اختياريد صاحب شما-

 :گفت بود گرفته دست به را مهين دست كه حالي در تاجماه
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 كه دارند آنقدري زندگيشون شروع براي.نداره احتياج هيچي به مهرداد بگم بايد ست جهيزيه تهيه مقصودتو اگه-
 خواستند چي هر و كنند مي كار ، سالمه بدنشو ستون چار و جوونند.بزرگه خدا هم بعد براي بيفته راه كارشون
 .بيافتيد زحمت به خواد نمي شما.ميخرند

 ...آخه ولي-

 ...كنيد تعيين شما رو وقتش.بديم سامون و سر رو كبوتر تا دو اين زودتر بذاريد ، نداره اما و اخه-

 :گفت لذا است مندانه گله و ملتمسانه مهين نگاه كرد حس ، نگريست مهين به مهرداد

 .خوام مي معذرت-

 :گفت مهرباني با عطا و كرد سكوت تاجماه

 بگي؟ ميخواي پسرم؟چيزي چيه-

 :گفت و افكنده زير به سر مهرداد

 .نگهداريد دست كمي كنم خواهش ميخواستم راستش... راستش-

 :پرسيد سردرگم ديد نمي كار اين براي دليلي كه تاجماه

 .روبراهه كارات همه كه خاله؟تو چرا-

 صحبت ازدواج تاريخ ي درباره اش خاله با آمدن از قبل زيرا بود تاجماه با حق.بيابد مناسبي پاسخ تا كرد مكثي مهرداد
 .داشت منافات قبل ساعت يك با سخنش حاال و بهتر زودتر چه هر بود گفته و كرده

 .بشيم آشنا هم روحيات با بيشتر بايد ما ميكنم فكر من...  دونيد مي-

 :پرسيد عطا

 چي؟ يعني اين نكرديد؟پس صحبت هم با مگه-

 .باشند راضي كار اين به هم خانوم مهين ميكنم فكر ، نگهداريم دست مدتي و بخوريم شيريني فعال يعني...يعني-
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 و بود كرده حيرت مهرداد پيشنهاد از هم تاجماه حتي ، دوخت سوسن به را نگاهش بعد و نگريست مهين صورت به عطا
 :گفت سوسن اينكه تا شد سپري سكوت به كوتاهي مدت.بگويد چه بود مانده

 ، زياده حديث و حرف سرش پشت.نداره خوشي چندان صورت دختر بودن بالتكليف و شهرستانه اينجا مهرداد آقا-
 .بدونيد بهتر بايد كه خودتون

 :گفت سردرگم كند مطرح مهين جانب از را پيشنهاد نداشت قصد ابداً كه مهرداد

 .بدم انجامشون بايد دارم كار كم يك هم من خود ، نداريم بدي نيست و قصد نكرده خدا كه ما-

 :گفت كه بود تاجماه نوبت حاال

 مادر؟ كاري چه-

 :گفت رنجيده كمي ديد مي خودش به توهين ي مثابه به را مهرداد پيشنهاد كه عطا

 .جلو بيايين شد روبراه كاراتون وقتي تونيد مي نداريم اي عجله ما-

 كند بلند را سرش اگر ميدانست.شد مي خراب داشت كارها انگار ريخت فرو مهين وجود ي همه بر شادي از بلندي موج
 كه ميكرد سرزنشش وجدانش طرفي از.گريخت مي او به نگريستن از سختي به پس بيند مي خود متوجه را مهرداد نگاه
 از دلجويي و مهرداد سخنان رجوع و رفع براي تاجماه.كشيده كنار را خودش و كرده رها تنها اي مهلكه چنان در را او

 :گفت عطار

 .داره تفاوت ما با عقايدشون و هستند ما از بعد نسل دو مال ، جوونند اينا طاهري اقاي نكنين بد فكرهاي-

 :گفت محكم عطا

 بايد شد حاصل توافق تا معتقديم ما.نداريم رسمي چنين ما كه اينه موضوع نيست عقيده موضوع خانوم حاج ببخشيد-
 ...كه نيست درست اصال اما چيزي يك بمونند كرده عقد اگه حاال ، كرد عقد رو پسر و دختر

 :گفت نگريست مي مهرداد بر بار شماتت نگاهي با كه حالي در عجله با تاجماه
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 هيچ دم مي تضمين مهرداد طرف از من.عاقلند و بالغ خودشون اينا اما كنيم نمي كاري چنين هم ما ، متينه شما فرمايش-
 مهين حالِ فقط و نگذاره شما خونه در پا نكرده عقد تا ده مي قول هم مهرداد.نشه وارد شما آبروي و احترام به اي لطمه
 !من با باقيش بدين ما به رو جون مهين قول فقط شما.بپرسه من از رو جون

 :گفت تسبيحش گرداندن حال در عطا

 سر افته مي من دختر اسم خداحافظ؟آنوقت و خوريم نمي هم درد به ما نگه مهرداد آقا بعد ماه چند معلوم كجا از-
 !زبونها

 شما شما؟حاال دختر از بهتر ميخواد رو كي مهرداد.باشم مرده من مگه ، طاهري اقاي فرماييد مي فرمايشهايي چه-
 .نشكنيد رو جوون اين دل و بفرماييد بزرگواري

 وقت؟ چند-

 :گفت زحمت به مهرداد ، نگريست مهرداد به تاجماه

 !ماه دو-

 از را مساله اين انگار تاجماه و آمدي نمي جلو نبود ريس و راس كارات اگه ، انديشيد و خورد گره هم در عطا ابروهاي
 :گفت و برد بهره عطا سكوت از حرفي هر از قبل كه خواند صورتش

 .ايشاهللا مباركه-

 جا از هم مهين و سوسن و عطا ، برخاستند جا از مهرداد او متعاقب و تاجماه آنگاه شد صرف سكوت در چاي
 :گفت و بوسيده را مهين مجدداً تاجماه.برخاستند

 .كرديد قبول مارو كه ممنون خيلي طارهي آقاي.باش خودت مراقب دخترم-

 :گفت سوسن

 .خانوم كشيديد زحمت خيلي-

 :گفت تاجماه

 .بذاريد ما چشم روي به قدم شب يك داشتيد تشريف اگه.داديم زحمت داريد اختيار-
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 .نشه كم محبتتون ، برگردم بايد كياني خانوم نه-

 .كرد بدرقه را آنان ها پله سر تا و گفت پاسخ شان خداحافظي به هم عطا

 :گفت سوسن به تاجماه

 .بلديم رو راه ، در جلوي تا نياريد تشريف خدا رو تو-

 .ست وظيفه داريد اختيار-

 در سوسن و شدند خارج خانه از آنها وقتي.شود همراه در جلوي تا او با خواست هم مهين از ابرو و چشم ي اشاره با بعد
 :كرد زمزمه ميداتش بر قدم اش شانه به شانه تقريبا كه سوسن و كشيد راحتي نفس مهين بست را كوچه

 .بخورم قسم حاضرم!مارمولك بود تو كار ، كار-

 :گفت و زده نفهمي به را خودش مهين

 زني؟ مي حرف چي ي كار؟درباره كدوم-

 :غريد سوسن

 كارات اين با ميخواي ، كردم فراهم رو فرصتش كه من!نه بگي خواستي مي نبودي راضي اگه ، نزن راه اون به خودتو-
 كني؟ مرگ دق رو آقاجون بندازيو زبونها سر خودتو

 :گفت و انداخته باال شانه مهين

 چيه؟ من تقصير-

 !جانور توي دست داده رو عقلش كه داره تشريف عرضه بي پسره چقدر.كني مي چكار داري بدوني كنه خدا-

 و شد اتاق وارد و گرفت پيشي او از محكمي و بلند گامهاي با بدهد پاسخ دادن براي فرصتي مهين به آنكه از قبل سوسن
 دبدبه و كبكبه اون با كه ببيند رو سهيل وقتي.شده معلوم من تكليف موقع اون تا ، برسه اونجا به ذارم نمي انديشيد مهين
 بر لبخندي ميشد حادث آينده در آنچه شيرين انديشه از.نميكنند هم نگاه مهرداد به حتي ديگه من خواستگاري اومده
 .شد لبريز مجهول اميدي از كوچكش قلب و بست نقش خوشرنگش لبان
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 بوق صداي كوچه سر گذاشت سر پشت را مدرسه كوچه وقتي ، شد خارج مدرسه از و انداخت دوش به را كيفش مهين
 او ، انديشيد و انداخت نظر اطراف به دستپاچه.ديد خود انتظار به را سهيل و برگشت عقب به.اورد خود به را او خفيفي
 كنه؟ ها بچه نماي انگشت منو كنم؟ميخواد تلفن بهش من نبود قرار مگه ، ميكنه چه اينجا

 و بود رمق بي و كند مهين گامهاي اما.افتاد راه به مطيعانه سهيل و باشد منتظرش بعدي كوچه فهماند او به اشاره با
 ديدن محض به سهيل.ديد انتظار به را سهيل و شد بعدي كوچه وارد و افزود اش عجله بر وصف اين با.لرزيد مي زانوانش

 قرار رل پشت خودش و بست را در شد سوار مهين اينكه از پس و گشود برايش را در و شد پياده ماشين از او
 احوالپرسي يكديگر با نكردند فرصت حتي يك هيچ كه گرفت صورت سرعت به و ماهرانه كار اين آنقدر.گرفت
 :شد پيشقدم اجوالپرسي در زد مي قرار بي اي پرنده مثل قلبش كه مهين.كنند

 خوبه؟ شما حال ، سالم-

 .شويد دور محدوده اين از زودتر چه هر داريد آرزو االن كه دنم مي ، خانوم مهين سالم-

 بشم؟ نما انگشت ميخواستيد بوديد؟آيا ايستاده مدرسه ي كوچه سر درست چرا دونيد مي اگه-

 :گفت بيقرار و عاشق لحني با سهيل

 .ميكرد تابي بي براتون دلم ، نداشتم طاقت ديگه-

 :گفت شرمسار لحني با و دويد مهين هاي گونه به خون

 و چهل هنوز تازه.كنم تلفن شما به مالقاتمان براي ديدم مناسب رو فرصت من هرگاه كرديم توافق ، نبود اين ما قرار اما-
 .نگذشته ديدارمون آخرين از هم ساعت هشت

 .نخونده درس مكتبي هيچ تو مصب بد اين ، نميشه سرش قرار و قول كه قلب اما شماست با حق-

 با كه عشقي بايد نميدانست طرفي از ، كرد مي سرمستي احساس و كشيد مي سر را عشق ناب شراب او حرفهاي با مهين
 اسباب اين و نشيند مي خاكستر به زود تند عشق بود شنيده كرات به كه نه؟چرا يا كند باور را شده آغاز تاب و تب اين

 آشكار رنجشي ي مثابه به را او سكوت و بود خبر بي مهين مغز به جوراجور افكار هجوم از كه سهيل.بود شده اش نگراني
 :گفت ميكرد تلقي

 ...ميكنم فراهم رو شما ناراحتي اساب ميدونستم كردم؟اگه ناراحتتون آمدنم با-
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 .نيست اينطور نه-

 هستيم؟ هم با نيستيد خوشحال كه اينه ناراحتيد؟مقصودم چي براي...پس-

 :گفت لبخند با مهين

 .شدم غافلگير ديدنتون از فقط هستم كه البته-

 :گفت شيطنت با سهيل

 .عاشقم شما از بيش من ميده نشون اين-

 روشن حال در سهيل.كند خودداري زدن لبخند از نتوانست مهين و خورد گره هم در نگاهشان گذرا اي لحظه براي
 :گفت سيگارش كردن

 وضعيه؟ چه در امتحاناتتون راستي.ببينم خندون شمارو هميشه دارم دوس من و زيباست لبخند با اي چهره هر ، شد حاال-

 .كردم شاهكار بشم قبول اگه راستش ، ممنونم-

 گيريد؟ مي كم دست رو خودتون يا!اينطوره! جدا-

 ...و شده حاكم زندگيم بر كه شرايطي با ، ميگم جدي نه-

 منم؟ مقصودتون شرايطي؟نكنه چه-

 .خصوصيه راستش ، نيستيد شما نه-

 بگين؟ من به كه نيستيم نزديك هم به اونقدر-

 .بشين خوشحال شنيدنش از نميكنم فكر راستش-

 چيه؟ ي درباره...مگه-

 .اومده خواستگار من براي-

 :گفت لبخند و خونسردي با مهين تصور برخالف سهيل
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 .بياد و بره خواستگار دهها ممكنه دختري هر براي ف نيست بد اينكه خب-

 بود توجه بي آن به سهيل كه آشكاري رنجيدگي با داشت شيفته عاشقِ عنوان به او از ديگري برخورد توقع كه مهين
 :گفت

 .گذاشتند هم ازدواج قرار و قول اونا نشديد من مقصود متوجه اينكه مثل-

 موافقيد؟ شما و-

 .نيستم كه معلومه!من خداي-

 .خوشحالم خيلي-

 خوشحاليد؟ واقعاً؟واقعاً-

 :گفت طنز به آميخته لحني با سهيل

 زيادي مدت هنوز اما داشتي رو اين از بهتر برخوردي انتظار دونم مي عزيز بكشم؟خانوم هورا بار سه خواين مي ، البته-
 .گذره نمي ما آشنايي از

 ...گفتين شما اما-

 هر عاشق و نخوردتم دست و بكر احساس اون عاشق ، توام سادگي و پروايي بي عاشق ، هستم بله عاشقتم؟خب گفتم-
 .نيست كافي شماست نظر مد كه چيزي آن براي اينا همه اما!ميشه شما به مربوط كه ام چيزي

 :گفت محكم و آمده جوش به سهيل هاي گفته و حرفها نفهميدن جهت به مهين خون

 صراحت با اينو ميتونيد بودين؟چطور من دنبال و من با سرگرمي خاطر به فقط مدت اين تمام بگين خواين مي يعني پس-
 بگين؟

 :گفت كند منتقل مهين به كرد مي تالش كه آرامشي با سهيل

 دوس رو چيزي نبايد آدم معتقدم من!دومون هر.باشيم صبور بايد بشناسيم همديگرو اينكه براي ، نيست اينطور نه نه-
 !دونه نمي ازش هيچي كه باشه داشته
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 او يا احمقم خيلي من يا ، انديشيد.دارد ذهن در حرفها اين زدن از هدفي چه او بفهمد توانست نمي!آورد نمي در سر مهين
 باشيم؟يا هم با مدتي بايد كه نيست اين مقصودش آيا.آشناست روحياتشان با و ديده بسياري دختران و زنان عمرش در

 شود؟ نمي ختم ازدواج به عشقها ي همه كه اينه منظورش شايد

 :بخشيد نظام را رفته هم به و سردرگم كالف حدودي تا ، گذشت مي مهين ذهن در انچه از خبر بي سهيل

 عشق ايران مثل دنيا كجاي هيچ در كه رسيدم نتيجه اين به و گشتم رو بيشماري كشورهاي و شهرها عمرم طول در من-
 اونا براي عشق.كنند نمي ازدواج هم با نادري موارد در جز عشاق دنيا كجاي هيچ.شود نمي مردم هاي خواستهِ  قرباني
 نيستند هم عاشق ولي ميكنند زندگي هم با آنجا زوجهاي از خيلي.قاعده بدون و ضابطه بي ، مياد حساب به موهبت يك
 .بود وفادار كرد زندگي نميشه كه هم احساس با.نيست عقل دست به قلب زمام دونند مي كه چرا

 :كرد زمزمه وحشتناك درجه اين تا حقيقتي درك از انزجار با مهين

 !انگيزه نفرت-

 :گفت لبخند با سهيل

 پسر و ها خاله دختر حتي اينجا كه حالي در.ميشه عوض تون عقيده كنيد زدگي اونجا سال چند فقط اگه خانوم برعكس-
 درس هم كنار در و هم با عمرشان سالهاي نخستين از پسرها و دخترها اونجا ، ندارند رو نفري دوِ  صحبت حق ها خاله
 .ميكنند زندگي و خونند مي

 :گفت مهين

 .نداريد رفتن براي هم محدوديتي مانديد؟ظاهرا اينجا حال به تا چطور غربي فرهنگ به خاص ي عالقه اين با-

 .بمونم يكجا بتونم كه نيستم ادمي من دونيد مهياست؟مي رفتنم امكان برم بخوام وقت هر كه وقتي برم بايد چرا-

 .كجاست ديگه ساعتي نيست معلوم كه بستم كسي به دل كه متأسفم خودم براي پس-

 آن ناگهان كه شود پياده تا كرد باز را در و جست بهره فرصت از مهين و كرد پارك را اتومبيلش رو پياده كنار سهيل
 اما بكشد بيرون او دست از را دستش كرد تالش.ريخت فرو مهين قلب و گرفت را چپش دست سهيل.افتاد اتفاق اولين
 :كرد ببينه؟زمزمه ببينه؟اگر را صحنه اين كسي اگر انديشيد.بود شده جمع دستش در سهيل توان ي همه انگار

 !برم بايد!برم بذاريد-
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 در شرم و بود خشمش از بيش كار عواقب از ترسش بود، كشيده محاصره به را وجودش هم ضعف و كرده يخ دستش
 .نداشت كمرنگي حضور حتي بين اين

 !نترسيد.شد نخواهد فاش رزتون باشيد مطمئن ، دنجيه مكان اينجا-

 !ترسم نمي من-

 .ميگه اين از غير ؟دستتون راستي-

 .نيست درست كار اين ميكنيد اشتباه شما

 !داريد حضور اينجا كه حاال اما بود غلط اول روز همان از شا شدن ماشين سوار اصل در-

 !وحشتناكه شما عقايد-

 .طالبشيد هم شما ميكنم فكر كه چيزي ، گفتم بيان و رفتار آزادي اط فقط من-

 .نيستم آدمي چنين من ، اشتابهه اين-

 روز هر و نبوديد ضابطه قيد در اينقدر داشتيد دوس كه ميخونم چشماتون از من.متظاهر و عزيز خانوم هستيد چرا آه-
 من.نداره چپ به تمايلي هرگز ميره راست به رو كه كسي ميگه كه هست مثلي.نبود سرتون باالي محدوديت نام به چوبي

 .وضيعته اين در هم با ما نشدن ديده خاطر به شما تقالي ي همه حاال همين مطمئنم

 .برم بذاريد لطفا ، شرمسارم حرفهاتون شنيدن از-

 دين؟ مي سر گريه ا بچه دختر كنيد؟مثل مي چه نذارم اگه-

 گونه به و اورد باال را مهين دست آرام سهيل.نچكد ديدگانش از اشكي كرد تالش ولي فشرد را مهين گلوي بغض ناگهان
 كند اعتراض عملش اين به بايد دانست مي ، شد آوار مهين روي سنگين كوهي انگار.شد خيره صورتش به و چسباند خود
 بر سنگين ضعفي گويي.كند چنين نيست قادر چرا فهميد نمي اما شود پياده اتومبيلش از خشم با و نمايد نثارش سيلي يا

 چيزي اگر بود شنيده يعني ، دانست مي.بود ربوده او از را تكلم و انديشيدن قدرت حتي و بود حاكم وجودش ي همه
 آن از تر عميق گويي او به عشقش اما رفت خواهد فراتر هم آن از و ماند نخواهد باقي مقطع همان در مقابل طرف نگويد
 بود شده بارور او در نيازي ، كهكشانها وسعت به بود گشوده آغوش او روي به احساسي.بگشايد اعتراض به لب كه بود
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 كامش و زد مي زنگ گوشش نظر به ، فهميد نمي او اما ميگفت چيزهايي سهيل.بود كرده گمش قبل مدتها انگار كه
 !بده حالم!بده حالم كرد انديشه.بود خشك

 مي را وجودش پود و تار كه عشقي التهاب گرم گرما روزگار؟در از يا ؟ خودش از ، است مند گله چيز چه از فهميد نمي
 .افكند سايه ناآرامش قلب بر سهمگيني عذاب و شد زنده ذهنش در مهرداد از آلوي مه ياد ناگهان سوزاند

 :كرد زمزمه

 !دارم؟ تعلق كي به من-

 :گفت سهيل

 .ديدمت كه اي لحظه همان از دارم دوستت من دوني؟مهين نمي هنوز خودت يعني ، من به-

 :گفت ترس و اشك ميان مهين

 !فهمم؟ نمي حرفهاتو من كنم؟چرا باور حرفتو كدوم-

 .ميكني ناصبوري تو منتهي بشناسيم همديگرو بايد ما گفتم كه بهت ، شناسي نمي منو هنوز اينكه براي-

 !ميكنم ازدواج دارم من-

 .بياري طاقت زناشويي زندگي تنگ حصار در بتوني كه نيستي كسي اصال تو ميكني شوخي-

 !وحشتناكي تعبير چه-

 !دلنشين چقدر و-

 .كنه ازدواج روز يك بايد دختري هر باالخره-

 :گفت و داد مهين دست به دستمالي سهيل

 .بيافتم راه خوام مي ببند رو در-

 .خونه برم بايد من-

 .برسونم رو تو خوام مي هم من-
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 »پرسيد جسورانه ، ميكرد حس سهيل به نزديكتر را خودش گذشته به نسبت كه مهين

 داري؟ خيالي چه من براي-

 كني؟ مي فكر چي تو-

 .نيست گذراني وقت براي ميدونم فقط-

 :پرسيد دوباره مهين.زد لبخند و كرد روشن سيگاري سهيل

 داره؟ وجود زندگيت در كه ام دختري اولين من آيا بپرسم اگه است اي ادبانه بي سوال ميدونم-

 !نه-

 :گفت و گرفت طرفش به را شكالتي لبخند با.نداشت رو به رنگ او منفي پاسخ با كه شد خيره مهين صورت به سهيل

 دروغ بايد.دادم رو پاسخت صراحت همان با هم من و پرسيدي صراحت با تو.ميكني غش االن كنم فكر بگير اينو-
 ي درباره كنده پوس و رك ، بود همينطور هم اون بردم پدرم به من ، ميكني عادت صراحتم به كم كم چند ميگفتم؟هر

 و اختالف مادرم و او ميان مساله همين خاطر به هميشه يادمه.ميزد حرف برش و دور دوستان و چهره ، لباس رنگ
 مادرم بكن رو فكرش ، ها ها ها.شده قورباغه مثل مو مدل اون با ميگفت مادرم به مقدمه بي ناگهان پدرم مثالً.بود مشاجره

 هر سر بر جويانه تالفي سخنان رگبار ساعتها تا انوقت و ميشد منفجر برسه جوش نقطه به كه آب از پر ديگي مثل
 .نياورد دوام مادرم هم آخر.باريد مي دوشون

 :گفت بگويد بايد چه دانست نمي كه مهين

 .متءسفم-

 از عجله با كه بودم ساله دوازده ، بزنه حرف اش درباره پرده بي انطور داشت حق پدرم نظرم به.متنفرم ازش ، نباش نه-
 ي انديشه با سالها تا من و نكرد ازدواج ديگه بود خورده كه روحي ضربه فرط از پدرم ، رفت اروپا به و شد جدا پدرم
 رفتم شوم خارج ايران از توانستم كه رسيدم سني به وقتي سرانجام و كردم زندگي كنم پيدايش روز يك اينكه

 مادرانه اي بوسه سالها از پس حتي و راند خودش از كرد؟منو چكار ميدوني اون اما گرفتم ام خاله از رو آدرسش.سراغش
 .مردم براش قبل سالها گفت...گفت من به.نزد صورتم بر

 !من خداي-
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 مادرش هاي مهري بي تاوان كه آمد اي كشيده زجر موجود او نظرش به بود سپرده سهيل سخنان به گوش ناباورانه مهين
 .نبود انگيز هراس و خطرناك نظرش در قبل لحظه چند مثل ديگر.داد مي پس را

 .كرد تركم و شد ريه سرطات به مبتال قبل سال دو كه افسوس شد دوچندان پدرم به من وابستگي پس آن از-

 .كنه رحمتشون خدا-

 ابليس اون.مرد مادرم عشق از معتقدم هنوز من و بود مهرباني و مردانگي سنبل كه من براي ، ست آمرزيده كه مطمئنم-
 .زدم تلگراف بهش كوتاهي فواصل به بار سه اينكه وجود نكردبا شركت خاكسپاريش مراسم در حتي مونث

 به كرد فكر و برد ياد از را خودش درد.بود مانده خيره نميرخش به و ميكرد حس هم روي بر را او دندانهاي فشار مهين
 محبت به نياز خورده زخم موجود اين سهيل كرد حس ناگهان.است دردناكتر نداشتنش از مادري چنين داشتن راستي
 :گفت تلخ لبخندي با و فشرد را او بازوي آرام.نباشد مادرش فوايي بي يادآور كه زني دارد زن يك

 .ندارم مادر هم من-

 :گفت سهيل

 يك نبودن وقتها گاهي.ميكشم عذاب بودنش از و دارم كه اينه من مشكل اما نيست زنده ميدوني و نداري تو ، متءسفم-
 .خوندم پدرم ي چهره در هميشه رو حقيقت اين من و بودنشه از بهتر عزيز

 ...رفتي مي نزدش ديگه يكبار اگه-

 .دارم برات هديه يك من راستي.بزنيم حرف اش درباره بيا كن ولش ، ندارم احتياجي بهش ديگه-

 !مناسبت؟ چه هديه؟به-

 !آشناييمون مناسبت به-

 :گرفت مهين سمت به و آورد بيرون را كوچكي بسته و كرده باز را داشبورت در سهيل

 !نداره رو تو قابل-

 .كنم قبول نميتونم من...من اما-
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 !چرا؟ آخه-

 :انداخت طنين ذهنش بر مادرش سخنان ناگهان

 اينو.شود نزديك تو به كرد خواهد تالش صورت آن در چون.گل شاخه يك حتي ، دخترم نكن قبول هديه مردي هيچ از"
 "!نيست علت بي لطفي هيچ باش داشته ياد به

 :گفت و كرده رد امتناع با را سهيل دست

 .ممنونم نه نه-

 :گفت و نهاده مهين دامان در را هديه لبخند با سهيل

 بخوام؟ ازت رو عوضش ترسي چرا؟مي-

 :گفت و داده سر اي قهقه سهيل.دهد فرو خشكش گلوي به را دهانش آب كرد تالش و پريد مهين رخسار از رنگ

 محبتم بايد من حال هر به ، ادكلنه شيشه يك ، نيست بزرگي هديه اَتمه؟نترس بمب توش مگه!شدي ها گرفته برق مثل-
 .بدم نشون تو به يكجوري رو

 .بخري هديه نيست نيازي كافيه بياري زبون به فقط اگه-

 .پسندي مي ببين كن بازش حاال خب خيلي-

 آخه؟ ولي-

 كنم؟ باز چيه؟خودم-

 كني؟ ام وسوسه پيچ كادو هداياي اين با ميخواي-

 .دارند عالقه چيزهايي چه به ها خانوم ميدونم حدودي تا چون!دقيقا-

 :گفت كادو كردن باز حال در لبخند با مهين

 .نيستم اولت ي تجربه مياد نظر به كه اينطور ، باشم مراقب بايد پس-

 !نيستي كه گفتم-
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 :گفت و ساخته نزديك اش بيني به را ادكلن شيشه مهين

 قبله؟ خيلي به مربوط-

 پسندي؟ مي رو بوش ، بودم ساله نوزده كه وقتي-

 .بگو اون از برام ، بله-

 :گفت و راند عقبشان به و برد موهايش ميان دستي سهيل

 سنگ مثل و شكننده شيشه مثل ، محكم كوه مثل ، مغرور طاووس مثل ، بود كننده مهبوت و خوشگل اون!خب-
 .بستم او به دل احساس شكفتن اوج در مادر عشق از سرخورده من و بود سالش هفده همش!سخت

 نكردي؟ ازدواج باهاش چرا-

 :بود كشيده پر گذشته به روحش گويي ، نداشت توجهي آن به سهيل اما ميزد موج حسد مهين كالم آهنگ در

 دست هم عاقبت ، اون پدر هم و كرد مخافت وصلت اين با من پدر هم اما داشتم دوس منو اونم ، بود همين قصدم همه-
 .انداخت احساسش بي عموي پسر آغوش به را او سرنوشت

 بود؟ چي پدرهاتون مخالفت دليل-

 سال بچه داماد من ميگفت ، بود مونا اسمش ، مونا پدر.من بيشتر البته ، ايد بچه دو هر شما گفتن مي اما بخندي شايد-
 .نميدوني زندگي از چيزي و اي بچه هنوز تو ميگفت و داشت رو عقيده همين هم خودم پدر.نميخوام

 بود؟ بد دختره مالي وضع آيا-

 .شديم آشنا مهماني يك در هم با ما و بود پدرم سرسخت رقباي از پدرش ، عكس بر-

 :زنانه تملك احساس و ترس و حسد سر از سوالي.بياورد زبانش به كه نمود وسوسه را مهين كودكانه سوالي

 داشتي؟ دوستش خيلي-

 :گفت لبخند با و افكند او به نگاهي نيم سهيل

 بگم؟ بهت بايد آيا!سختي سوال چه-
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 ...من خب-

 :گفت سهيل بگويد چيزي ميكرد تالش مهين حاليكه در

 .نكرديم ازدواج هم با كه نيستم پشيمون حاال ميگم بهت فقط ، احساساتي و بودم جوان خيلي موقع اون من-

 چي؟در من داشت هم با رو زيبايي و پول دختره ميام؟اون زيبا نظرش به هم من آيا ، انديشيد و كشيد راحتي نفس مهين
 :گفت داد مي قرار اش جعبه در را ادكلن شيشه كه حالي

 .ممنونم هديه بابت از-

 تو برسيم خونه به تا حاال.بشكنم رو فاصله سد تونستم عوض در زدم حرف من همش امروز خب.نداشت رو تو قابل-
 ميشه؟ تموم كي امتحاناتت ، بزن حرف

 .آينده هفته-

 ببينيم؟ رو همديگه چطور ، ديدارمونه نحوه چي؟منظورم آن از پس-

 .ميكنم تلفن من-

 .تنبلي زدن تلفن در ميكنم حس چرا نميدونم-

 ...كه بودم گرفتار آنقدر روز دو آن طي من و نداريم تلفن ما گفتم كه ميگي؟من قبل دفعه خاطر به-

 :گفت تسليم سر از سهيل

 .كني تلفن بهم روز هر بده قول فقط ، قبوله خب بسيار-

 .ميكنم قبول اما بشم خارج خونه از بهانه يك به روز هر سخته چه اگر-

 .ميزدم تلفن بهت بار چهار سه روزي داشتي تلفن اگه ، ديدي رو كجاش-

 آن ، سهيل به دل كرد باور هم خودش كه جايي تا ميشد مجنونتر و تر شيفته سهيل سخنان شنيدن با لحظه هر مهين
 تا كنارش در ميدانست كه او هم.شود مي كشيده سو هر به او توسط شود متوجه آنكه بي و سپرده پروا بي و رك پسرك
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 به نه ، بيانديشد ديگري چيز به خواست نمي دلش.اينهاست از فراتر ارزشش ميكرد حس اما ، بود خواهد بالتكليف مدتها
 .سهيل و خودش سرانجام به نه و آينده به نه ، مهرداد

 

  هشتم فصل

 كيوسك از اي بهانه به روز هر مهين.گنجيد نمي وصف در كه شدند نزديك هم به آنقدر آشناييشان از هفته يك پايان در
 مكالمه سختي به آنگاه و گذراند مي او با گفتگو به را دقايقي و ميزد تلفن سهيل به خودشان كوچه از تر آنطرف كوچه دو
 به مهين و زد مي موج محبت و عشق سهيل سخنان ي كلمه به كلمه در.ميكرد قطع را تماس و رساند مي پايان به را

 اين طول در هيچگاه كه داشتند گفتن براي حرف آنقدر آنها.سازد خود مفتون حد آن تا را او توانسته كه باليد مي خودش
 مي كم وقت هميشه عمالً آنها اما است آور خنده دانست مي.كند پرسشي او از شغلش درباره مهين نشد فرصت مدت

 .كردند مي خداحافظي هم از اكراه با و آوردند

 مي پاسخ امتحاني سواالت به سريعتر چه هر او عشق به كه ميشد خالصه ظهرها از بعد در مهين اوقات بهترين هميشه
 خانه از عاشقانه عطا رفتن محض به كه ها صبح يا.گذراند مي او با را كوتاهي ساعت و شد مي خارج مدرسه از و گفت
 را حقيقت اين وقتي و شود مي وابسته او به لحظه به لحظه چقدر دانست نمي.زد مي تلفن محبوبش به و شد مي خارج
 دليل به عطا كه بخصوص نداشت خانه از شدن خارج براي اي بهانه ديگر و رسيد اتمام به امتحاناتش كه كرد درك

 به نظرش به كدام هر كوتاه دقايق آن.بود گرفته مرخصي استراحت براي را روزي چند بود شده عارضش كه كسالتي
 به دري چرا كه داشت گله خدا درگاه به دائم و رفت نمي كاري هيچ به دلش و دست ديگر.بودند قرن يك ي مثابه

 .شود حاضر كارش سر دوباره و آورد دست به را اش بهبودي زودتر چه هر عطا ميكرد دعا ؟يا گشايد نمي سويش

 مي اشك او ياد به و نگريست مي ستاره پر آسمان به حياط به رو باز پنجره از رفت مي بستر به ناتوان و خسته وقتي شبها
 كه اي گونه به بود زنده ذهنش خلوتكده در بودنشان هم با خاطرات ي لحظه به لحظه.ميكرد فكر خاطراتش به و ريخت
 زاينده كنارِ شان عاشقانه خاطرات.ميداشت مشغولش دم سپيده تا پايان بي سريالي بسان داد مي قرارشان هم كنار وقتي
 .بارها و بارها ، ها تلفن پشت و ماشين در ، راه بين ترياي در ، رود

 به كه عشقي دارد چشمگيري تأللوئي چه!شده پنهان احساس از معطري زرورقِ در كه مبهمي لذت!پايانيست بي شور چه
 اي گله و داني نمي هيچ اش درباره كه عشقي آوريست هيجان هراسِ چه.است گنگ چه.باشد نرسيده ثبوت ي مرحله

 !نداري هم
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 حال در گنجيد نمي خود پوست در كه مهين.شود حاضر كارش سر مجدداً گرفت تصميم عطا روز چهار گذشت از پس
 :گفت عطا كفشهاي كردن جفت

 .نيست كمي چيز سينه ي قفسه درد ، بدين نشون دكتر يك به رو خودتون فرصت اولين در بهتره-

 :گفت بود شده نحيف بسيار كه عطا

 .باش خودت مراقب هم تو دخترم باشه-

 :گفت لبخند با مهين

 بابا؟ چي براي من-

 نيندازي؟ پا از رو خودت ، سنگينه خونه كار-

 :گفت خوشرويي با مهين

 .بابا چشم-

 چه هر داشت تصميم و بود تاب بي سهيل براي دلش.بست را كوچه در آنگاه و كرد بدرقه در جلوي تا را پدرش مهين
 .شد روبرو تاجماه با در جلوي كه شود خارج خانه از زدن تلفن قصد به زودتر

 !خانوم مهين ، بهبه-

 از كليد كه اي گونه به.لرزاند را مهين سهمگين بادي وزش مثل بود كرده فراموشش مهين تقريباً كه تاجماه آشناي صداي
 .گرفت مهين سمت به و برداشت را كليد و شده خم سرعت به تاجماه.افتاد زمين به و شد رها دستش

 !كياني خانوم سالم-

 .خوشگلم عروس ماهت روي به سالم-

 برده ياد از پاك و دانست مي سهيل به متعلق را خودش ديرباز از كه چرا كرد بدي احساس او ي جمله شنيدن با مهين
 مزه.بود آور خوف كابوسي مثل برايش تاجماه با رويارويي حاال و شده بدل و رد مهرداد و او ي درباره قراري و قول بود

 :گفت زحمت به و گرفته تاجماه دست از را كليد و گرائيد تلخي به دهان
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 چطوره؟ شما احوال-

 تو؟ بيام كني نمي تعارفم الهي برم قربونت-

 :گفت بود زده چهره به ادب نقاب كه حالي در ميل بي شود خارج خانه از زدن تلفن براي بود گرفته تصميم كه مهين

 .تو بفرماييد چرا-

 :گفت و داده سر اي خنده غش غش تاجماه

 !بيرون ري مي داري نظر به چون ندارم حاال پيشت بيام داشتم قصد اگرم يعني كردم شوخي.برم ساده دختر توِ  قربون-

 :گفت و كشيد عميقي نفس مهين

 .برم بعداً ميتونم-

 بهش همش كرده ام ديوونه ميگم رو مهرداد اون.بپرسم رو احوالت ميخواستم فقط نداشتم خاصي كار هم من دخترم نه-
 .نميره كه نميره خرجش به خورديم شيريني كه روزه ده تازه پسر ميگم

 زندگيم در انقدر نقشش و دارم فاصله او با سالهاست ميكنم حس چرا روزه؟پس ده همش انديشيد حيرتزده مهين
 عشق خاصيت كه كرد درك و ميگذشت سريع سهيل با بودنش لحظات چقدر كه اورد ياد به شده؟بعد كمرنگ
 :ميزد حرف داشت هنوز تاجماه!همينه

 اون به بگين من به داشتيد هم براي پيغومي هر ، تام دو شما رابط من ببين ، باشه رفته بابات كه اومدم ديرتر مخصوصاً-
 .نمياد گيرتون روزها اين ديگه كنيد ازدواج وقتي.نميرسه نامزدي دوران به دوراني هيچ كن باور.ميرسونم يكي

 ي كرده نشان او ميدانستد محل ي همه حاال.بود خفه گلو در صدايش اما نميخوام اونو من بگويد ميخواست دلش مهين
 نه هنوز:بود گفته معترضانه داد مي دستش به را خريدها پاكت كه وقتي قبل روز سه دو پدرش.است تاجماه خواهرزاده

 كياني خانواده با ميخواين شنيدم ، ايشاهللا مباركه ميگفت فروش ميوه اقاي كريم امروز.شدن خبر همه باره به نه داره به
 فقط اگر اما بود تاجماه خانه ديوار به ديوار درست اقا كريم خانه كه چرا نداشت تعجبي او درباره البته خب.بشين فاميل
 تاجماه حرفهاي تا بماند منتظر آنقدر يا شود خانه كند؟داخل چه بود مانده.بفهمند محل ي همه بود كافي فهميد مي يكنفر

 :گفت ؟تاجماه كند ترك را او و برسد اتمام به

 جون؟ مهين رفتي مي كجا راستي-
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 :گفت دروغ به لرزاني صداي بزني؟با تلفن ميخواي كي به بود پرسيده انگار.ريخت فرو او سوال از مهين قلب

 .كنم خريد ميرفتم...ميرفتم-

 :گفت تاجماه.كرد سنبل را دروغ اين عجله با چطور نفهميد هم خودش

 .خريد بره عروس نداره خوبيت ، بگو من مادر؟به بخري ميخواستي چي-

 .ميخرم ميرم خودم نيست مهمي كنين؟چيز خريد ما براي سال و سن و درد پا اون با شما خانوم؟بذارم چي ديگه واي اي-

 :گفت سماجت با تاجماه

 !بري تو كه نكرده خريد طاهري اقاي چرا ميكنم حيرت خونه برو تو برم قربونت نه-

 :گفت بالفاصله ديد اتهام مظان در را پدرش كه مهين

 ...كه اينه دارم الزم هم ظهر براي شده تموم مان ادويه و نمك بگم بهش كردم فراموش من خريده چيز همه بابا-

 .ميارم برات من خونه برو تو باشه ، ميخواي ادويه و نمك پس-

 .نميشه خدا به نه واي-

 .ميكنم خريد هم تو براي بقالي ميرم دارم دختر؟من ميكني تعارف چرا-

 :گفت مهرباني به ديد را مهين امتناع چون تاجماه

 .ميريم هم با باشه-

 محبوبش با چند دقايقي نبد قادر او حضور با كه چرا گرفت فرا را وجودش همه غم و بربست رخت مهين وجود از اميد
 يك شد؟تاجماه پيداش كجا از ديگه اين.كن كمك خودت خدايا ، منه تماس منتظر هم سهيل حتماً ، انديشيد.كند صحبت

 .سازد مطلع مهرداد عشق از را مهين لفافه در ميكرد تالش و ميگفت سخن اش خواهرزاده از بند

 ، بعد براي استراحت ميگه باش خودتم فكر به حداقل خاله ميگم بهش.ميكنه كار بند يك ، شده خواب بد و خوراك كم-
 نمي فقط بكشه خونه روي و سر به دستي عروسي از قبل تا آورده معمار و نقاش.زياده خوابيدن و خوردن براي وقت

 باشه؟ رنگي چه خونه داري دوست راستي ، داري دوس رو رنگي چه تو دونست
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 :گفت نبود تاجماه حرفهاي متوجه حواسش اصالً كه مهين

 ؟ خونه كدوم-

 :گفت و خنديد تاجماه

 !نداري مهرداد از كمي دست هم تو انگار ، خدا بر پناه-

 .سهيل گرو در او دل و بود او گرو در مهرداد دل منتهي!بودند عاشق دو هر ، نداشت مهرداد از كمي دست او بله

 .نبود حواسم لحظه چند ، كياني خانوم ببخشيد-

 .مياد خوشت رنگي چه از بدونم بگو حاال.ست ديگه عالم يك تو انگار ميزني حرف باهاش وقتي مهرداد عين-

 چي؟ براي-

 .بگم بهت تا بگو تو-

 .مياد خوشم رنگي همه از من راستش واال-

 .نيست مناسب نوعروس ي خونه براي سفيد رنگ از بهتر رنگي هيچ ميكنم فكر كه من-

 :گفت متعجب مهين

 ها؟-

 موافقي؟ هم تو.ميگيره آبي ميدونم چه و سبز و صورتي رنگهاي از آدم قلب-

 بگم؟ چي...واال-

 .منه مثل سليقت ، خوبه-

 ميانشان سكوت از بنابراين بياورد زبان به بود خودش منفي پاسخ همانا كه را واقعيت كرد تالش اي لحظه براي مهين
 :گفت و برد بهره

 ...خواستم مي كياني خانوم ، من-
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 بيام نميتونم كه دقيقه هر دردم پا اين بگيرم؟با سبزي كمي من موني مي دقيقه چند ، افتاد يادم شد خوب ، واي اي-
 .بيرون

 در تاجماه به او.شد سست اندكي حقيقت به اعتراف در مهين و گشت مهين زبان از حقيقت بيان مانع ناخواسته تاجماه
 پيرزن يك داشتني دوست و آرام ي چهره ، اش چهره.نگريست بود مشغول فروش سبزي با زدن حرف به كه حالي
 بار زير از كردن خالي شانه و واقعيت گفتن ناگهان.نبود واقف مهين قلبي مكنونات به تجربياتش ي همه با كه پيرزني.بود

 از شدت به روز آن تا و ديد نمي خود در تواني حلش براي كه مشكلي.آمد دشوار بس كاري نظرش به مهرداد با ازدواج
 و كرده اقدام خريدنشان به هم باز بود موجود خانه در ادويه و نمك آنكه با باالجبار روز آن.بود گريخته آن به انديشيدن

 .ريخت اشك سكوت در ساعتي تا و برگشت خانه به برسد مقصودش به آنكه بي تاجماه همراه آنگاه

********* 

 : گفت بود جورابش پوشيند حال در كه عطا به مهين

 .گردم مي بر هم ناهار و دوستم خونه ميرم امروز من بابا-

 :گفت آنگاه و شد خيره مهين صورت به ثانيه چند براي عطا

 .شدي خسته خيلي ميدونم چون برو ميگم اما فرستاد جايي هر رو دختر نميشه چون نه بگم بايد كه ميدونم-

 در بال بود مانده كم پدرش مثبت پاسخ با برود سهيل ديدار به ممكن ترتيب هر به بود كرده جزم را عزمش كه مهين
 :گفت كند پنهانش كوشيد مي كه شادي با.بياورد

 .بابا ممنون خيلي-

 .برگرد زود اما-

 .ام خونه شما از زودتر عصر باشيد مطمئن-

 :گفت موهايش به زدن شانه حال در عطا

 هر ميدم قول.رسيدي خونه و من به فقط و نذاشتي بيرون خونه از پاتو كرده فوت مادرت وقتي از ، بابا داري حق هم تو-
 .برادرت و خواهر ديدن تهران بريم هم با سفر يك خودت زندگي سر بري اينكه از قبل زودتر چه
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 درباره عطا با كرد تالش ، بگويد چيزي كرد تالش.كشاندش اندوه به لحظاتي براي دوباره عطا حرفهاي و آينده فكر
 فرو لب مقوله اين روي پدرش حساسيت و همسايه و در حديث و حرف آوردن ياد به با اما بگويد سخن اش خواسته
 همون چرا.باد خودت بر لعنت كه كردي خودت ، اليق چه هر خاليق!حقته.پرداخت خودش شماتت به درون در و بست
 به وجودش.بكش حاال ، رسيد اينجا به تا گذاشتي دست روي دست كني؟هي خالص رو بقيه و خودت تا نگفتي نه اول روز
 نكرد باور ابتدا ، زد صدا را پدرش ناگهان.معقول و فرمانبردار دسته و نافرمان و عاصي دسته ، بود شده تقسيم دسته دو

 .شد مسلط خودش به تا نكشيد طول آنقدري اما باشد خودش

 بابا؟ چيه-

 خورديد؟ رو داروهاتون گم مي...مي-

 :گفت لبخند با عطا

 برم بايد ديگه من خُب.باشه راحت خيالت ، ميبرم خودم با دارم كه بخورم يازده ساعت بايد هم رو يكيش ، دخترم آره-
 نداري؟ كاري باهام

 :بگويد لبخند با كرد تالش اما شد شرمسار پدرش خسته و زحمتكش صورت از لحظاتي براي مهين

 .بابا خداحافظ ، نه-

 خرخره تا تغاريت ته دختر كه نميدوني دل ساده پدر اي آه انديشيد.داشت اطمينان او به چقدر ، باليد مي او به عطا چقدر
 در و گيره مي دست به رو مردي دستان ، نداره بهش تعلقي هيچ كه ميكنه فكر مردي به ساعتها روز هر.غرقه گناه در

 ، اون عشق مسموم ، شدم مسموم ديگه.شدم پاگيرش بدجوري كنم چكار اما.ست بيگانه باهاش كه ميشه خيره چشمانش
 با ميشه آزارم سبب پرده بي و رك آنچنان حرفهايي با بار هر وقتي.ميشم مريض باشم بيخبر ازش روز يك اگه كه طوري
 زبونانه بار هر من و ميشه شكسته كه رسه نمي ساعت چند به هم پيمان و عهد اين اما كنم فراموشش بندم مي عهد خودم

 .ميكنم گريه ام گي اراده بي از ساعتها تا آخر دست و ميرم ديدارش به

 فهمم نمي رو ترديدش علت اما داره دوستم ميگه اونم.ميكنند كوكش كه عروسكي مثل شدم ، گرفته من از رو اراده اون
 اين از هم خودم ديگه.كنم صحبت پيرامونش امروز دارم خيال اما ام نپرسيده چيزي علتش ي درباره مستقيماً حال به تا ،

 پاسخ بهش من ميشه روبراه او آمدن جلو با كارها ي همه.شدم خسته ميشه چي تكليفم ندونم كه اين و اعصاب جنگ
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 من البته.باشه داشته ادعايي نميتونه مهرداد پس نداريم تعلق هم به رسماً هنوز ما.ميكنم كم رو مهرداد شرِ و ميدم مثبت
 .شده درست دردسر كافي حد به هم حاال همين تا ، بگذره كار از كار اينكه از قبل تا ، بجنبم بايد

 منتظر كجا بود كرده هماهنگ سهيل با قبل روز.شد گاه وعده راهي و كشيد صورتش و سر به دستي هدف اين با مهين
 سوار مهين تا كرد باز را ماشينش در آنگاه ، كرد له پا زير را سيگارش و آورد لب به لبخندي او ديدن با سهيل.بايستد
 .پرداخت احوالپرسي و سالم به حين همان در و شود
 

 قبل ساعت نيم از خدا ببينمت؟به دقيقه چند بياي كني؟نبايد كُشم زجر ميخواي ، كُشتي منو كه خانوم؟تو مهين چطوري-
 زنگ به گوشم.شدم پشيمون بعد اما خونتون در بيام گرفتم تصميم بار چند.بود رسيده لبم به جونم ديگه ، قرارم سر

 .نميكني منو كوچيك دلِ فكر بزرگه خودت دل ماشاال.تنبلي كه هم زدن تلفن توي اما ميام دارم بگي كه بود تلفن

 عاشقش قلب تپش به و بست فرو لب سهيل ي مندانه گله سخنان شنيدن با داشت گفتن براي حرف دنيا يك كه مهين
 چشمانش گذرا اي ثانيه براي.شده تنگ او براي دلش اقدر دانست نمي ، نداشت او از كمي دست هم خودش.سپرد گوش

 خوش و شيك لباسهاي هميشه مثل ، گذراند نظر از را او و گشود چشم آنگاه بلعيد را او حضور ي رايحه و نهاد برهم را
 :گفت بزند حرف هم او تا يافت مهلتي باالخره وقتي!گفتن براي حرف دنيا يك و داشت تن به دوختي

 .بگم ميخواستم چي رفت يادم اصالً كه زدي حرف وار مسلسل انقدر-

 آمدم تان كوچه سر تا بار دهها كن بودي؟باور شده دلتنگ من ي اندازه به هم تو راستي.بگو تنگت دل ميخواهد چه هر-
 .برگشتم و

 !بكن قالو و خونه بيا يكدفعه-

 :گفت و برد بهره فرصت از مهين.بود كرده درك را مهين مقصود حتم طور به ، بست فرو لب و شد ساكت ناگهان سهيل

 نمياي؟ جلو چرا پس ندارم هم من نداري مشكلي كه تو-

 .اول خونه سر برگشتيم دوباره باز ما-

 نميخواي؟ منو شايد يا ، دلشه آدمي هر اول اول؟خونه خونه كدوم-

 عجولي؟ كارات همه براي حرفيه؟تو چه اين-
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 .بياري بيرونم ميدوني تو فقط كه اي تله در اونم افتادم گير من.ست آينده مسأله ، اي؟مسأله عجله چه-

 :گفت خنده با سهيل

 بيارم؟ بيرون رو تو ميتونم چطوري افتادم گير خودم كه من-

 ماه يك از كمتر همش و ميدم تحميلي ازدواج يك به تن باشم مايل آنكه بي دارم.جديه خيلي موضوع سهيل نشو لوس-
 .كنم معلوم رو تكليفم تا دارم وقت ديگه

 .بزرگه خدا موقع اون تا!عمريه خودش!ماه يك-

 .گذشته بزني بهم چسم-

 :گفت و شد جدي سهيل

 بزني؟ غُر فقط آمدي كه هم روز دوازده ده از بعد ميخواي مهين-

 :گفت ديد مي را اشكش بود بار اويل كه سهيل و شد سرازير سهيل زدن حرف نسنجيده بابت مهين اشك

 من عزيز.ميخوام معذرت خُب خيلي ، خُب خيلي.شدي ها بچه مثل درست من خداي ، مهين نكن گريه ميكنم خواهش-
 ازدواج براي كني؟هميشه خرابش عجوالنه ازدواجي با ميخواي چرا كرديم ثابت هم به و داريم دوست رو همديگه كه ما

 .ببريم لذت حاال از بايد ما ، هست فرصت

 !داره؟ فرقي چه حاال با مگه باشيم عاشقي شوهر و زن ميتونيم ما-

 .شوهرند و زن فقط شوهر و زن يك ، بنداز كار به كوچيكتو ذهن عزيزم-

 .بذاري بالتكليف منو ميخواي نوعي به تو ميكنم حس من.نميشه سرش چيزها اين حقيقي عشق اما-

 .نيست بازي خاله كه زناشويي زندگي ، بشناسيم همديگرو بايد مريضم؟ما مگه آخه-

 ميشه؟ كامل تو شناخت كي-

 !تو شناخت و-

 .شناختم تورو كامالً من-
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 به هاش راه خيلي كه خمه و پيچ پر ي جاده يك مثل ، ايه پيچيده معماي زناشويي زندگي من كوتاه؟عزيز مدت اين در-
 نه؟ يا ميفهمي منظورمو نميدونم.ميشه ختم دوراهي

 به.ميكنم وجدان عذاب احساس اينطوري من.باشه راحت دومون هر خيال كه اونقدري ، كني نامزد منو الاقل ميتوني تو-
 .بسپارم اي ديگه كس به خودمو نميتونم طرفي از و ميدونم مربوط تو به خودمو بودم تو با كه مدتي خاطر

 ...اينجا.زدم حرف تو با موضوع اين درباره قبالً من-

 :زد فرياد مهين

 !سهيل نيست اروپا اينجا-

 فرياد اينكه از مهين و نداشتند را شكستنش قدرت حتي لحظه چند تا يك هيچ كه داشت دنبال به را سكوتي مهين فرياد
 پايين را اتومبيلش شيشه آرام و فرستاد ريه به را دودش ولع با و كرده روشن سيگاري سهيل.بود شرمنده بود كشيده
 :گفت آرام و شمرده سهيل بياورد زبان به كالمي آنكه از قبل ، نتوانست اما بگويد چيزي كرد تالش مهين.كشيد

 در بدون كردي؟فقط فرق درجه اين تا تو كه افتاده اتفاقي چه روزه ده اين توي نميدونم ، مهين نيستم تفاوت بي من-
 خودمو تا بده فرصت بهم هفته دو يكي فقط ، باشه داري اصرار كه حاال.نيست من زندگي در اي ديگه دختر حاضر حال
 .كنم جور و جمع

 :گفت آرامي به نداشت را پاسخي چنين انتظار ابداً كه مهين

 .كنم تحميل تو به خودمو نميخوام...من-

 حاال اما كنم بودنمان هم با صرف رو بيشتري مدت ميخواستم من.نبودم دنبالت هيچوقت بود اينطور اگه ، نيست اينطور-
 .ندارم حرفي اينه از غير تو ميل كه

 :گفت سعادت از سرشار اي آينده تصور با و فشرد دست در را سهيل دست و خنديد اي كودكانه شادي با مهين

 !شيم مي خوشبخت ما سهيل-

 .عزيزم بله-

 نيستي؟ خوشحال تو چرا پس-
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 .شدم شوكه كمي فقط هستم چرا-

 .دارم حالي چه من بكن رو فكرش پس-

 مني؟ با ناهار امروز تو-

 باشم؟ نداري دوس آره-

 من؟ ي خونه بريم ميخواي.دارم دوس كه معلومه-

 :گفت بالفاصله مهين

 !نه-

 .باشي راحتتر اونجا ميخواستم ، ميلته طور هر-

 .راحتم باشم كه جا هر تو با ، راحتم من-

 .ميشيم پياده رستوران اولين جلوي پس-

 سهيل از روشني پاسخ بود توانسته باالخره كه چرا فهميد نمي را سهيل حرفهاي از خيلي كه بود شادمان آنقدر مهين
 و رسيد راه از بكنند را فكرش آنچه از زودتر ظهر از بعد و شد صرف سهيل ي بامزه هاي لطيفه با آنها ناهار.بگيرد
 :گفت و نشاند مهين دست بر ديگري بوسه لحظه آخرين سهيل.شدند جدا هم از شان باطني ميل رغم علي دو هر دوباره

 .باش خودت مراقب-

 كشتي شُكاندار ميرفت كه كسي عشق از اكنده دلي با و نمود برداشت خودش نفع به جمله اين از معنا هزارها مهين
 سرگرم داشت سر در كه شيريني روياهاي با را خودش بود مانده باقي خانه تا كه كوتاهي راه در.شد جدا شود اش زندگي
 حسد و غبطه شاهد ذهنش در.خوشحال و خوشبخت فرزند دو يا يك با ديد مي سهيل همسر خيال در را خودش او.نمود

 .فرخنده آنچنان ازدواجي خاطر به ديگران ناباوري با و سوسن خواهرش حتي بود ديگران

 ايستاده انتظار به در جلوي كه آمد خودش به او صداي با و نشد مهرداد متوجه كه بود رنگارنگ روياهاي سرگرم آنقدر
 .پائيد مي را طرف آن و طرف اين هراسيده و بود

 .خانوم مهين سالم-
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 :گفت دستپاچه او ديدن با مهين ، داشت كوچه سر به چشم و بود پاوين ممكن حد تا صدايش

 .سالم-

 :گفت سراسيمه كند اش مؤاخذه مهين با كالمي هم خاطر به و برسد سر آن هر عطا ترسيد مي كه مهرداد

 چطوره؟ شما حال-

 آرام و عاشقشم؟محكم من گفته اون به كي.پريشونم و مشتاق او اندازه به هم من كرده فكر!احمق ، انديشيد مهين
 :پرسيد

 ...پدرم اگه ميكنيد؟ميدونيد چكار اينجا شما-

 .ندارند تشريف ايشون شدم مطمئن و ميزنم پرسه اينجاها كه حاالست تا كي اما.ميدونم بله ميدونم-

 چيه؟ امرتون حاال-

 ...راستش-

 :گفت آرام و گرفت مهين طرف به را كوچكي بسته مهرداد

 خطر كه بود اين بذاريد ام ادبي بي بر حمل شايد كردم فكر بعد ياره ام خاله بدم ميخواستم.نداره شمارو قابل بفرماييد-
 ...و خريدم جون به كارو اين

 :گفت مهين

 .بپذيرم نميتونم من-

 .ناقابله خيلي ، نيست كه گناه.هستيم هم ي خورده شيريني مثالً ما كنيد قبول خدا تورو-

 :گفت بهانه عنوان به مهين

 ...پدرم...ولي-

 ببينه مارو و برسه راه از كسي اگه بگيريد خدا تورور.كنند شك كه نيست چشمگير اونقدر تازه ، دادم من نگين بهشون-
 .نداره خوشي صورت شما براي
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 :گفت شرمساري با بدهد تشكر مجال او به آنكه از قبل مهرداد و گرفت را هديه مستأصل مهين

 ما ياد به كه انقدري!درويش ي تحفه سبزيه برگ فعالً اين ميام در خجالتتون از كرديم عروسي هم با وقتي ايشاال-
 .خداحافظ تون اجازه با.باشين

 آنجا از و رساند اش خاله خانه به را خودش برق مثل مهرداد بود شده ميخكوب جايش سر حيرتزده مهين كه حالي در
 كردن باز به چيز هر از قبل و گشود را خانه در هم مهين.شد خانه وارد سرعت به بعد و نگريست مهين به ديگر بار

 !بود ادكلن شيشه يك او هديه كه چرا كشيد تير گناهكارش قلب اش هديه ديدن با.پرداخت مهرداد كادوي

 

  نهم فصل

 پس.كوچكترست هم آن از كني مشت اگر را است؟دستت چقدر مگر است محبت و عشق و توجه مركز كه آدميزاد دل
 داد؟ جا همزمان را نقر دو عشق اندازه و وسعت اين با دلي در شود مي چطور

 افتاد مي او بر چشمش يا و آمد مي ميان به او از حرفي بار هر.آمد نمي هم بدش او از اما نبود مهرداد عاشق مهين البته
 خود آرزوهاي و ها خواسته قرباني را او ميشد سبب همين و لرزاند مي را وجودش پود و تار ي همه بزرگ بس گناهي ياد

 وقتي بكند توانست مي چه اما نداشت ترديد و شك صداقتش در اي ذره مهين و بود ريا بي و خالص پسرك عشق.بداند
 بود؟ سهيل گرفتار قلبش كه

 عذر بايد كنم ازدواج سهيل با باشد قرار اگر ، انديشيد مي كار ي چاره به و ميزد غلت بسترش در ساعتها تا شبها مهين
 به چرا ، نبودي من ي كرده نشون تو مگه كنم؟ميگه ازدواج ميخوام چطوري؟بگم آخه اما ، بخواهم را مهرداد

 مي اهميت آبروش به چيز هر از بيشتر دنيا توي كه كنم چه بابا با گذشته اين دادي؟از نشون خوش روي خواستگارت
 مشكل آخه اما.باشه رفاه در اش بچه داره آرزو پدري هر ، ميكنه موافقت ببينه موقعيتش با رو سهيل وقتي چند هر!ده

 نظر به منطقي خواستگاري؟اصالً اموده و ديده منو خيابون توي بگم؟بگم چي سهيل ي درباره نميدونم كه اينجاست
 از بعد مطمئنم.نميبينم خودم در رو شجاعت اون نه نه ريال گوشمه بزرگم تيكه شناسمش مي قبل از بگم هم اگر.نمياد
 ، كنم تجسم رو همسايه و در برخورد ميتونم حاال از.بود خواهد مجلس هر نُقل حرفم مدتها تا كنم ازدواج سهيل با اينكه
 .ميكنند غالف ببيند وضعيت آن در را سهيل و من كه بعد اما اش خاله و مهرداد به ميدن رو حق همه اول نگاه توي خُب

 ، بابا ست؟اي چكاره داماد راستي.ميره باال پارو از پولش كه حسابي؟دامادي آدم يك به بده رو دخترش مياد بدش كي
 پول ، بيكاره اصال ، داره كارخونه ، داره ميكنه؟شركت فرقي چه.ست چكاره نميدونم هنوز اما بشم زنش ميخوام ببين منو
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 مغز پيرهن يك و داره رفته رو و رنگ شلوار يك كه مهرداد مثل نه ، ببينمش دوبار لباس مدل يك با نشده هنوز.داره كه
 ديگه ، داره آدمها شخصيت روي بسزايي تأثير لباس من نظر به.رسيده ارث بهش كي از نيست معلوم كه اي پسته

 نشان زيباست لباس همين ، نه بگن بايد حاال!آدميت نشان زيباست لباس همين نه گفتند مي كه زمان اون گذشت
 آدم يك تا باشه اش مغازه توي نفر پنجاه اگه كن نگاه كوچه سر فروش ميوه همين به ، همينطورند همه خدا به.آدميت

 ، قربان بفرماييد امر ميگه و استقبالش ميره فروشگاه سر اون از و ميكنه رها رو همه ميبينه باال پز و سر با رو كشيده اُتو
 توي تا ميبره و ميكنه خركش رو ها ميوه نايلونِ هم بعد!عقب بياريد تشريف داريم بخواهيد هم درشتتر اگه ست تازه بله

 قول به.حله باقيش بيفته راه آقا كار.موندند معطل خدا خلق نميكنه فكر اصال و ميگيره سبز اسكناس تا چند و ماشينش
 ... و خيار كيلو سه ديگري و سبزي كيلو دو يكي اون و ميخواد هويج كيلو يك يكي ميخوان؟فوقش چي بقيه مگه خودش

 نداشته هم كس هر ، است همه سر تاج باشه پر جيبش كي هر ، ميزنه پول داره رو اول حرف موقعيت اين توي بابا اي
 زير ديگه يكي شرف ، ست ديگه يكي مال بچاپش بچاپ.انسانيت حتي نه و معرفت نه ، شخصيت نه نداره هيچي باشه
 چرا ميرسم آرزوم به دارم كه حاال و درك به برن بگم همه به تا خواستم خدا از زيادي پول شناختم خودمو وقتي از.سواله
 توي.كمه سهيل مثل موقعيت من براي اما زياده من موقعيت توي دختر اون كنم؟براي فكر مهرداد مثل پاپتي يك به بايد
 كاري همين درست ، شد نمي من خواه خاطر كه داشت پول اگه اون باشه خودش فكر به بايد كس هر زمونه و دوره اين
 توي برم و كنم ول رو سهيل سراي دولت بيام من ، خريد ميشه هم رو عشق پول با.ميكنم دارم من حاال كه ميكرد رو

 ميگه؟ چي آدم عقل كنم؟آخه زندگي مهرداد قبلِ سال پنجاه ي خونه

 هم اگر البته و ميشود قطار ذهنش در ، پريشانش وجدان به دادن تسكين براي تصورات اين بيشتر نيم دانست مي مهين
 سهيل.ميشد سپرده فراموشي موج به سهيل مجدد ديدار با كه كشيد نمي طول آنقدري شد مي عذاب دستخوش وجدانش

 مي او به همسر يك قالب در كه عشق قالب در فقط نه مهين حاال.بودند عشق مقدس آيت ي منزله به او براي حرفايش و
 .ندارد اي فاصله آن با ميكرد حس مهين كه ميگفت سخن شيريني ي آينده از سهيل و نگريست

 از برساند خانه به را مهين زودتر چه هر تا فشرد مي گاز پدال بر پا وقتي تابستاني گرم ظهرهاي از بعد از يكي در سهيل
 كه سهيل.كرد رد را دعوتش بود آشنا عطا روحيات با خوبي به كه مهين و نمود دعوت مهماني يك در شركت براي او

 :گفت بود رنجيده سخت

 چرا؟ آخه-

 منو وقتي از بخصوص حساسيه مرد پدرم ، مشكلم گرفتارِ مكررمان ديدارهاي خاطر به هم حاال همين من ميدوني كه تو-
 توي تازه.ميكنه نگاه امانت چشم به من به خودش قول به ديگه ، شده هم بيشتر حساسيتش كردند نشون مهرداد براي
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 اينكه با ، برم تهران به تنهايي روز دو براي من ده نمي اجازه حتي پدرم ، بره جايي تنها دختر نيست رسم ما خانواده
 مصائبي چه گرفتار گذرانم مي تو با كه ظهرهايي از بعد براي من نميدوني كه تو.هستند اونجا برادرم و خواهر ميدونه
 !بذاره كه باشم؟محاله خونه از بيرون شام از پس ساعتي تا بده اجازه بياد حاال.هستم

 .دوستام از يكي عروسي برم ميخوام بگو...بگو خُب-

 :پرسيد آشفته مهين

 بگم؟ دروغ يني-

 :گفت انگيخت مي بر را مهين احساسات كه لحني با سهيل

 بگي؟ آميز مصلحت دروغي خاطرم به كه ندارم رو ارزشش من يعني-

 !بري تنها ميتوني-

 .نامزدشه يا همسر با داره شركت مهموني اون در كسي هر شب آن!نه برم؟نه تنها-

 .نداريم تعلق هم به هنوز كه ما اما-

 رسمي نامزد هنوز چون نميتونيم.ميكنم نگاه نامزدم چشم به تو به من ، داريم تعلق هم به حاال همين ميكنه؟ما فرقي چه-
 .بديم دست از اينو مثل باشكوهي مهموني نشديم

 ...اما-

 .كردي انتخاب رو خوبي راه كني ام ديوونه داري قصد اگه!مهين ببين-

 .كني درك منو موقعيت بايد سهيل؟تو ميشي ناراحت و عصباني چرا-

 .باشم داشته خودم كنار رو تو دارم دوست هم من آخه نميكنم؟اما دركت ميكني فكر-

 كنم؟ راضي چطور پدرمو آخه اما دارم دوست هم من-
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 نگفتي هم الكي همچين تازه ، روش اينم گفتي دروغ تا دو يكي حاال كه تو.دوستامه از يكي عروسي بگو ، گفتم كه بهت-
 و نيستند داماد و عروس از كمي هاش كننده شركت كه چند هر.نداره داماد و عروس فقط ، مهموني ميري داري واقعا و

 .نشاطند با و جوون خودمون مثل همه

 :گفت ادامه در ديد را مهين سكوت چون سهيل

 داره؟ ترس انقدر پير پدر يك نميدونم من.بچيني رو آمدنت مقدمات تا داري وقت روز پنج-

 :گفت رنجيده مهين

 .قائلم احترام براش!خدا تورو نگو

 ميكني بهش كه خدمتي همه اون از بعد نداري حق كني؟يعني چكار ميخواي تو مگه اما قائلم احترام براش هم من خب-
 قدرت موضع از بودم تو جاي اگه من ميكشه كار تو از فقط داره اون انصافيه بي اين خدا باشي؟به خودت مال روز يك

 .ميزدم حرف

 .بوده ممنون ازم هم هميشه نزده من به سردي حرف كوچكترين حاال تا اون-

 .نيست كافي كه اين-

 .بده منفي جواب بهم ترسم مي آخه-

 .ميدوني بهتر پدرتو قلق تو.بزن غُر ميدونم چه ، كن تَخم و اخم ، كن قهر داد كه هم منفي جواب-

 :گفت و كوفت صورتش روي آرام مهين

 ميداري؟ وا كارهايي چه به منو مهموني يك براي ببين بده مرگم خدا واي-

 .ميكني تاييد بياي اگه ، داره رو ارزشش كه نميدوني اخه-

 .نيست اين فقط كه من مشكل كرد موافقت هم پدرم فرضا آخه-

 :پرسيد باشد خونسرد ميكرد تالش كه حالي در سهيل

 داري؟ مشكلي چه ديگه-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  110 

 .بگم نميشه روم...واال-

 ايم؟ غريبه هم با ما چه؟مگه يعني-

 خودم براي هم من باالخره.بشم حاضر ميزني حرف ازش تو كه مهموني توي اينطوري نميتوانم من...بگم چطوري اما نه-
 .خوره نمي اونا به من لباس و سر ، دارم غرور

 .كردم قبالً رو فكرش بسپار من به اونو.باشه اين مثل مشكلها ي همه كنه اينه؟خدا مشكلت پس-

 ...من ، سهيل نه-

 .ست هديه يك ؟اون!باشه نگو هيچي-

 .خريدي برام زيادي هداياي حاال تا آخه-

 .ايناست از بيش ارزشت.باشه اينا از بيشتر بايد واال نميكني قبول تو-

 !ميني لوسم داري-

 .ميبرم لذت كردنت غافلگير از بفهمي توني نمي!ملوستري لوس هاي بچه لباس در-

 ميكنه؟ ام هيجانزده هديه چقدر كه فهميدي هم تو ، ناقال اي

 .بود سخت خيلي فهميدنش-

 و ريخت و لباس و سر اون با من بگي ميتوني آيا حل راه هزار پروفسورِ اما!بلدي رو زنها دل اوردن دست به راه جدا تو-
 بشم؟ خارج خونه از پدرم چشم مقابل چطور قيافه

 :گفت لبخند با مهين.رفت فرو فكر به و كشيده زبرش نچندان صورت يه دستي سهيل

 نه؟ بودي نكرده رو اينجاش فكر-

 :گفت متفكر سهيل

 .ميكني اش پيچيده تو نيست سخت زياد معما اين-

 مياد سرش پشت هم چندمي و سومي و دومي ، بگي دورغ يك وقتي ميگه هميشه پدرم-
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 :گفت مناسب حلي راه كردن پيدا با ناگهان نداشت توجه او حرفهاي به ابداً كه سهيل

 .هست لباس پوشيدن براي مكاني اونجا مسلماً ، كني عوض رو لباست مهموني توي ميتوني ، كردم پيدا-

 ...اما-

 به حاال تا بگي اگه نميكنم باور.ميكنند كارو اين دخترها از خيلي ، درنيار رو بسته گوش و چشم دبستاني دخترهاي اَداي-
 .نرفتي هايي مموني چنين

 .سهيل نرفتم واقعاً-

 نبايد كه زدم حرفي هم باز اينكه مثل ميخوام معذرت.فناست در عمرت نصف چون باشي متأسف خودت براي بايد پس-
 رنجيدي؟.ميزدم

 :گفت رنجيده و افكنده زير به سر مهين

 .كنم عادت تو هاي كنايه به بايد ميكنم فكر ، نرنجيدم نه-

 .بشيم جدا هم از ناراحت ندارم دوس بخند حاال.نداشتم منظوري جداً من نباش حساس انقدر مهين-

 :گفت و گرفته دست به را دستش سهيل ، داشت زير به سر همچنان مهين

 فَلك؟ يا كش خط ، فلفل كني؟با تنبيهم ميخواي ، خواستم كه معذرت-

 :گفت و داده پاسخ لبخندش به هم سهيل ، خنديد ناخوداگاه مهين

 .كنم خبر رو شهرداري بايد هم فردا امروز ميكنم فكر-

 :پرسيد متعجب مهين

 چي؟ براي-

 .كنند پر هاتو گونه چالِ بيان اينكه برا-

 دست سهيل خداحافظي هنگام.نمود اكتفا لبخندي به سهيل و خنديد دل ته از نداشت را شوخي چنين انتظار اصالً كه مهين
 :گفت و گرفته دست به را مهين
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 .ميزنم فرياد آنصورت در چون نه نگو من به.ميكنم حساب آمدنت روي-

 :گفت لبخند با مهين

 .ميكنم رو سعيم-

 .هميشگيمان جاي سر موقع همين ديگه روز پنج ما قرار شدي راهي اگر پس-

 .شد پياده سهيل اتومبيل از مانده شان محله به كوچه دو و كرده تأييد لبخند با مهين

******* 

 ندارين؟ اطمينان من به شما ام؟يعني بچه من بابا؟مگه نه چرا-

 تو.دخترم اند ميش لباس توي گرگهايي مسأله!خرابه ي زمونه و دوره مسأله ، نيست تو بودن كوچيك و اطمينان مسأله-
 .ميگم چي بدوني كه نچشيدي رو روزگار گرم و سرد آنقدر هنوز ، اي ساده و قشنگي ، جووني

 .كنيد راحت خودتونو و نه بگين نرم؟خُب من اينكه براي تفسير و طول همه اين ، اوه-

 مهماني به كند متقاعد را دخترش ميكرد تقال عطا.كشيد مشاجره به ميكرد بيني پيش سهيل كه همانطوري عطا و مهين كار
 .كند جلب را پدرش مساعد نظر نمود مي تالش مهين و نرود

 من ي وظيفه ، سپرده من به رو تو هم اي ديگه كس طرفي از ، كنم نگهداري تو از چشمام مثل دادم قول مادرت به من-
 .نذار معذورات توي منو انقدر.دختر خطيره خيلي

 :گفت مصرانه و غلطيد هايش گونه بر مهين اشك

 اي غريبه كس ي خونه تازه.موندم خونه توي بس از پوسيدم ، آدمم منم جون بابا.خودم از غير دارم تعلق همه به من-
 .تحصيلم دوران دوست ي خونه ميرم رم نمي كه هم

 :گفت ترديد سر از لحني با عطا

 .زدي نمي حرف بابات حرف باالي ، جان مهين نبودي اينطور سابقاً تو-

 .دوستم عروسي برم دارم دوست زدم؟خُب حرف حاال تا مگه-
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 :گفت ادامه در عطا اعتماد حس برانگيختن و كردن گم رد براي آنگاه

 .بياين هم خودتون داريد شك اگه-

 كردم؟ سختگيري جايي به تو رفتن براي حاال تا من بابا؟مگه بيام كجا من-

 .ميكنيد داريد كه حاال-

 شهر اين تاريكي بسپارم؟توي كي به شب آخر تورو من آخه.ميگردي بر شب آخر و ميري غروب تو ، ميكنه فرق اين-
 برگردي؟ تا بشم زنده و بميرم دلشوره از كي تا پيكر و در بي

 .ميگردونه بر رو ما دوستانم از يكي پدر برگشتن موقع تازه ، هستم هام كالسي هم از تا دو يكي با نيستم تنها كه من-

 كيه؟ پدرش-

 .داريد شك عالم ي همه به كه هم شما!واي-

 .نكن اعتماد نشدي مطمئن تا هم چشمت به حتي روزگار اين توي-

 .شناسم مي كه سالهاست رو پدرش-

 .بيار شامو و بشور رو صورتت برو.نكن پيله ، دخترم شو بلند-

 مقابل سفره سر دختر و پدر وقتي.بازگشت شام سيني با بعد دقايقي و كرد ترك را اتاق اكراه با و برخاست جا از مهين
 زمزمه و نهاد بشقاب لب را قاشق نگريست بود شده سرخ گريه از كه دخترش چشمان به چشمي زير عطا نشستند هم
 :كرد

 .باشي خونه ده ساعت از قبل كه شرطي به.برو ، دختر باشه خُب خيلي!اهللا اال الاله-

 :گفت خوشحالي با و شد شاد ناگهان مهين ي نشسته اندوه به صورت

 .بابا ممنونم-

 :گفت نبود رفتنش به راضي هنوز كه عطا
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 گله هيچوقت اونم و ندادم سوسن خواهرت به رو ها آزادي اين از يكي كه ميدونه خدا.برگردي تا بيدارم من باشه يادت-
 .نكرد

 :گفت شيرني به مهين

 !شمام عزيز دختر من اينكه برا-

 :گفت بود خوشحال اش مرده مادر دختر شاديِ از كه عطا

 !بلدي؟ رو بابا خواب رگ هم تو ، بال خانوم اي-

 دليلش شايد و بود اراده سست ماهرخ مثل درست او برابر در.بود ماهرخ با زندگي روزهاي يادآور و يادگار برايش مهين
 ضعف نقطه اين به كامالً هم مهين و نداشت را او اندوه ديدن طاقت عطا.شد مي خالصه ماهرخ و مهين ي قيافه تشابه در

 .شد مي متوسل حربه همين به داشت پدرش از تقاضايي گاه هر و بود آگاه

 وسيله بدين كه چرا امد مي حساب به مهين براي بزرگي فتح مهماني به رفتن براي عطا رضايت جلب حال هر به
 بي مهين ي سينه در دل بود مانده باقي جشن روز تا روز سه فقط كه حالي در.آورد دست به هم را سهيل دل ميتوانست

 ميان در فرد زيباترين كه بود اين ذكرش و فكر ي دارد؟همه دلهره و اضطراب انقدر چرا بفهمد توانست نمي.بود قرار
 دانست مي و شناخت مي خوب را سهيل او بيايد زيبا سهيل چشم به حدالمقدور ميخواست.باشد كنندگان شركت

 در آراسته ظاهري و سر با داشت قرار او با وقتي همين براي ماند نمي دور نظرش از ناچيز چند هر تغييري كوچكترين
 نگاه در نداشت ميل ، شد مي معرفي بقيه به سهيل نامزد بعنوان كه بود مهم نظر آن از جشن اين اما.ميشد حاضر محل
 هنوز و ديد نمي خود در را انها با مقابله شجاعت! ابدا كه بود حالي در اين و كند جلوه شلخته و اجتماعي غير دختري اول

 مي شدن معرفي و كردن احوالپرسي و دادن دست ، دادن سالم ي نحوه به ساعتها.ميكرد غربت احساس آنها ميان ، نرفته
 بازيگر را خودش بنابراين كند بازي فيلم است قرار ميكرد حس.مينمود بيگانگي و كمبود احساس هم باز اما انديشيد
 .رسيد فرا موعود روز باالخره و گذشت قرني برايش روز سه ان.ديد نمي باال طبقه از دختري نقش ايفاي براي توانايي

********* 

 مي مضطرب و خسته اش چهره و نشسته بيخوابي كمرنگ هالل چشمانش زير ، بود بيدار الطلوع صبح از مهين موعود روز
 :گفت خداحافظي هنگام عطا.نمود بدرقه در جلوي تا را او و داد را عطا ي صبحانه او.نمود

 !نذاري انتظارم چشم ، منتظرتم ده ساعت از قبل من نره يادت بابايي-
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 .بابا چشم-

 .بغلي همسايه به بده رو كليدش و كن قفل رو در بري خواستي وقتي ، باش هم خودت مراقب-

 .چشم-

 .خدا پناه در.نميكنم سفارش ديگه ، بابا بال بي چشمت-

 .باشيد خودتون مراقب هم شما بابا خداحافظ-

 .خداحافظ-

 انداخت مي پوست بايد.رفت حمام به آنگاه و شست را ظرفها و كرده مرتب را اتاق و بازگشت ساختمان به عجوالنه مهين
 با چرا فهميد نمي هم خودش.نداشت ناهار به ميلي اما بود ظهر آمد بيرون وقتي و كشيد طول هميشه از بيش حمامش ،

 به انگاه گذراند بطالت به را ساعت سه دو.بود داده قورت اي درسته گاو ندارد؟انگار ناهار به ميلي نخورده صبحانه اينكه
 و اماده هميشه مثل سهيل.شد گاه وعده راهي مرتب و آراسته غروب و نمود كمرنگي آرايش و پرداخت مواهيش سشوآر
 خاطر به كه مهين.نمود مختصري احوالپرسي در بستن ضمن و نمود باز را اتومبيلش در او ديدن با و بود ايستاده منتظر
 :گفت شوخ اهنگي با گنجيد نمي خود پوست در مهماني به رفتن

 !كردي؟ شيك-

 :گفت لحن همان با هم سهيل

 .بخوريم هستيد زيبايي بانوي انصافاً كه شما به كنيم؟بايد چكار-

 :گفت و خنديد او لحن به مهين

 نميام؟ كردي فكر-

 .نكردم فكري همچو من نخير-

 نميزد؟ شور دلت ، بگو رو راستش-

 ببيني؟ كني بازش نميخواي.خريدم هم رو لباست كه مياي بودم مطمئن آنقدر بخواي رو حقيقتش اگه-
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 :پرسيد اي كودكانه كنجكاوي با بود برده ياد از را لباسش كردن عوض پاك كه مهين

 كجاست؟-

 .رفتم راه خيلي خريدنش براي راستش ، عقبه اون-

 :گفت سپاسگزاري و ساده آهنگ با مهين

 .ممنونم ازت خيلي-

 پسندي؟ مي رو رنگش ببين-

 شادي با.بود خوانا بسيار پوستش رنگ با كه ديد را رنگي شكالتي بلند چسبان پيراهن آن در و كرد باز را بسته مهين
 :گفت الوصفي زايد

 غريبه؟ و عجيب كمي نميكني فكر اما...اما!محشره ات سليقه كه جداً ممنونم ازت خيلي-

 نمي من.گرفته زينت كمر تا عقب از دكمه با كه سانتي شش يقه ، روزه مدهاي آخرين از يكي لباس نظر؟اين چه چي؟از-
 نامأنوسه؟ برات چرا فهمم

 .نكردم تن به لباسي چنين حال به تا ، بگم نميتونم دروغ...بهت... خب-

 .كني امتحان كه خوبيه فرصت پس-

 تن به نفر دهها و سهيل ديدگان مقابل در را ويژگي آن با لباسي نبود قادر مهين كه بود آنجا مسأله قسمت مهمترين اما
 و بود خورده روغن و شده سشوآر زيبايي طرز به موهايش ، انداخت سهيل آراسته وضع و سر به نگاهي چشمي زير.كند
 ، نه.داشتند هارموني كامالً رنگش استخواني پيراهن با كه داشت پا به دوختي خوش سفيد شلوار و تن به مشكي تك كت
 :پرسيد اكراه با.كند خودداري داشت مي بر گام سهيل كنار كه حالي در هم آن لباس پوشيدن از توانست نمي

 هست؟ لباس كردن عوض براي جايي اونجا مطمئني تو-

 خواناست؟ پيراهنم رنگ با پاپيونم تو نظر به مهين ، مطمئنم كه البته-

 !شدي باوقار خيلي ، بله-
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 .نميگم نپوشيدي لباستو وقتي تا تو ي درباره نظرمو من-

 مياد؟ من به نظرت به-

 !ميبيني حاال ، بود خواهي مجلس اون زن قشنگترين تو-

 مي گوش به سو هر از كنندگان شركت ي خنده صداي رسيدند شد مي برگزار ان در مهماني كه باغي به وقتي
 اضطراب دستخوش بود نگذاشته پا مجالسي چنين به روز آن تا كه را مهين دقايقي براي موزيك بلند صداي.رسيد
 :كرد زمزمه.نمود

 .ندارم رفتن شجاعت من ، سهيل برگرديم بيا

 :گفت و گرفت دست به را او مچ سهيل

 ؟!زدي جا زودي همين به ف دارند حضور مهموني اين توي نفر تنهاييم؟دهها ما چي؟مگه يعني-

 چي؟ لباسم-

 .كني عوض رو لباست و ساختمون توي بري آروم ميتوني-

 .شناسم نمي اينجا رو هيچكس من تنها؟آخه-

 .منتظرتم ساختمون جلوي من-

 و سر از متأثر وجودش همه كه حالي در ، شد ساختمان وارد و زد دريا به دل انگاه و ايستاد مردد لحظاتي براي مهين
 .لرزيد مي كنندگان شركت و پايكوبان صداي

 

  دهم فصل

 و بود زده خشكش جايش سر زده بهت همانطور.داشت سنگين باوري به نياز پذيرفتن براي بود شاهدش مهين كه آنچه
 به متعلق خصوصياتي با سبك و باخته خود پسراني و دختران دو به دو ساختمان سوي هر.چرخيد مي اطراف به چشمانش

 لب به سيگاري بودند خودش سال و سن هم برخي كه حالي در و بودند مشغول گفتگو و صحبت به خودشان دنياي
 يعني دارد تعلق آنان دنياي به سهيل كند باور نميخواست دلش ، برگردد داشت دوست.بودند لميده مبلي روي و داشتند
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 مي من داره فرق اونا با سهيل انديشيد اميدوار.نداشتند بازگشت قدرت ناتوانش پاهاي اما ، بود باور اين بر اش باطني ميل
 : اوردش خود به دلچسبي و ظريف صداي كه بود برده ماتش همانطور.شناسمش

 نازنازي؟ ايستادي اينجا چرا-

 .خورد جا بود داده قرار مخاطبش كه دختري زيبايي از و برگشت عقب به

 .نشد موفق اما بگويد چيزي كرد ُتالش

 شناسيم؟ مي همديگرو ما هستيد؟آيا كي شما-

 .بشين آشنا ميتونيد-

 دخترك طرف به را دستش او.كشيد راحتي نفس سهيل ديدن با مهين و چرخيد عقب به نگاهشان دو هر دخترك و مهين
 :گفت و كرده دراز

 .مهين من دوست ؛ بشو آشنا.رزيتا سالم-

 طرف به را دستش همسرم؟رزيتا بگه ، بگه بايد چي يعني ميگه؟خُب چي اون من؟خدايا دوست ، انديشيد ناباوري با مهين
 :گفت و كرده دراز مهين

 .ببالي خودت به زيبايي دختر چنين كنار زدن قدم خاطر به بايد تو كه سهيل بگم بايد.جون مهين آمدي خوش خيلي-

 از دلنشيني ي رايحه و بود لق و نرم رزيتا دست!نديده؟ آينه توي رو خودش زيبا؟مگه ، انديشيد و زده لبخند مهين
 دوش ادكلن شيشه يك با الاقل كدوم هر اينا بودم آورده رو ادكلنم ي شيشه كاش ، انديشيد مهين.شد مي ساطع لباسش
 توي اينا ، خواهرشه انگار ميزنه حرف دختره با چنان سهيل.دارند عالمي خودشون كجا؟واسه اينا و كجا ما واقعاً.گرفتند
 الكم توي كردم سرمو و خونه توي نشستم بس از ، نشه باورم هم بايد بله.دارند اي ديگه دنيا خودشون واسه ما ي جامعه

 :گفت و كشيد بيرون خياالتش از را او سهيل.نميدونم چيزي هيچي و هيچكس از

 نشدي؟ حاضر هنوز تو جون مهين-

 :گفت او جاي به سهيل ، بود امده بند مهين زبان

 بپوشه؟ لباس مهين تا هست اتاقي اينجا رزي-
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 .كني قفل رو در و اتاق اون توي بري ميتوني جون مهين ، بله آه-

 :گفت سهيل

 .مونم مي منتظرت اينجا من ، جون مهين باش زود-

 را اش يقه هاي دكمه نبود قادر كه لرزيدند مي آنقدر دستانش اما پرداخت لباسش كردن عوض به و رفت اتاق به مهين
 را خودش اي ثانيه براي ، ايستاد بود اتاق در كه قدي ي آينه مقابل و بست را انها بود زحمتي هر به وجود اين با.ببندد

 !محشره:كرد زمزمه انگاه و شد مسلط خودش به اينكه تا زد پلك بار چند ، نشناخت

 ساحل به هم ترسش ميكرد حس و نمود نمي بيگانگي احساس قبل لحظه چند چون فاخر لباس آن در خودش ديدن با
 خارج اتاق از و گرفته دست به را ساكش.نداشت نقص ، نمود برانداز را خودش سراپاي مغرور نگاهي با ديگر بار.نشسته

 و ايستاد باز زدن حرف از ناخودآگاه و افتاد او به نگاهش اي لحظه براي رزيتا ، بود سرگرم صحبت به رزيتا با سهيل.شد
 :كرد زمزمه

 !نظيره بي-

 او بر باز نيمه دهان با بود اش ذاتي ي مشخصه كه بودن خوددار رغم به هم او ، چرخيد مهين جانب به هم سهيل نگاه
 داشت حضور ساختمان آن در كسي هر بلكه بودند مهين زيبايي تماشاگر كه نبودند سهيل و رزيتا فقط.بود مانده خيره
 :گفت سهيل به مهين.بود گشته او وجاهت متوجه

 دارم؟ فرقي چه شما با من ميكنيد؟مگه نگاه اينطوري منو چرا-

 :گفت رزيتا

 ميدونستي؟ خودت.عزيزم زيبايي سادگي اوج در تو-

 را بازويش تنها و بود خاموش و حيرتزده همچنان او اما بگويد چيزي هم سهيل ماند منتظر و انداخت گل مهين هاي گونه
 درباره سر پشت از را مبهمي و نامفهوم هاي زمزمه مهين حاليكه در شدند خارج ساختمان از هم با و نمود مهين پيشكش

 .باليد مي خود به بابت اين از و شنيد مي خودش ي

************ 
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 دست به محكم را مهين دست مچ سهيل بپيوندند آنها جمع به انكه از قبل ، ميزد تيرگي به جمعيت كثرت از باغ مركز
 كه چيزي نبود شاهدش روز آن تا مهين كه بود چيزي سهيل ديدگان در.شود خيره چشمانش به مهين شد سبب و گرفت
 برابر در اي عاجزانه احساس مثل چيزي.بود سرخوش ديدنش از اما نميكرد دركش اگرچه مهين چون.نبود بد مسلماً
 .عشق

 بگي؟ ميخواي ؟چيزي سهيل شده چي ، چيه-

 :كرد زمزمه آنگاه.شد خيره چشمانش به دقيقتر و گرفته باال را اش چانه دست با سهيل

 شدي؟ زيبا چقدر داري خبر خودت-

 !ميكني غلو داري-

 .نيستم بلد كه ميدوني-

 :گفت اورده در زانو به اعتراف اين گرفتن براي را سهيل اينكه از مغرور و خوشحال مهين

 .ميبيني منو داري كه اوليه بار ميكنم خيال نكن نگاه من به اينطوري-

 .عياري تمام خانوم يك امشب تو ، هست ، هست-

 :گفت و زده لبخند مهين

 .آمدم كه خوشحالم-

 :داد ادامه طنزآلودي لحن با و كرده صاف را صدايش بعد

 ببري؟ حاضرين جمع به منو نميخواي ، پادشاه پسر خُب-

 وجود با آنجا.كردند حركت باغ وسط سمت به باغ ي گوشه تاريك نيمه فضاي از هم با و گرفته دست به را دستش سهيل
 خودشان مثل جملگي كنندگان شركت بود كرده توصيف سهيل كه همانطور و بود روشن روز مثل قوي پروژكتورهاي

 به هياهو همه آن از مهين قلب.بود كرده آلود غبار را فضا سيگار دود و انداخته طنين فضا بر تندي موزيك و بودند جوان
 :گفت آرام و ساخت وارد سهيل دست به آرامي فشار.نمود لرزيدن به شروع زانوانش دوباره و افتاد طپش

 .ميكني نما انگشت منو داري تو ، بنشينم كنارت هم من تا بنشين جايي خدا رضاي محض-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  121 

 .نمايي انگشت ات كننده خيره زيبايي سبب به هم حاال همين تو-

 :گفت سهيل به خوشرويي با و آمده نزدشان پوشي شيك و جوان پسر بودند مشغول صحبت به دو آن وقتي

 !ميگردي؟ من دنبال داري شايد-

 :گفت هيجانزده صدايي با و كشيد آغوش به محكم را پسرك و كرده رها را مهين دست او ديدن با سهيل

 خودتي؟!همايون ، من خداي-

 شانه روي را قدرتش پر دستان بود بلندتر سهيل از گردن و سر يك حاليكه در و نمود جدا خود از را سهيل همايون
 :گفت است غريبي ي لهجه به آميخته ميكرد حس مهين كه آهنگي با و نهاده هايش

 .سهيل نداشتم رو ديدنت انتظار-

 .دي مي بستان بوي تو پسر ، اينجام ميبيني كه حاال-

 !اينجايي كه هنوز!پريدي احتماالً كردم فكر-

 حضور متوجه تازه گويي كه او و كرد مهينش ي متوجه و نمود دعوت سكوت به را همايون ابرو و چشم ي اشاره با سهيل
 :گفت اورد بند را مهين نفس تقريباً كه بلند نيمه كرنشي با بود شده مهين

 اين بوديم بيخبر هم از سالها سهيل و من راستش.نبودم شما متوجه وجه هيچ به ، ببخشيد منو ادبي بي اميدوارم ، خانوم-
 كنيد مي سر است اجتماعي غير حد اين تا كه او مثل مردي با چطور شما.شديم هيجانزده يكديگر ديدن محض به كه بود

 !نكرده؟ معرفي من به شمارو حتي هنوز چون

 :گفت من من با بگويد بايد چه دانست نمي كه مهين

 ...من...خُب-

 :گفت و آمده اش ياري به سهيل

 بازگشت مناسبت به امشب مهماني كه منه قديمي دوستان از همايون هم ايشون جان مهين.هستند مهين ايشون همايون-
 .شده برگزار وطن از دوري سالها از پس ايشون
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 :گفت گريخت مي همايون شوخ چشمان به نگريستن از كه حالي در زحمت به مهين

 .خوشوقتم-

 من و دارند حضور كثيري ي عده امشب ميبيني كه بطوري كن پذيرايي خانوم از خودت سهيل ، خانوم منه افتخار باعث-
 .بشم شرمنده پذيرايي در قصور با ترسم مي

 .خودمونه از هم مهين.نيستم غريبه كه من ، همايون كن بس-

 با شدند جابجا انها وقتي و كشيد عقب مهين براي را صندلي و كرد هدايت بود خالي كه ميزي سمت به را آنها همايون
 خاطر آرامش با را دودش و كرده روشن سيگاري سهيل.كرد ترك را آنها ديگر ميزهاي به سركشي جهت عذرخواهي

 :گفت نگريست مي همايون به حاليكه در و فرستاد بيرون

 اروپا به و كرد ترك را ايران گرفت را ديپلمش وقتي بوديم همكالس هم با سال هشت الاقل ما.ست كننده مبهوت اون-
 ...اما ميزديم حرف تلفني هم با گاهي.بودم بيخبر ازش حاال تا من و رفت

 :گفت و كرده قطع را او كالم مهين

 .ببيني اونو تونستي كردي؟مي نمي سفر اروپا به تو مگه-

 دفعات از كدوم هيچ اما رفتم ديدنش قصد به بار سه من.ميكنه سفر كشور اون به كشور اين از دائم ، گرفتاريه مرد اون-
 .اند باكالسي آدمهاي ، اونه خواهر هم رزيتا.نشدم ديدنش به موفق

 كرده؟ ازدواج-

 .مانده مجرد حاال تا كه خواهرش ، نميكنم اون؟گمان-

 :پرسيد متعجب مهين

 .نداره موقعيت كنه ادعا نميتونه زيبايي همه آن چرا؟با ديگه اون-

 هر كه ثروتمنديه و جوان دختر حاال كنه؟اون مقيد سنگين مسئوليتهاي با رو خودش و كنه ازدواج بايد چرا ، عزيز مهين-
 .بكنه ميتونه پول با بخواد كاري

 ...مادرشون و پدر تنها؟پس آخه اما-
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 .مردند دو هر-

 .انگيزه غم-

 دنبال رفتند يك هر و كردند تقسيم را پدر اموال و مال برادر و خواهر مرگشون از پس.بودند هم عاشق اونا ، بله-
 .سرنوشتشان

 اينا!الخالق جل انديشيد.بود گشته مهين حيرت و بهت سبب ميكرد ادايشان توجهي قابل خونسردي با كه سهيل هاي گفته
 كار اينجا غريب؟مگه مملكت بره و كنه رها تنها رو خواهرش برميداره غيرتش چطور برادره اند؟آخه آدمهايي جور چه

 !تونه نمي اينجا كه كنه هوا آپولو قراره قحطه؟انگار

 .كن پذيرايي خودت از مهين-

 چنده؟ ساعت سهيل-

 .پرسيدي دفعه سه حاال تا بابا اي-

 .ميزنه شور دلم كنم چكار-

 .داريم وقت كلي ده تا نزنه شور دلت-

 .ندارم نگراني كه اوتم با وقتي تا وگرنه ميزنه شور بابام براي دلم-

 چيه؟ تكليف اوردند ديرتر رو شام و اومديم-

 .گرديم مي بر-

 شديم؟ خُل گرديم؟مگه مي بر-

 .ميكني شوخي داري كه ميدونم ، نذار سرم به سر خدا تورو سهيل-

 :گفت لبخند با و گذاشته مهين مقابل را ميوه ظرف سهيل

 .آزاديم و نداريم ما!بابات اين با توام-

 .بگير گاز رو زبونت سهيل-
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 :گفت و كرد اي خنده سهيل

 كه هستي آدمي جور چه تو نميدونم من!ها باشيم خوش اومديم شب فرماييد؟يك مي ميوه حاال.گرفتم گار چشم باشه-
 ميكني؟ فكر بعداً به و ميكني ول رو حاال

 .هيمنطورند همه-

 ديرتر هم ساعت يك گيرم حاال.دوني نمي ازش هيچي كه اي آينده ميكني آينده فداي رو حاال تو ، نيستند اينطوري همه-
 ميكنه؟ بيرونت بابات يا ميرسه زمين به ميشه؟آسمون چي ، خونه رفتي

 .دادم قول من اما ، كدوم هيچ-

 .نميشه طوري اونطرف يا اينطرف كم يك حاال گردي مي بر كه برگردي امشب دادي قول-

 .سهيل انگيزه نفرت ارزشها كردن وارونه ي درباره تو ي شيوه-

 به گردن بخوان اونا از و بكشند بند به رو جوانها حد اين تا بايد مادرها و پدر چرا ، نداره وجود ارزشي اصالً من نظر به-
 حاال.بود خواهند آزادتري هاي بچه ما هاي بچه مسلمًا شده عوض زمونه حاال!بذارند؟مهين پيش قرن نيم عقايد و رسوم
 .برتر تكنولوژي و كامپيوتر و فضاپيما موشك قرن شده قرن

 توي عقل كمي هنوز داشت؟پس خواهيم مشتركي هاي بچه او و من كه اينه مقصودش ما؟يعني هاي بچه ، انديشيد مهين
 اين ، ميكنه فكر مشترك زندگي به گرفته برادرش و رزيتا براي كه اي مدافعانه ژست عليرغم و هست نشدنيش نرم سر

 .بخشيه اميد كورسوي من براي

 نميدي؟ جوابمو چرا مهين توام با-

 .دادم مي گوش موزيك اين به داشتم نبود حواسم ببخشيد-

 كيه؟ كار ميدوني زيبا اليت موزيك اين-

 !نه-

 .منه ي عالقه مورد هاي آهنگ از يكي و زامفيره فلوت پان كار-

 .تحسينه قابل موسيقي ي زمينه در اطالعاتت-
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 :گفت معلوماتش كشيدن رخ به از مغرور سهيل

 .ام قرصموسيقي پروپا طرفداران از يكي من-

 :گفت خياري كندن پوست ضمن و برد بهره فرصت از مهين

 بدونم؟ نبايد چيه؟من شما شغل ، موسيقي قرص پروپا طرفدار آقاي خُب-

 :گفت و كرد خاموش سيگاري جا در را سيگارش و افكنده مهين بر گذرا نگاهي سهيل

 چكاره پرسي نمي كه ميشي آشنا پولداري پسر با.هستي انگيزي حرت دختر جداً تو ، بپرسي بودم منتظر اينا از زودتر-
 .است

 :گفت ناخودآگاه مهين

 .بودي مهم برام خودت اينكه براي-

 !؟ راستي-

 اول نگاه در ميدانست كسي هر از بهتر خودش كه چرا بپردازد خودش شماتت به مهين شد سبب سهيل پرسش لحن
 .خودش بعداً شايد و نموده گرفتارش سهيل برق و زرق

 دادي؟ مي نشون سبز چراغ بودم كاري و كس بي و پول بي پسر من اگه واقعاً-

 !سهيل-

 .بود كشته منو سوال اين پرسيدن وسوسه ، ميخوام معذرت-

 :لرزيد صدايش كمي اما بدهد را پاسخش آرامش با كرد تالش مهين

 داشتي؟ ترديد حقيقت اين قبول در جداً.بود خودت براي كه...معلومه-

 !كمي ، خُب-

 !بدجنسي خيلي تو من خداي-

 .بدي حق بهم بايد ، شدي خودم عاشق نگاه يك با تو بپذيرم تونستم نمي من خُب-
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 :گفت و كرد اي خنده سهيل.زد نمي هم مژه حتي و بود مانده خيره او بر صراحتش سبب به باز دهان با مهين

 خواي؟ نمي رو جوابش ، پرسيدي من از سوالي تو.هستيم هم با حاال كه اينه مهم بيرون بيا فكرش از كن ولش-

 .آمد خاطرش به سهيل ياداوري با البته كه بود برده ياد از را سوالش مهين

 مي دست و سر براش مرزها سر اون كه چيزي ، ايراني اعالي فرشهاي تاجر ، مهين تاجرم ام؟من چكاره من پرسيدي-
 .نيست عتيقه از كمتر اونا براي ما نفيس فرشهاي بگم بايد.شكنند

 پرسيدنش از پس بالفاصله اما آورد لب به بود داشته نگه ذهنش ي تاريكخانه در مدتها كه را سوالي و نياورد طاقت مهين
 .بود نهاده دست سهيل ضعف نقطه روي درست كه چرا گرفت دندان به لب

 باشه؟ خوب خيلي بايد وضعت وصف اين با پس-

 :گفت و رفت باال سهيل ابروهاي

 !اي زيركانه سوال چه-

 !بود كنجكاوي روي از فقط-

 .بكني رو تصورش نميتوني حتي كه آنقدري ، بله ميگم و ميكنم ارضاء رو ات كنجكاوي هم من-

 ...من ، خُب-

 شد؟ تموم سواالت-

 اش آينده همسر از سوال دنيا يك اينكه با مهين پس نيست گفتگو ادامه به راغب چندان كه داد مي نشان سهيل لحن
 :گفت ميلي بي با داشت

 .بله-

 .بگذرونم تجارت ي درباره صحبت با رو امشب تمام نداشتم خيال چون شد خوب-

 انها به همايون.برخاستند جا از رقصيدن براي پسر و دختر زيادي تعداد و شد عوض لحظاتي گذشت از پس موزيك
 :پرسيد سهيل از و شده نزديك
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 بپيونديد؟ ما جمع به نميديدن افتخار شما-

 چشم همه آن مقابل و برخيزد جا از بتواند كه بود محال!نه.نداشت رو به رنگ مهين ، زد لبخند و نگريست مهين به سهيل
 :گفت همايون دوستش به بود كرده درك را او احساس كه سهيل.برقصد

 .ديگه فرصتي براي بذار اومده راه از تازه من دوست ، نه-

 :گفت و انداخته باال شانه همايون

 .ميلته طور هر-

 :پرسيد سهيل از همايون رفتن از پس مهين.پيوست هياهو پر جمع به و گرفت فاصله دو ان از آنگاه

 !ميرقصم؟ و ميشم بلند ادم همه اين جلوي من نميكني فكر كه تو-

 :پرسيد حوصله بي و شد خم پايين به دهانش گوشه و خورد گره درهم سهيل ابروهاي

 اينجايي؟ چي براي امشب تو بگي ميشه-

 تو بيشتر شناخت با جداً من.بگذرونيم هم با رو ساعاتي تا اومدم ، نيست نمايش اجراي و خودنمايي براي مسلماً-
 .ميكردي مخالفت بايد تو بودم كار اين به راضي هم من حتي اگر ، ام حيرتزده

 بخورند؟ تورو قراره چرا؟مگه-

 در و ميگردد كاملتر او روي شناختش گذرد مي زمان چه هر كرد حس ، ماند باز سهيل فكر طرز و عقايد از مهين دهان
 با عمر يك نميتونم خدايا نه ، انديشيد عاجزانه.است گريزان قبولش از كه شود مي متبلور وحشتناك حقيقتي كنارش
 ميكنم حس و ميكنم بودن زيادي احساس آدمهايي چنين ميان.دارم تفاوت او با آسمان تا زمين از كه كنم سر كسي

 و خنده به بودند آشا هم با قبل از نظر به كه دختري با و برخاست جا از او به توجه بي سهيل.داريم فاصله هم با فرسنگها
 و روحيات اين با بگم؟اونا دروغ خودم به بايد چرا ، نيفتاده اتفاقي هيچ انگار ، انديشيد مهين.شد مشغول گفتگو

 جان به رو بيگانگي درد عمر آخر تا يا و رفت فرو لجنزار در بايد يا اينا كنار در.خودشونند دنياي به متعلق خصوصيات
 .خريد

 آسمان به سهيل زبان اي لطيفه شنيدن با اش خنده فرياد ناگهان بود مشغول گفتگو به سهيل با كه جواني دختر
 سر حسرت با و بود روئيده اي دره ته كونه ي دامنه از دور كه بود شده زنبقي انگار ، فشرد را مهين گلوي بغض.برخاست
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 در جواني پسر.نمود تركش دقايقي براي و كرده بهانه را دستشوئي به رفتن و عذرخواست سهيل از.سائيد مي آسمان به
 :گفت و شد نزدك او به طبيعي غير حالتي

 ...خانوم-

 :گفت لرزان صدايي با و زده پس را او مهين

 .ميگم راست واقعاً ، برم بايد من ميخوام معذرت-

 باز و اورد در جيبش از ميز زير را اي شده مچاله كاغذ تكه و نشست جايش سر آنگاه و كرد نظاره را او شدن دور سهيل
 ليوان نيست اش متوجه كسي شد مطمئن وقتي و انداخت نظر اطراف به.زد لبخند بود آن الي كه قرصي ديدن با و كرد

 پيمود را ليوان عمق آرامي به قرص.انداخت داخلش را قوي آور خواب قرص و ساخت نزديك خود به را مهين نوشيدني
 !شد خيره آن تدريجي شدن حل به سهيل و نشست فرو ان ته و

 

  يازدهم فصل

 ناراحتي؟ چيزي مهين؟از شده چي-

 :گفت و شد خيره سهيل صورت به مهين

 !نه-

 خوري؟ نمي شامتو چي؟چرا پس-

 مي كسالت احساس قبل ساعت نيم از او اما بود خوبي غذاي انصافاً ، نگريست خودش مقابل غذاي ظرف به مهين
 :گفت آرام.كرد

 .ندارم خوردن به ميلي-

 .كنم عوضش ميتونم نداري دوس شامتو چي؟اگه براي آخه-

 .ندارم اشتها ، نيست اين موضوع نه-

 :گفت مهرباني با و نهاده مهين انگشتان ميان را نوشيدني ليوان سهيل
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 .ميكنه باز رو گلوت راه ، بنوش-

 .نباش من نگران ، بخور تو-

 !بخوره؟ غذا ميتونه نشسته جلوش سيخ نفر يك وقتي كسي چطوري؟چه آخه-

 .بنشينم اي ديگه جاي و برم ميتونم ناراحتي اگه-

 :گفت و ساخته وارد مهين دست به فشاري لبخند با سهيل

 !شدي نازك دل خيلي امشب-

 :گفت ساده آهنگي با مهين

 .بزنم حرف باهات بعداً ميخوام ، سهيل-

 .بخور رو ات نوشابه حاال ، بعداً باشه-

 كشيد سر را نوشابه از اي جرعه مهين.نگريست او به چشمي زير سهيل و ساخت نزديك خود لب به را نوشابه ليوان مهين
 :گفت معترض و

 .گرمه خيلي-

 :گفت مصرانه و انداخت ليوانش داخل يخي قطعه بالفاصله سهيل

 .بخور حاال-

 از سهيل.پرداخت ليوانش دادن تكان به اش نوشابه درون يخ شدن آب براي حال همان در و انداخت نظر اطراف به مهين
 نوشيدني ليوان باالخره مهين وقتي.برنيانگيزد را او شك تا ميكرد كنترل را خودش سختي به اما بود شده كالفه او آرامش

 مي را ياجرايش نقشه قبل مدتها از كه كاري انجام خاطر به پيروزي برق و ساخت آزاد را نفسش سهيل كشيد سر را
 ده ساعت به چيزي ، نگريست ساعتش به آنگاه و داد فرو را غذا قاشق چند زور به مهين.درخشيد چشمانش در كشيد
 :گفت بود او متوجه كه سهيل.بود نمانده

 .نميشه دير-
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 با و شد نزديك ميزشان به رزيتا.شد سرگرم حاضرين تماشاي به و داد تكيده عقب به و زده لبخند او روي به مهين
 :گفت طنازي

 غذا آيا ، كشيده عقب ما زيباي دوست اين سهيل؟چرا.كنيد پذيرايي خودتون از ميكنم ندارين؟خواهش نياز چيزي به-
 نيست؟ ميلش باب

 :گفت بالفاصله مهين

 .دارم سردرد كمي راستش ، نيست اينطور اصالً نخير-

 :گفت رزيتا

 بدم؟ بهتون مسكني ميخواين-

 :گفت سپاسگزار نگاهي با مهين

 .ندارم مسكن خوردن به عادت نه-

 .كنيد پذيرايي خودتون از و نكنيد تعارف پس ، ميلتونه طور هر-

 :گفت سهيل

 .رزي برس بقيه به برو باشه راحت خيالت تو هست چيز همه اينجا-

 .برگشت دوستانش نزد آنگاه و كرد بش و خوش مهين با كمي رزيتا

*********** 

 :گفت سهيل به لذا بود داده عطا به كه بود قولي نگران مهين ، گذشت ديگر ساعت نيم

 كه؟ اي متوجه ، برگردم زودتر چه هر بايد من-

 :گفت و شد خيره او حال بي چشمان به قيق سهيل

 .ندارم حرفي اما زوده ميكنم فكر اگرچه ، خُب بسيار-

 :گفت داشت عجيبي رخوت احساس كه مهين
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 .ميكنم عوض رو لباسم هم من كن خداحافظي دوستات با تو پس-

 روي از وقتي مهين.ميكند اثر كم كم خورانده او به كه مسكني نظر به ، شد خيره او حركات و حاال به تر دقيق سهيل
 :پرسيد سهيل.گرفت را صندلي ي لبه سقوط از جلوگيري براي و نمود گيجي احساس اي لحظه براي برخاست صندلي

 شد؟ چي-

 :گفت هايش شقيقه ماساژ حال در مهين

 .شدم سرگيجه دچار لحظه يك عجيبه خيلي-

 :گفت و ساخت وارد بازويش به فشاري سهيل

 .بياد پيش ممكنه كسي هر براي-

 :گفت حيرتزده مهين

 .باشه صدا و سر و ازدحام خاطر به ميكنم فكر ، بشم حالتي چنين دچار نداشت سابقه حال به تا اما-

 .بريم شود حاضر زودتر پس-

 تصوير كرد مي حس.افتاد راه به ساختمان طرف به بود شده سنگين پلكهايش و لرزيد مي زانوانش كه حالي در مهين
 حاصل ديد مي آنچه در تغييري اما ببيند بهتر شايد زد پلك بار چند ، اند گرفته قرار مه از اي پرده پشت اشياء و آدمها
 روزم به چي خدايا انديشيد خود با.نيست كنترلش به قادر و شده سبك وزن كم پري مثل سرش امد مي نظر به.نشد

 خودم دست شده؟اگه ام سردي شايد ؛ نشده دير خوابم اونقدر كه هنوز ، ميكنم آلودگي خواب احساس انقدر اومده؟چرا
 است هفته يك كه كسي مثل شدم ، كنم عوض رو لباسم الاقل كن كمك خودت پروردگارا.خوابيدم مي جا همين بود

 .كشيده بيخوابي

 بدنش همه.داد تكيه آن به و كرد قفل سرش پشت را در و رساند اتاق به را خودش و رفت باال ها پله از زحمت به مهين
 نشده جا به جا كامالً هنوز ، نشست آينه كنار صندلي روي آرام دقايقي براي ، نداشت ايستادن توان و بود عرق از خيس
 :نمود متوجه خود به را او اي بيگانه صداي كه بود

 .كرده روي زياده خوردن توي حتم طور به ، خدا تورو كن نگاه اينو-
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 ي همه.كشاند بيرون به را خودش و گشود را در و پريد جا از برق مثل و برد ياد از را ضعفش اي لحظه براي مهين
 اما كند گريه بود شنيده آنچه خاطر به بلند صداي با ميخواست دلش و بود لبريز خشم و تحقير و ضعف از وجودش
 تلنگر اش خفته نيمه وجدان بر ذاللت و زبوني احساس.باشد داشته كردن گريه توان حتي كه بود آن از بيش ضعفش
 من ، انديشيد ناباوري با و برد ياد از را بود افتاده اتفاق ميانشان گذشته در آنچه و سهيل اي لحظه براي ، بود زده سختي

 چه است انگيز نفرت تعفنش گند بوي كه لجن ي درياچه اين ام؟توي طاهري عطا دختر ميكنم؟من چه ؟اينجا ام كي
 ميكنم؟

 آرام ، داد مي آزارش جنون مرز تا بود شاهدشان بار اولين براي اش تجربه بي چشم كه اطرافش و دور ي زننده مناظر
 وقتي ، است بيدار يا برده خوابش نفهميد.گرفت دستانش ميان را سرش و داد تكيه ديوار به و نشست پاهايش روي آرام
 برخاست جا از زحمت به.بود سهيل ، نگريست سرش باالي به زده وحشت كرد حس بازويش روي دستي كه امد خود به
 :پرسيد سهيل.داد تكيه ديوار به همچنان و

 كجايي؟ معلومه هيچ-

 .آمد مي فرود سرش مغز بر امان بي كه بود چكشي ي ضربه مثل صدايش

 كني؟ عوض لباستو بود قرار كه تو-

 :گفت ناتوان و رمق بي صدايي با و تكريد مهين بغض

 .كنه لعنتت بار هزار خدا جهنم اين به من آوردن خاطر به اميدوارم-

 نيست؟ خوب مهين؟حالت شده چي-

 .ببر اينجا از منو خدا خاطر به-

 :گفت مهرباني با و گرفته را او بازوي زير سهيل

 .كني عوض لباستو نيست احتياجي.ميريم داريم باشه ، باشه-

 از ديد مي وضع ان با و لباس ان در را او عطا اگر حتم طور به.نتوانست اما كند عوض را لباسش بايد بگويد خواست مهين
 حس را مبهمي ي همهمه مهين.بود افتاده دوران به سرش و شد مي باز زحمت به پلكهايش حاال.ميكرد سكته وحشت
 :شنيد را رزيتا صداي ، ميكرد



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  133 

 .شده شروع تازه ما ي برنامه ، شبه اول تازه-

 :گفت پاسخش در كه سهيل صداي و

 .نيست خوب حالش من دوست ، رزي ممنونم-

 :همايون صداي و

 كردي؟ خورش چيز ناقال-

 :خودش صداي و

 .متأسفم-

 :ديگر صداهاي و

 ...كرده؟ داره؟غش داره؟صرع خون فشار ي سابقه-

 ان به قوا ي همه با كه سهيل آهنين و سخت بازوهاي و بود شُل بستني مثل پايش زير زمين ، زد مي قدم ابرها روي انگار
 مي و نشاند صندلي روي را او آرام سهيل.كشيد مي خود دنبال را او سهيل بردارد گام خودش انكه جاي به.بود كرده تكيه

 اما افتاد راه به ماشين.بود آسوده جسمش و فكر حاال ، خوبيه احساس چه انديشيد مهين.كرد متمايل عقب به را صندلي
 :پرسيد اي خسته صداي با.اند موقعيتي چه در نميكرد حس

 سهيل؟-

 !مهين بله-

 چنده؟ ساعت؟ساعت-

 .رسيم نمي دير-

 .منه با سهيل چون رسيم نمي دير حتماً ، انديشيد» رسيم نمي دير«

 .بزن چرتي برسيم تا-

 ...من...نه-
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 .نفهميد هيچ ديگر و افتادند خسته چشمهاي روي به سنگينش پلكهاي ، نبود مقاومت به قادر ديگر

 و قلب و تابيد مي مهين صورت بر ماه نور.انداخت مي مهين صورت به نگاهي يكبار لحظه چند هر رانندگي حال در سهيل
 خوشامدگويي براي كه زد مي موج لبانش بر ناخوداگاهي لبخند و ميشد ور شعله عجيبي و مبهم احساس از پسرك روح
 خيابان و محله چند گذراندن از پس و افزود ماشين سرعت بر و فشرد گاز پدال بر پا.نمود مي مناسب بسيار شيطان به

 سالم سهيل به و گشود را باغ در آلودي خواب پيرمرد كه نكشيد طولي.زد بوق و نمود توقف باشكوهي عمارت جلوي
 زرد و قرمز چراغهاي با بزرگ باغ.بست سرش پشت را در پيرمرد و شد باغ وارد عجله با او به توجه بي سهيل ، كرد

 :گفت و آمده جلو پيرمرد.نمود مي خواب ي شوريده را خسته جان خلوتش و بود شده روشن

 نداريد؟ امري آقا-

 :گفت و شده پياده ماشين از سهيل

 .باال ببريم رو خانوم كن كمك بيا-

 ثابت و حركت بي بود خفته آرام حاليكه در مهين ديدن با و شد گرد سهيل ي جمله شنيدن با پيرمرد آلود خواب چشمان
 :كرد زمزمه لب زير.ماند باقي

 .خودت به ميبرم پناه خدايا!استغفراهللا-

 ميكني؟ نگاه منو و وايسادي همانطور چرا-

 :گفت بعد و شد خيره مهين معصوم صورت به گذرا اي ثانيه براي پيرمرد

 .كنيد معاف منو برم قربونتون آقا-

 :گفت خشمگين سهيل

 پيرمرد؟ كني چكار ميخواي مگه-

 .گوره لب پام يك ، آقا نميزنم دست نامحرم زن به من ، داره معصيت اخه-

 :گفت كالفه سهيل

 .باال بره تونه نمي كه كرده؟خودش غش خانوم بيني نمي مگه!ها كرديم گيري هجب-
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 :گفت و كرده مقاومت همچنان پيرمرد

 .اش خونه آقا؟ببريد ميكنه چكار شما پيش خُب-

 فردا كنه استراحت رو امشب يك كني؟بذار درست دردسر برام ببرمش؟ميخواي روز و حال اين با حسابي مرد آخه-
 .مونه مي دخترت مثل اين ، كنيم كمكش بايد ، نيست خوب حالش نيستي؟مشدي انسان تو مگه.ميره خودش

 :گفت لب زير پيرمرد

 .توبه خدايا!شيم مي وادار كارهايي چه به نون لقمه يه واسه ببين ، توبه خدايا-

 .سنگينه ماشاهللا.كن كمك بيا حاال بعد براي بذار رو استغفارت پيرمرد خُب خيلي-

 دختر نيست معلوم!بيچاره دختر ، انديشيد و نگريست مهين صورت به ديگر بار سهيل به كردن كمك حال در پيرمرد
 :پرسيد سپس.برسه فريادش به بدبختيه؟خدا مادر و پدر كدوم

 آقا؟ ببريمش كجا-

 .ساختمان شرقي ضلع اتاق توي-

 .ست طبقه همان توي كه هم شما اتاق-

 :گفت كالفه سهيل

 .باش نداشته كاري اش بقيه به بكن ميگم كه رو كاري تو-

 چيزي كرد تالش و نگريست مهين به ديگر بار اتاق در جلوي ، گفت سهيل كه كرد همان و گرفت كام به زبان پيرمرد
 :گفت و آمد نزدش مهين كفشهاي با سهيل شود خارج دهانش از كالمي آنكه از قبل اما بگويد

 .كنه استراحت بايد اون مشدي بريم بيا-

 :پرسيد اتاق در بستن حال در آرام و كشيده راحتي نفس ديد اتاق از خارج هم را سهيل كه پيرمرد

 آقا؟ شده چش-

 :گفت خونسردي با و كرده روشن سيگاري سهيل
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 بپرسم آنكه از قبل اما دادم نجاتش و شدم درگير اونا با ، شدند مزاحمش جوون تا چند ديدم كه خونه آمدم مي داشتم-
 آمدم؟ مي و گذاشتمش مي ميكردم؟همانجا چكار بايد تو نظر به.كرد غش ترس از كجاست اش خونه

 :گفت اندوه با دل ساده پيرمرد

 مثل نداره عيبي ، آقا كردي جوانمردي هم ميكرده؟شما چه خيابونها توي تنها و تك شب وقت اين نيست معلوم-
 .كردم تندي باهاتون من اگه ببخشيد.كرديد ثواب خدا به ، مونه مي خواهرتون

 :گفت مهرباني با و زده پيرمرد ي شانه بر دستي سهيل

 .ممنونم كمكت از بخوابي بري ميتوني ديگه تو ، مشدي نداره عيبي-

 :گفت ترديد با پيرمرد

 ...گم مي-

 :پرسيد سهيل

 باشه؟ راحت خيالت تا پيشش بموني مشدي؟ميخواي ميگي چي-

 :گفت عجله با پيرمرد

 .بخير شما شب رفتم حرفيه؟من چه اين ، آقا نه نه-

 توپ اگه ديگه ساعت يك تا!پرگو پيرمرد ، انديشيد.بود مردد هنوز او ، نگريست پيرش سرايدار و باغبان رفتن سهيل
 خودش پاي با ام؟صيد ديوونه مگه.ميشه اخالق معلم ما براي مياد راه از كي هر ديگه حاال.نميشه حاليش كنند در هم

 بدم؟ رمش دام توي اومده

 .بود گناه شب ، شب.بست نقش سهيل لبان بر اي پيروزمندانه لبخند

*** 

 در نگراني و وحشت.نگريست ساعتش به و ايستاد كوچه سر و پيمود را كوچه سر تا خانه مسير بار چندمين براي عطا
 .بودند كرده فرو قلبش در دسته تا را آلودي زهر خنجر انگار ، زد مي موج اش چهره
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 :بود آورده زبان به را جمله اين بار صدها بود گذشته ده از ساعت كه زماني از درست

 !كردم غلطي چه خدايا!كردم غلطي عجب-

 ، ميزد خنجر بيمارش قلب بر چيز دهها.زد نمي سوسو ماشين يك زرد نور حتي و بود خلوت خلوت خيابان و كوچه
 شدن روبرو از نگراني و گريخت مي هم تصورش از كه اتفاقي آمدن پيش و آبرو رفتن از ترس.ترس و وحشت ، نگراني

 خونه كنم؟الاقل برم؟چكار كجا خدايا انديشيد ، برگشت خانه داخل به دوباره عطا.شب وقت آن آشنايي شخص با
 دخترمو سراغ برم شب وقت اين رويي چه با بودم بلد گيرم.كنم جو و پرس برم كه نيستم بلد هم رو دوستاش

 بگيرم؟ سراغشو كنم؟كجا چه!بده نشون بهم راهي خدايا.ميشن خبر همه كني عطسه اگه كه شهر اين توي ؟اونم.بگيرم

 ، بكن بدبخت من به نظري خدايا«گرفت دست به فكر همه آن هجوم از را سرش و نشست ساختمان مقابل پله روي عطا
 بي كاله خودم دست با.بره گذاشتم كردم غلطي اومده؟چه دخترم سر باليي چه يعني گذشته هم نيم و يازده از ساعت
 بدم؟دو چي رو ماهرخ جواب دنيا بدم؟اون چي رو همسايه و در بدم؟جواب چي رو مردم پسر جواب.گذاشتم سرم غيرتي

 نمي و بودم شده الل كاش ، رفت آبروم خدا نسپردم؟اي تو به دخترمو من مگه اندازه؟نميگه نمي من صورت توي تف تا
 بروم رويي چه با ، چي برنگرده ديگه اگه.نرفت خرجش به اما نيست رضا دلم گفتم ست پيله بد بس از.برو گفتم

 مگه آخه.شيم مي عام و خاص نماي انگشت حاال نياره در كارمون از سر كسي كه كرديم زندگي جوري عمر كالنتري؟يك
 نذر گوسفند يك ، شد دوازده بره؟خدايا مي در به سالم جون مردم حرف از باشه بيرون هنوز شب وقت اين كه دختري
 .رضا امام پابوس برمش مي شده طوري هر.باشه سالم و صحيح كه ميكنم

 شد مي خارج خانه از ، نشست مي ، رفت مي راه.كرد مي استغفار و كوبيد مي چپش دست پشت دائم راست دست با عطا
 آن به اما بود انباشته سخت دردي از اش سينه ي قفسه.ميگشت بر آنگاه ميزد قدم كوچه سر تا بار چندمين براي و

 .نشست حوض ي لبه آرام و خورد قرص بااالجبار كشيد تير شدت به قلبش كه يكبار ، نداشت توجهي

 آن و سو اين به كنده پر مرغي مثل همچنان اما بود شده نااميد مهين آمدن از ديگر عطا ، بود بامداد نيم و دو ساعت حاال
 :ميگفت سخن خود با ديوانگان چون گاه و رفت مي سو

 اشتباه جامعه؟چه گرگ به دادم خودم دست با مسلم و مفت رو اي بسته گوش و چشم اون به دخترِ ديدي؟ديدي-
 بره تنها و تك دخترت گذاشتي كه بودي بابايي چه تو بدم؟نميگه چي رو نامزدش جواب حاال ، كردم وحشتناكي

 .اونجا ميرم باشه آدرسش كو؟اگه عروسي كارت عروسي؟عروسي؟راستي

 .نيافت چيزي گشت چه هر اما پرداخت مهين كمد كاو و كند به و شد اتاق وارد عجله با
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 دل آن به كه نداشت اميدي ديگر.نمود گريستن به شروع بلند صداي با و داد تكيه ديوار به پريشان و نااميد و خسته
 !بشكند مرد قلب كه روز آن از اَمان.كند خوش

 

  دوازدهم فصل

 به و بگشايد ديده خستگي با مهين شد سبب باغ وسط استخر ي فواره شُر شُر صداي و آواره گنجشكان جيك جيك
 دور محيط حيرت با رمقش بي چشمان و بود عجين سابقه بي رخوتي با جانش.كند سالم اش زندگي ي غمزده صبح اولين

 و نيست خودشان ي خانه در هست جا هر دانست مي فقط ، كجاست بياورد ياد به ميكرد تالش و كاويد مي را برش و
 گناه به آن در كه بستري ، نگريست بود آرميده آن در كه بستري به.نمود مي چندان دو را اش دروني اضطراب همين
 در سهيل با گذشته شب اورد ياد به ناگهان خاطراتش كردن پايين و باال ميان.نمود مي ناآشنا برايش هم بود شده آلوده
 و همانجاست كرد تصور وحشت با و برخاست جا از سرعت به.خورد بهم حالش انجا و كرده شركت دوستانش مهماني
 او به سهيل كه آوري خواب قرص اثر از هنوز سرش.دوزخيست باغ همان از بخشي دارد حضور آن در كه هم اتاقي

 به قادر خود و ميكرد درد بدنش ي همه.بردارد گام بتواند كه بود هوشيار آنقدر اما نمود مي سبك و گيج بود خورانده
 اصالح صورتش ، امد درون به سهيل و شد باز اتاق در كه زد مي پا و دست ناباوري و بهت ميان.نبود علتش دريافت
 .داشت تن به راحتي ولباس بود نكرده

 .مهين بخير صبح-

 در او خونسردي و آرامش از و زده زل او به تنها.نتوانست اما بگويد چيزي كرد تالش و نگريست او بر باز دهان با ميهن
 لحظه براي حتي كه داشت سهيل به كوري اعتماد چه.كجاست بزند حدس اورد مي فشار خودش به همچنان و بود عجب

 مي خيره خيره او به و كرده دوشامبرش رب عمودي جيبهاي در را دستهايش سهيل.اوست خود ي خانه در نكرد فكر اي
 صبح نميتونه نه نه ، انديشيد و نگريست بيرون به.ريخت فرو قلبش كرد حس و افتاد عطا ياد به ناگهان مهين.تگريست

 ...ساعت دادم قول بابا به من.باشم بوده خانه بيرون رو ديشب تمام نميتونم من و باشه شده

 :پرسيد وحشت با و زده چنگ سهيل ستبر بازوهاي به محكم

 سهيل؟ كجاام من-

 .مهين باش آروم-
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 كجاست؟ اينجا.پدرم پيش ، باشم خونه االن بايد كجاام؟من بگو من به-

 ...مهين-

 :نمود تكرار و كرد بيشتر او بازوهاي ميان را ناخنهايش فشار خشم و بغض ميان مهين

 كجاام؟ من-

 :گفت چشمش در چشم و گرفته دست به را او هاي شانه آرام سهيل

 .منه ي خونه اينجا.مني ي خونه توي تو-

 تو؟ ي خانه-

 :پرسيد وار زمزمه.آمد درد به فكر همه آن هجوم از سرش ودوباره نگريست اطراف به مهين

 آوردم؟ در سر اينجا از ميكنم؟چطور چه تو ي خونه من-

 كند نثارش اوست اليق كه چيزهايي كرد تالش.نگهداشت هوا در را مچهايش سهيل و كرد حمله سهيل طرف به دوباره
 و كرد ضعف اينكه تا آورد زبان به را آنها و كرد تقال آنقدر و رسيد نمي نظرش به پست و وجدان بي از غير چيزي اما

 حمله طرفش به بود شده عوض تنش به كه لباسي و بستر ديدن با دوباره او اما.نشاند پنجره كنار صندلي روي را او سهيل
 .بود زخمي اي گربه ماده صداي مثل صدايش.كرد

 ...وجدانِ بي ، وجدانِ بي ، پست كثافت-

 براي مهين وقتي ، زدود مي خود صورت از را رطوبت تميزي دستمال با سهيل و پاشيد مي سهيل صورت به دهانش آب
 صدا را باغبان پيرمرد مرعشي صداي با آنگاه ، گشود را ان و رفت باغ به رو ي پنجره طرف به شد ساكت بار دومين

 :گفت و گرفت باال جانب به را سرش باغ كردن جارو حال در پيرمرد.زد

 !آقا بله-

 :گفت سهيل

 .برسونه رو خانوم بياد بگو راننده به-
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 ...كنه صحبت باهاتون بود امده نبودين شما كه ديروز ، خرابه شركت ماشين آقا آخه اما-

 .بياد خودش ماشين با بگو خرابه كه جهنم به-

 .آقا چشم-

 باز لب سهيل.بود خشمگين شير مثل و زد مي نفس نفس همچنان مهين ، برگشت مهين طرف به و بست را پنجره سهيل
 :بگويد چيزي تا كرد

 ...مهين-

 .دادم بهت خالصانه آنقدر من كه عشقي از حيف ، رذل فطرت پست!شو خفه-

 :گفت گريه ميان.شد سرازير ديدگانش از اشك دوباره ناگهان

 .بميرم خواد مي دلم ، بودم؟آه كرده تو به بدي چه من كردي؟مگه چه من با برگردم؟تو خونه به رويي چه با حاال-

 باال را دستش شتاب با مهين.شد مانعش و رساند او به را خودش حركت يك با سهيل و برد هجوم پنجره طرف به مهين
 زيرا نگفت چيزي و داد ماساژ را آن آرام و نهاد خود ي گونه روي به دست سهيل.آورد فرود او صورت روي محكم و برد
 خود صورت و سر بر و ريخت مي اشك وقفه بي مهين.بود آن از بدتر عواقبي منتظر بود شده مرتكب كه اشتباهي بهاي به
 دختر سزاي گفت خود با.شود روبرو او با توانست نمي آنكه همه از مهمتر ، بگويد چه عطا به دانست نمي ، كوفت مي

 كنم؟جواب زندگي رويي چه با ديگر من.است مرگ باشد گذرانده خانه از بيرون هم را شب يك قضا از كه سركشي
 .بدهم چه را پدرم

 از بازتابي برايم او كه بودم احمق آنقدر چطور انديشيد.امد بيگانه سخت مردي او نظرش به ، نگريست سهيل به ديگر بار
 و نزده قرارش و قول زير هنوز كه او ، انديشيد.داشت دل به او از عشقي اندك هنوز كه بود بود؟عجيب صادقانه عشقِ
 .كند عمل انها به بايد حادثه اين از پس

 .كني عمل حرفات به زودتر چه هر بايد اتفاق اين از بعد ، سهيل-

 .نيست قائل ارزشي برايش گذشته مثل ديگر آمد مهين نظر به ف ايستاد پنجره مقابل و برخاسته جا از سهيل

 .اي بچه انفدر دونستم نمي هيچ ، مهين-
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 كني؟ مي تكذيب رو قرارمون و قول تو چيه؟يعني منظورت-

 :گفت و شد خيره مهين چشمان به سهيل

 .كني مي عجله كاري هر انجام براي تو-

 !ميكنم؟ عجله-

 :زد فرياد ف بود رسيده اعاليش حد به مهين در خشم

 ي همه يعني...يعني!توئه انسانيت گرو در من آبروي ذاري؟سهيل مي چي رو خودت كار كني؟اسم مي چه چي؟تو تو-
 بود؟ پايه بي هوس يك فقط كردي مي رو ادعاش تو آنچه بگي خواي كني؟مي مي انكار من به رو عشقت

 :گفت مي سخن لفافه در و رفت مي طفره مهين به پاسخ از سختي به سهيل

 كني؟ اعتماد بهم زندگي براي توني مي چطور حاال ، فطرتم پست و وجدان بي من گفتي تو-

 من حاال اما پستي و وجدان بي تو ، كني؟بله لجبازي من با تا ايستادي و كردي دار لكه منو حيثيت گي؟تو مي مهمل چرا-
 آشغالي هر اما ، هستي كثافتي جانور چه تو كه فهميدم تازه و نميام حساب به حسابي آدم هم من ديگه حاال ، هستم هم
 ساقط زندگي از منو نكني كارو اين اگه.كردي پرپر منو وجود گل تو...چون...چون...كنم زندگي باهات مجبورم هستي كه

 .هستي هم قاتل صورت آن در و كردي

 !نيستم بچه من ، نكن تهديد منو مهين-

 شيادي ، اي حرفه شياد يك ، بود مرد يك او.شد خيره سهيل صورت به روبرو از مدت آن طول در بار اولين براي مهين
 !بود گذشته كار از كار كه وقتي.كرد مي اعتراف مهين به حاال و بود شغلش

 ميشين ما ماشين سوار وقتي دخترها شما چطور.كني جادوش بخواي تو كه نيستم اي ساله پانزده ي بچه پسر من مهين-
 كنيد؟ نمي رو آخرش فكر

 اينه؟ ببنده تو مثل يكي به دل سادگي و حماقت روي از كه دختري هر عاقبت-

 كه جوراجوري افراد همه اين ميان ميكنم اعتراف اما ، باشه ساده فقط تونه نمي جلو مياد خودش پاي با كه دختري هر-
 .فهمي نمي رو حرفام حاالام حتي كه بچه آنقدر.بودي بچه جداً تو ديدم زندگيم در
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 :كرد تكرار و كوفته زمين بر پا اي بچه دختر مثل مهين

 !كني ازدواج باهام بايد ، كني ازدواج باهام بايد-

 اگه بكن رو فكرش.هست هم رذلتر من از اما نباشم شريفي آدم تو نظر در من شايد ، داره زياد گرگ ما اجتماع مهين-
 شد؟ مي چي كردند مي پيدا بيابون يا رودخونه توي رو جسدت حاال كه افتادي مي كسي گير

 :زد فرياد مهين

 .بودم مرده كاش ، بودم مرده كاش-

 .باشي داشته بهتري زندگي توني مي ، مهين جواني تو-

 كرده تكيه قدرت كرسي بر سهيل حاال ، يافته تغيير دويشان هر جايگاه ساعت چهار و بيست از كمتر در كرد حس مهين
 .برد پي فرشته و پدرش حرفهاي عمق به تازه و آمد بدش خودش از.ميكند التماس عاجزانه خودش و

 .مانده زنده باشد شكرگزار بايد بود گفته و داده منفي پاسخ او به زباني بي زبان با سهيل

 مقصر ، اوست با حق بله انديشيد.است مورد بي تقاليش و رسيده پايان به چيز همه دانست برد پي حقايقي چنين به وقتي
 خوش دل عاقبتش به و دهند مي راهي بين هاي عشق به دل واهي اميدهاي با كه كساني.هستند من امثال و من

 من اصل در.رسانم مي آخر به را او كار خودم نكند رحم جانم به كه نيافتدم كسي گير اگر هم من!عاقبتش هم اين.ميكنند
 :گفت نفرت و خشم با.ام مرده افتادم پستفطرت اين دام به كه اي لحظه همان از ، ام مرده

 .ميكنم نابود هم رو تو كامل نابودي از قبل اما شدم نابود من-

 :گفت موذيانه لبخندي با سهيل

 متوسل قانون به باشيم مجبور بعداً كه ميكنيم كارهايي گاهي آدمها ما چرا نميفهمم ؟من نه شكايته مقصودت-
 مي رودخونه آب به رو درشتي پول خودش دست با كه است شبيه آدمي اون كار به درست تو كار عزيز بشيم؟مهين

 !زد رو قيدش مواقع اينجور بايد من نظر به.بگيره آب از اونو تا دوه مي آب مسير در عجله با بعد و اندازه

 اما باشد مسلط خودش به كرد تالش ، شد چيره مهين بر دوباره گذشته شب قرص و گريه و گرسنگي از ناشي ضعف
 مي شجاعت هم مردن ، نداشت هم مردن شجاعت حتي!نه.گريست و افتاد سهيل پاهاي مقابل اتفاقي و نتوانست
 :گفت و گرفت طرفش به دستمالي و كرد بلند زمين از را او سهيل.خواهد
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 .مهين باش عاقل-

 :گفت آلود بغض صدايي با و كرد پاك را خود اشكهاي دستمال با مهين

 !منفيه جواب يعني-

 .افتاد اتفاق اون چطور نفهميدم ، بده فرصت بهم-

 .آمد درون به پيرمرد و خورد اتاق در به ضربه چند.نداشت اين جز اي چاره ، كند باور را حرفش بود مجبور

 .اومدن ماشينشون با راننده ، آقا-

 .تو بياد بگو-

 .چشم-

 :گفت مهين

 كيه؟ اون-

 .كرده تموم بنزين ديشب من ماشين.رسونه مي رو تو شركته ي راننده ، مطمئنه-

 ...پدرمو جواب من آخه-

 .زديم حرفامونو هم با ما مهين-

 صورت به و داشت او به پشت مهين.آمد درون به مهرداد ، سهيل ي اجازه با و خورد در به ضربه چند دوباره هنگام همين
 :گفت و داد پاسخ مهرداد سالم به سهيل.بود شده خيره سهيل

 .ميگن كه آدرسي به بري مي رو خانوم-

 .شركتيم ي راننده ما ولي ، آقا چشم-

 .نداره بنزين من ماشين ، امروزه فقط استثناً-

 :گفت ريخت مي اشك همچنان كه مهين به خطاب بعد
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 .سالمت به برو-

 .خوردند جا هم ديدن از دو هر مهرداد و او واحد آن در و برگشت در طرف به مهين

 با ، مرگ حد به شرمگين و شده تحقير مهين و بود شده آوار سرش بر كوهي انگار ، خشمگين و ناباور ، زده بهت مهرداد
 مسخ كه كسي مثل مهردا.بود شده ميخكوب جايش سر آنها دوي هر رفتار از متعجب سهيل و گريست مي بلند صداي
 و سهيل به ميكرد تالش و بود شده خيره مهين به ناباوري با و بود داده تكيه در به و زد نمي هم پلك حتي باشد شده

 آنقدر ، پاك آنقدر من بينم؟مهين مي چي!تنها؟ و هم با مهين و او خدايا ، انديشيد.نيانديشد خواب اتاق در حضورش
 :غريد سهيل.گرفت دست به را سرش و نشست پاهايش روي آرام آرام مهرداد!محجوب آنقدر و داشتني دوست

 پسر؟ گفتم چي نشنيدي معطلي؟مگه چي؟چرا يعني كارا اين-

 جا از او ديدن با مهرداد.ايستاد مهرداد پاي جلوي و كرده عبور او كنار از سهيل ، بود شده شديدتر مهين ي گريه
 .شد خيره صورتش به و برخاست

 كري؟ مگه-

 مشت بدهد كردن دفاع مجال او به آنكه از قبل و نمود سهيل صورت ي روانه را مشتش تر تمام چه هر خشمي با مهرداد
 آنان به گريه امواج ميان و كرد كز اتاق ي گوشه هراسيده مهين و شدند درگير هم با دو هر.كرد شكمش ي روانه را دوم
 آنها نزاع و مشاجره صداي.فهميد نمي خودش با را مهرداد درگيري علت اما كرد مي دفاع خودش از سهيل.شد خيره

 اصالً كه مهرداد.خورد صورتش و سر به ضربه چند بين آن در و ايستاد آنها ميان دان دوان او.كشاند باال را باغبان پيرمرد
 :گفت بريده بريده زد مي نفس نفس شدن به كه حالي در و كشيد نزاع از دست پيرمرد ديدن با نبود خود حال به

 ! آشغال ، كثافت ، رذل ي مردتيكه-

 درد شدت از و نشسته زمين بر زانو دو سهيل.بكشد را سهيل يا بميرد خودش يا خواست مي دلش و بود امان بي خشمش
 :غريد پير باغبان.پيچيد مي خود به

 كردي؟ كارو اين چرا-

 هميشه كه را او مهين و لرزيد مي خشم از وجودش ي همه.ايستاد مقابلش و رفت مهين نز و زده عقب را او مهرداد
 ميكرد احتراز صورتش به نگريستن از و لرزيد مي ترس از.نداشت باور خشمگين و قاطع آنقدر بود خجول و آرام پسري
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 بر سيلي او اما كند حس خود گونه روي بر شدنش بازيچه سبب به خشم سر از را او سيلي ي ضربه بود منتظر آن هر و
 :گفت فقط و نزد مهين صورت

 !زني يك كه افسوس-

 :گفت بيگانه و سر لحني با نبود عشقي نگاهش در ديگر كه مهرداد و گرفت شدت دوباره مهين ي گريه

 !بيافت راه-

 ...من-

 !بيافت راه-

خشمگين ديد مردد و ايستاده همچنان را مهين چون و نداشت محض اطاعت جز پاسخي مهرداد دستورِ سر از فرياد 
 مرگ جز اي چاره خودش براي بود ديده وضع آن در را او كسي كه حاال.كشيد خود دنبال به و گرفته دست به را دستش

ِ  سهيل ، داشت حقيقت چيز همه كه افسوس اما نباشد بيش كابوسي آورد ره چيز همه و باشد خواب ميكرد دعا.ديد نمي
 به مبدل شبه يك شيرينش روياهاي همه!روسياه و ننگين خودش ، سرد و بيگانه و خشمگين آنچنان مهرداد ، پست

 .بكشد آتش كام به را دنيا بود قادر كه اژدهايي قرباني خودش و بود شده خاكستر

 حالي در ، افتاد راه به سرعت با و شد اتومبيل سوار عصبانيت با نيز خود و داد هلش ماشين داخل نفرت و خشم با مهرداد
 و سرخ مهرداد گوشهاي كه ديد سر پشت از او.بگويد چيزي كاش اي كرد فكر مهين و گفت نمي سخن كالمي حتي كه

 و عشق گذشته مثل ديگر كه حقيقت اين و داد مي رنجش او سكوت.اند نشسته خون به روشنش عسلي چشمان و ملتهبند
 ، انديشيد نبود تحملش به قادر كه جانفرسايي عذاب ميان.بود افتاده جانش به خوره مثل ديد نخواهد او جانب از احترامي
 سنگين اههاينگ طاقت ، ندارم را ننگ با زندگي طاقت من.انداخت خواهم رود زاينده به را خودم ، كشت خواهم را خودم
 .ندارم رو پدرم با رويارويي طاقت ، ندارم را مردم

 مي را خيابانها دل آوري سرسام سرعت با ماشين ، شد خيره بيرون به و ساخت نزديك دستگيره به را دستش آرام
 در را مرگ از ترس عطا با رويارويي عذاب.نبود چيز هيچ متوجه مرگ جز ذهنش ، گرفت را خودش تصميم.شكافت
 ، انديشيد بود عزيز برايش روزگاري كه آنچه ي همه به و نهاد هم بر ديده لحظاتي براي.بود رسانده حداقل به وجودش

 .ببرم گور به خودم با آرزوهامو و بميرم جواني اوج در كه بود اين هم من قسمت گفت دل در ، فشرد را گلويش بغض
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 با مهين ، برگشت عقب به مهرداد دستگيره صداي و سر از ، بود كرده گير دستگيره اما كشيد خود طرف به را دستگيره
 در اين و شد متوقف ناگهاني ايستي با ماشين و كوبيد ترمز بر پا شتاب با مهرداد و شود باز بلكه رفت كلنجار دستگيره

 از عجله با مهين سپس خورد گره هم در نگاهشان لحظاتي براي.شد باز ماشين در لحظه آخرين در درست كه بود حالي
 بود ناتوان و خسته مهين گامهاي.دويد دنبالش و شد پياده او متعاقب هم مهرداد ، گذاشت دويدن بناي و شد پياده ماشين

 دهد خاتمه اش زندگي به و بزند بهش اتومبيلي كرد مي آرزو و دويد مي هدف بي مهين.بلند و مردانه مهرداد گامهاي و
 و باال سرعت به هيجان فرط از اش سينه قفسه كه حالي در گرفت دست به محكم را بازويش و رسيد او به مهرداد اما

 .رفت مي پايين

 .كن ولم گفتم ، كن ولم-

 .ببندم صندلي به رو پات و دست شده اگر حتي مياي من همراه تو-

 :زد فرياد شرم سر از و درمانده فهميد نمي را او مسئوليت احساس علت كه مهين

 .بميرم خوام داره؟مي ربطي چه تو به-

 :گفت احترام از عاري و خشمگين لحني با مهردا

 كني؟ افزون عذابتو خواي مي!كشيدي عذاب خونه كنج عمر آخر تا و شدي ناقص هم ميري؟شايد مي دوني مي كجا از-

 :كرد تكرار گريه ميان مهين

 !بميرم ميخوام-

 !كميه تنبيه كردي تو كه كاري براي هم مردن حتي ، بميري بايد آره-

 .بذار خودم حال به منو و برو پس-

 :گفت زهرخندي با مهرداد

 .بدي آب به اي ديگه گل دسته آنكه از قبل ، مياي من با تو نه-

 :پرسيد درمانده مهين

 بري؟ مي كجا منو-
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 :گفت او كشاندن حال در مهرداد

 دلش توي دل حاال تا حتماً ، بود دل ساده پيرمرد اون خاطر به فقط اوردمت خودم با و ديدمت ميدوني؟اگه.پدرت پيش
 ...عزيزش دختر نداره خبر.نيست

 .بميرم بايد من ، كن واگذار خودم به ميدي؟منو عذابم چرا ، ديگه بسه-

 :گفت اهسته و شد خيره او به ترحم با و بازايستاد حركت از مهردا

 .خودت براي همه از اول ، مردي تقريباً تو-

 اتومبيل به وقتي.كشاند خود دنبال به را او و افتاد راه به دوباره مهرداد.كشيد بيرون مهين تن از جان حقيقت شنيدن
 مهرداد داد ادامه تقاليش به وقتي و شد مواجه مهرداد ممانعت با هم بار اين كه بگيريزد كرد تالش دوباره مهين رسيدند
 چشمان مقابل و شد سوار هم خودش و داد هل ماشين داخل را او ناراحتي هيچ بي بعد و زد صورتش به محكمي سيلي
 :گفت تمسخر به آميخته لحني با و فرستاده بيرون را دودش خشم با و كرده روشن سيگاري مهين

 .روزگار اين به تُف اي.كردم خوش دل زن جنس به كه بودم ساده چقدر!بگو رو احمق من-

 نظر زير را او آينه از كه مهرداد.نداشت را مهرداد پهلوي دو سخنان شنيدن تاب ، پوشاند دست با را گوشهايش مهين
 :گفت كرد راست مهين اندام بر موي كه فريادي با داشت

 تو به من آخه...  دادي مي ازدواج اميد من به كه حالي در!متظاهر دورويِ  آشغال يك ، اي زباله تو.بگير رو گوشت!آره-
 بگم؟ چي

 :لرزيد شود سنگين اي گريه به مبدل رفت مي كه بغضي با صدايش

 من به ديدمت اونجا وقتي بفهمي توني بگم؟نمي چي بهت.كردي چالم زنده زنده ، كردي داغونم ، كردي نابود منو تو-
 !توني نمي ، گذشت چي

 روز آن تا كه حقايقي روي به حيرت با و شد خيره او به بيچارگي و حسرت اشك ميان و افتاد فرو آرام آرام مهين دستان
 درجه اين تا عشقش دانست نمي هرگز اما دارد دوستش مهرداد دانست مي.گشود آغوش بود نكرده لمسشان

 بيكرانش و پاك عشق با را مهرداد و ببندد چشم حقايق از خيلي روي به كه بود شده سبب سهيل دروغين عشق.است
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 سكوت در فقط و نداشت زدن حرف توان اما است خودش در از آورتر عذاب مراتب به او درد دانست.بگيرد ناديده
 .ريخت اشك

 

  سيزدهم فصل

 ي همه كه حالي در ، شد خارج خانه از او گمشدن خبر دادن و كالنتري به رفتن قصد به مهين از عكسي قطعه با عطا
 ميكرد حس.نداشت رفتن راه توان حتي و بود كوفته و خسته پايان بي ي غصه و وقفه بي ي گريه خاطر به وجودش
 .است باخته شبه يك را اش ساله چند آبروي آن از مهمتر و شكسته كمرش

 راه به و بست را خانه در آرام.داشت ريشه دلش در كوري اميد گويي نگريست كوچه سر به نااميدي اوج در ديگر بار
 سر و ريخت فرو قلبش مهرداد ديدن با عطا.پيچيد كوچه داخل مهرداد ماشين كه بود نرسيده كوچه وسط به هنوز.افتاد

 در مهين تشخيص با شد نزديكتر وقتي اما برود و كند عبور كنارش از سخني هيچ بي او كرد آرزو.شد ميخكوب جايش
 ي همه.ببيند واضح صورت به را او توانست تازه عطا و شد پياده و كرد توقف پاهايش مقابل مهرداد.خورد يكه او ماشين

 خشم اوج در عطا.داشت زير به سر ممكن حد تا و گرفته دندان به لب مهين.لرزيد مي و بود خشم از لبريز وجودش
 نرسيد؟ فكرم به زودتر چرا!بودند هم با ، انديشيد

 ، بگويد كرد تالش و انداخت زير به سر ديد خود متوجه را او نگاه كه مهرداد ، شد كبود صورتش و كرد غليان خشمش
 حتي زبانش اما.دادم نجاتش مرگ از من ولي كني نگهداري خوب سپردم بهت كه امانتي از تونستي تو ، دخترت هم اين
 خشم با و رفت جلوتر عطا.بخشيد مي تسكين دردش به اندكي شايد گفت مي اگر چه ، نخورد تكان كلمه يك گفتن براي

 :گفت غيظ با و كرد باز را مهين سمت درِ و زد كنار را او

 !پايين بيا-

 گونه به سختيِ  سيلي قدرت تمام با آنگاه ماند خيره او بر لختي عطا.شد پياده آرامي به بعد و كرد كوتاهي مكث مهين
 سركش و عاصي دختري نظرش به ناگهان مهين.بود نكرده فرزندانش از يك هيچ حق در روز آن تا كه كاري ، زد اش
 ...مهرداد و زده اي شرمانه بي كار به دست خانواده و خودش موقعيت به توجه بي كه آمد

 خواست مهرداد.انداخت پاهايش مقابل دهاني آب و برگشت طرفش به فشرد مي دست در را مهين دست كه حالي در
 را شنيدنش طاقت عطا مسلماً.آورد زبان به بشود كه بود آن از بيش آن زشتي اما بياورد زبان به را حقيقت و بگشايد زبان

 :زد فرياد و كوبيده اش سينه بر دست عطا.نمود سكوت و گرفت دندان به لب عطا حرمتي بي برابر در پس نداشت
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 مرد؟ ميگن هم تو به-

 نظر خلوت كوچه انتهاي به او از نبوده؟نااميد من با گه نمي گه؟چرا نمي چيزي چرا ، انديشيد و نگريست مهين به مهرداد
 :غريد عطا.نشست رل پشت بعد و انداخت

 !شازده كنيم تموم رو حرفهامون تا مياي فردا و امروز-

 رو دخترش اصطالح به زودتر كه اينه نظرش هم حتماً!پيرمرد خياله خوش چه انديشيد ، شد خيره عطا چشمان به مهرداد
 به هم نگاهي نيم حتي و كرد حركت كالمي هيچ بي و زد استارت ماشينش به!سوخته دهن و نخورده آش.ببرم و كنم عقد
 بعد و نگريست را شدنش دور نفرت با عطا.گذاشت خود حال به سوخت مي خشم از همچنان كه را عطا و نيافكند عقب
 هل داخل به را او در گشودن از پس و ايستاد خانه مقابل و كشيد خود دنبال ريخت مي اشك صدا بي هنوز كه را مهين
 :زد فرياد و كوفت هم به خودش سر پشت را خانه در عطا ، گرفت شدت مهين ي گريه.داد

 سوخته؟ پدر عروسي بودي رفته-

 .شود عصباني نيست خوب قلبش براي كرد فكر مهين و رفت مي پايين و باال خشم فرط از اش سينه

 زدي؟مي حرف من حرف باالي كنند عقدت بايد گفتم وقتي چرا بگردي كلفت گردن اون با داشتي عجله انقدر كه تو-
 !نيستي من دختر ديگه تو!بريده گيس بياد روت به تف كني؟اي مردمم مضحكه و ببري منو آبروي خواستي

 خودش با هنوز عطا ، نداشت را عطا صورت به نگريستن تاب.كرد كز طاقچه زير و شد اتاق وارد عجله با گريه ميان مهين
 :شنيد مي را صدايش وضوح به مهين و زد مي حرف

 چطور دختره اين نفهمي با ديدي بود چاكر و مخلص ديروز تا كه لندهور ي اومد؟پسره سرم به چه ديدي خدا اي!واويال-
 اگه نداشت؟ديگه ارزش هم ارزن يك اندازه تو براي من آبروي يعني ، دختر بشي پدر بي كرد؟الهي حرمتم بي امروز
 التماس زبوني بي زبون با پسره به برم آبرو با زندگي عمري از بعد كه بود مونده همينم!نيستي من دختر بشي هم زنش
 گيرم؟از مي ايراد كي از دارم من!دنبالش به بياده هم ما و سواره رو مراد اسبِ اون حاال!ديگه بله!بگيره دخترمو بياد كنم
 ...اون دنبال افته نمي راه باشه دختر اگه دختر بگه نيست مرديكه؟يكي اون

 بود حقيقت كه را عطا حرفهاي به سپردن گوش شجاعت.داد تكيه ديوار به را سرش و كرده بغل را زانوانش مهين
 گمان بگويم؟بي پدر به را واقعيت رويي چه با من اما ، شده من حماقت قرباني گناه بي او ، مهرداد بيچاره انديشيد.نداشت
 نگذاشت چرا خدايا آه.كنم اعتراف بايد خودم فهماند من به زباني بي زبان با پدر حرمتي بي برابر در سكوتش با مهرداد
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 قلب.بود گرفته دستانش ميان را سرش و نشسته پله ي لبه عطا ، شد خيره بيرون به و رفت پنجره كنار بميرم؟آهسته
 دقيقه چند.شد فشرده هم به بود نكشيده سرش بر فريادي حتي عمرش طول تمام در كه پدري رنجاندن خاطر به مهين
 پاهايش روي اندوهگين در خوردن برهم صداي شنيدن با مهين و كرد ترك را خانه آرام و برخاست جا از عطا بعد

 .نشست

*** 

 بو اين ديگر ، بود نواز شامه تازه رنگ بوي.شد خودش ي خانه حياط وارد و انداخت در به كليد زده بهت و ناتوان مهرداد
 براي ذهن در كه سعادتباري ي آينده بخش نويد برايش تازه رنگ بوي ديگر.نبود بخش لذت قبل روز چند مثل برايش
 .نبود ، بود كشيده تصوير به مهين و خودش

 در را وجودش ي همه بود رانده ذهنش تاريكخانه به سهيل خانه در مهين ديدن از پس ساعتها كه را احساسي ناگهان
 وارد.مدت آن طول در شدنش گرفته بازي به خاطر به خودش براي تحقير احساس و مهين از نفرت احساس.برگرفت

 مهرداد.بود نمانده كار پايان به چيزي و شده نقاشي جا همه تقريباً ريال بودند كرده تعطيل را روز آن كارگرها ، شد خانه
 اين در نگاهش.بود كرده سرگرم را خودش كارهايي چنين انجام با كرد حس ، نگريست اطراف به و داد تكيه درگاه به

 كوبيد آن به محكم پا با و شد نزديك آن به نفرت با ، افتاد بود گرفته نظر در ها پنجره و در براي كه رنگي سطل به بين
 .برداشت نقش هزار سبز رنگ با سفيد ديوار و نمود اصابت ديوار به و كرد حركت صدا و سر با رنگ سطل و

 رنگ تازه ديوار اينكه به توجه بي و داد تكيه عقب به.شكست را اتاق سكوت سنگين هقي هق با يأسش از لبريز بغض
 مثل قبل ساعت چند اتفاقات اما بسپارد فراموشي به بود گذرانده نظر از كه را انچه كرد تالش و نشست مقابلش خورده
 به را خود شرف و حيثيت آدمها و رسيده اخر به دنيا كرد مي حس.رفت مي رژه ذهنش در شده ضبط قبل از فيلمي حلقه
 كهكشانها وسعت به روزگاري كه شده دختري نيرنگ و خودخواهي قرباني خودش كرد مي حس ، فروشند مي هيچ

 مي دستش به و رفت مي شكارش به چرا و چون بي كرد مي آرزو را ماه اگر كه اندازه آن به عشقي.داشته مي دوستش
 .كرد مي تقديمش و اورد

 به كه كسي مثل.نشاند مي حسرتش خاكستر بر و سوزاند مي ذره ذره داشت مهين به نسبت كه عشقي سوزان لهيب
 اونو بايد ، انديشيد.كند نگاهش عبوري قابل غير حصار پشت از يافت دست آب به كه آنگاه و باشد رفته تشنگي جنگ
 خون مهين يادآوري اما...اون...اون ، ست زباله يك اون.كردم مي رحم بودنش زن به نبايد ، دستام همين با ، كشتم مي

 آن از دانست مي.نداشت را انجامش شجاعت داشت قصدي چنين هم اگر دانست مي هم خودش.دواند مي تنش به گرمي
 از و كند اش همراهي خانه در تا شده سبب همان هم شايد و باقيست قلبش ته در چيزي خالصانه محبت و عشق همه
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 بيش و سوخت مي خودش براي فقط دلش ميان اين در.كند سكوت پدرش بار اهانت رفتار برابر در و دهد نجاتش مرگ
 دختري مهر و گرو در دل كه بود نادم شدت به و بود خشمگين خودش از كرده سادگي كرد مي تصور چون چيز هر از

 همه و چيز همه به نسبت كه حاال و مكن خوش زن وفاي به دل بود گفته او به دوستانش از يكي اينها از پيش يكبار.نهاده
 دل تسكين براي ساييئ هم بر دندان و زد چنگ خود زانوان به.اوست با حق كرد مي حس بود شده بدبين كس

 :گفت دردمندش

 پس فردا اگر!مارمولكيه چه طرفت فهميدي كار اول همين شد چي؟خوب كه دستت گرفتي غم ي كاسه حسابي مرد-
 آخر به دنيا مگه ، نشد كه جهنم نشد؟به كردي؟اين مي چه شد مي افشا حقيقت بود هات بچه مادر كه حالي در فردا

 چشمش به زمونه دوره اين توي آدم ، زنه بكني هم كاريش هر جماعت زن ، نبدي زن به دل ديگه كه باشي تو رسيده؟تا
 هوا بندازه رو كالهش بايد باباش ، مردمه گرفتي؟دختر عزا كه خواهرته زنته؟يا مگه!زن به برسه چه كنه اعتماد نبايد هم
 آفتاب رو صورتش كرد مي فكر دونست نمي كي هر كه كرد تعريف دخترش از انقدر.كردنش تربيت دختر اين با

 ...نديده مهتاب

 سرگرم كردن فكر به ساعتها او و نمانده شب به چيزي شد متوجه تازه و آورد خود به را مهرداد خورشيد رنگين غروب
 خاطر به بدنش ي همه ، چسبيده زمين به كرد حس ، برخاست جا از آرام.بگذارد دهان به غذا اي لقمه آنكه بي بوده

 سر را آب پارچ بدهد خود به را ليوان برداشتن زحمت آنكه بي و شد آشپزخانه وارد.بود شده خشك حركت نداشتن
 گام باز چشم با اين از پس كه اين.بود شده متبلور وجودش در اي نهفته حقيقت انگار ، داشت بخصوصي احساس.كشيد
 چشم با كه روز آن حوادث و مهين به عشقش ماجراي براي.نكند خيره را چشمش طال اميد به زردي فلز هر و بردارد
 .بود پرداخته سنگيني تاوان بود شاهدش خود

 دل براي دانست نمي و رفت مي آنسو و سو اين به زخمي مرغي مثل همچنان او اما بود رسيده راه از قبل ساعتي شب
 را خود حيثيت انگار.بود نتوانسته اما ببخشد آرامش قلبش و روح به بود كوشيده بسيار.بيانديشد اي چاره چه بيقرارش

 خواهم ديوانه فكر همه اين هجوم از وگرنه بخوابم بايد انديشيد!رفته باد بر را درازش و دور آرزوهاي و ديد مي دار لكه
 مسكني يافتن از پس و نهاد جستجو بناي آشپزخانه كابينت در.بود قهر اش زده ماتم ديدگان با هم خواب گويي اما.شد

 همانجا و برگشت هال به دوباره آنگاه ، كشيد سر الجرعه قرص با را آن و ريخت خودش براي آب ليواني آور خواب
 شده عاشقش و بود ديده را مهين كه افتد باري نخستين ياد به.داد تكيه عقب به را سرش و نشست ديوار مقاب
 نگاه آن رقص.بود ربوده سرم از عقل او بودم؟مالحتهاي بودم؟كر كور نيامد؟آيا نظرم به آنطور چطور انديشيد.بود
 خدايا.بود ربوده سرم از عقل چيز همه ، داد مي معنا هزار كه بسته لبهاي آن گنگ لبخند و دلنشين صداي آن آهنگ!نافذ
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 را عشقم عاقبت كه بود كم پدري بي و مادري بي ديدي؟درد عذابي چنين مستحق مرا كه بودم كرده چه من؟مگر چرا
 چه هر و دادي چه هر ، بد يا خوب ، زياد يا كم هميشه كه من.ديدم نمي و بودي كرده كورم كاش زدي؟اي رقم چنين هم

 بود؟ زيادي توقع آرام و دردسر بي زندگي داشتن آرزوي چرا؟آيا من پس ، بودم شكرگزارت كردي

 ديده نداشت ميلي خودش و بودند سنگين پلكهايش ي پرده.غلتيد اش گونه بر و چكيد فرو مژگانش ميان از اشكي قطره
 .كرد مي ظهور كم كم بود خورده كه مسكني اثر ، بگشايد هم از

 هنگام بيهوشي است لذتبخش چه.بود بسته بر رخت تنش از توان اما ميكرد عوض را لباسهايش و خاست مي بر بايد
 ديوار پناه در و كشيد تر پايين را خودش زحمت به!اندوه نه و دارد جايي به راه حقيقت نه خواب اين در انگار ، مصيبت

 .رفت فرو خواب به

 داشته بخشش انتظار نبايد گناه همه آن با دانست مي.طلبيد ياري به را خدا قلب صميم از و برداشت آسمان بر سر مهين
 زندگي به ميل و بود پشيمان سختي به خود كرده از و نداشت جايي به راه كه بود اي كرده گم ره ي سرگشته اما باشد
 و بود بيمناك خداوند غضب چيز هر از بيش او.بپوشاند عمل جامه بدان و گرفته اي احمقانه تصميم كه بود آن از فراتر
 ي آينده تصور و غلتيد فرو هايش گونه بر بيگانگي و ترس اشك.داشت خواهد رو پيش را سختي روزهاي كرد مي حس

 بود كرده كز اتاق گوشه و بازگشته خانه به قبل ساعتي عطا.كشاند مي جنون مرز به را جانش داشت رو پيش كه موهومي
 .بازگردد اتاق به آنگاه رود خوب به او تا بود نشسته انتظار به آشپزخانه در نداشت را او با رويارويي تاب كه مهين و

 خيال بي قدر هر پدري كدام ، بود پيدا قبل از سوالش پاسخ چند هر!نه يا دارد شام به ميلي بپرسد او از نكرد جرأت حتي
 بگيرد دخترش از سراغي آنكه بي شب هر عكس بر باشد؟او داشته شام به ميلي تواند مي ساعتي چنان گذراندن از پس
 اشك نماز طول تمام در حاليكه در آورد جا به نماز ركعت چند ، رفت اتاق به وضو گرفتن از پس و نشسته حوض لب

 اندوهگين بود داده ماهرخ به كه قولي ي درباره كوتاهي بابت چيز هر از بيش و بود نموده استغاثه خدا درگاه به و ريخته
 :كرد زمزمه گريه ميان نماز از پس.بود

 هم يكبار.نكردي شكوه هرگز زندگيمون طول در تو و بودم ات شرمنده هميشه ، ماهرخ نكردم برات كاري وقت هيچ-
 رو شب يك دخترمون شدم باعث هام انگاري سهل با ، كردم كوتاهي من ماهرخ.كردم كوتاهي خواستي ازم چيزي كه

 من جلوي و كنه مي فرار من از كه افتاده اتفاقي قطعناً ميدونم اما نيستم باخبر چيز همه از چند هر.بگذرونه خونه از بيرون
 مطمئنم اما كردم قصور دونم ده؟مي نمي خوبي گواهي دلم چرا نميدونم اما بزنم بد نفوس خواد نمي دلم.شه نمي آفتابي

 .كني مي دعا براش و بخشي مي منو تو
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 وقتي تا دانست مي.بود روشن هنوز آشپزخانه چراغ ، شد خيره حياط انتهاي به و ايستاد پنجره مقابل نمازش از پس عطا
 و كرد خاموش ر اتاق چراغ و گسترد زمين روي را رختخوابش شب هر از زودتر لذا ماند خواهد آنجا مهين بيدارست كه
 ، سوخت برايش عطا دل.شد اتاق وارد آرام مهين بود دوخته سقف به چشم هنوز حاليكه در بعد ساعتي.خزيد بسترش در

 اتفاقي چه بگو من به ، دخترم ، عزيزم ، بگويد و بگشايد دل ي عقده و بفشاردش خود به محكم خواست مي دلش
 سر عطا او رفتن از پس ، رفت مجاور اتاق به و برداشته پتويي و بالش آرام مهين.نداشت حركت توان پاهايش افتاده؟اما

 دست كه شه نمي باشه افتاده اتفاقي هر تا دو اين ميان ممكنه ، رفت فرو فكر به و شد خيره ماه به و نشست خود جاي
 چطوري من و خودش آبروي با بچه الف يك كرد؟ببين چه چي؟بايد بعد نيامد جلو پسره و اومديم.گذاشت دست روي
 دست توي رو دستشون صدا و سر بي كه كجا اون ، بخت خونه بفرستي رو دخترت غرور و منت با كه كجا كرد؟اون بازي
 بذاري؟ هم

 مهرداد كه اميد اين به بماند منتظر ديگري مدت گرفت تصميم نهايتاً و رفت كلنجار خود جوراجور افكار با ساعتي عطا
 اتاق تاريكي در.زد چنگ اش سينه ي قفسه بر هميشگي آشناي درد اما نهاد بالش بر سر دوباره.بگذارد پيش پا خودش

 و انداخت دهان به را آنها از يكي و برد پيش قرصش قوطي طرف به را دستش بود شده روشن كمي ماه اندك نور با كه
 .داد فرو سختي به

 پدر كه بود شده آنطور انديشيد.ريخت مي اشك خود مبهم ي آينده براي و بود بيدار هنوز هم مهين مجاور اتاق در
 به شده اگر حتي ، رفت خواهم ديدنش به فردا.كرد خواهد سكته درنگ بي افتاده اتفاقي چه بفهمه اگر ، كنه مي تصور

 خاك اي.كنم زندگي قراره كه وقتي نمياد كارم به غرور حاال.كنه حمايتم بايد و مسئوله مقابل در او.افتاد خواهم پاهايش
 سكوتش با انگار ده مي آزارم بيشتر سكوتش ، گفت مي چيزي بابا كاش.ندارم عقل هم ارزن يك اندازه كه كنند سرم بر

 تونم نمي.ندارم رو طاقتش كه دونم مي ولي هستم اينها از بدتر سزاوار چند هر ، شنوم مي بيراه و بد هزار صد ساعتي
 نامزدي خوردن بهم زمزمه كه وقتي فردا پس فردا ، كنه معلوم رو تكليفم حوصله روي از و فرصت سر سهيل تا كنم صبر
 به تا بايد.ست كاسه نيم زير اي كاسه ميگن ، نگه كسي به چيزي و كنه مردونگي مهرداد اگر تازه بشه بلند مهرداد و من

 حق بابا ، سراغش رم مي نكنه قفل رو در امروز مثل بابا فردا اگر.بكنه رو قضيه قال و بگذارد پيش پا سهيل نرسيده اونجا
 .دادم نمي راهش خونه به اصال يا كشيدمش مي زنجير به ، كردم مي بدتر دختري همچين با بودم بابا جاي اگر من داره

 حرف ياد به.ندارد را فكر همه آن گنجايش سرش كرد مي حس ، نتوانست اما بگذارد هم بر ديده كرد تالش مهين
 اين نظرش به.بياورند درش توانند نمي عاقل تا صد كه اندازد مي چاه به سنگي ديوانه يك ، گفت مي كه افتاد پدرش
 .بود عاجز كردنش باز از مهين و داشت كوري ي گره قضيه جاي يك انگار.نداشت رو پيش خوشي پايان اتفاق
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 چند هر حركتي امكان و شده حبس تاريك و تنگ قفس يك در كرد مي تصور كه برد مي بسر بدي استرس در آنقدر
 مي شماتتش همچنان دروني ندايي اما بود شده خسته خودش كردن سرزنش از ديگر.است شده سلب او از كوچك

 كرد عقدت گيرم بيچاره بدبخت.شينه مي هم لرزش پاي خوره مي خربزه كه كسي!كمه بكشي عذاب چي هر!بكش.كرد
 شب نيست معلوم!راحت و بار و بند بي آنچنان كني؟مردي زندگي سال سالهاي مردي همچين با توني مي چطور تو

 اين و گذاشت پيش پا شيرين عشق و ازدواج ي وعده با كه مردي.نشاند سيهت خاكستر به و داد خوردت به چي مهماني
 باشه؟ وفادار تو به تونه مي آيا آورد تو روز به را بال

 هميشه مادرم.كنم عوضش تونم مي كنم فكر خوام مي ، باشم خوشبين خوام مي ، كنم فكر اينا به خواهم نمي ، انديشيد
 به حاال!بودي كاش مادر آه.كنه مي عادت و گيره مي شكل بدي شكلش طوري هر ، خميره مثل مرد گفت مي خواهرم به

 محكمي و اراده با زن تو ، كني كمكم تونستي مي حتماً تو.كردم غلطي چه كنم اعتراف برات تا داشتم احتياج دامانت
 و نابخشودني اشتباه چه مرتكب بگم بگم؟چطور كي به نيستي كه حاال...حاال.داشتي حل راه يك مشكلي هر براي و بودي
 هقي هق به رفته رفته آرامش و صدا بي ي گريه.است ناپذير جبران اش زشتي ي اندازه به كه شدم؟اشتباهي بزرگي
 گوش به اش دردمندانه ي گريه صداي.شكافت مي را شب خلوت و اتاق كننده متهم سكوت فضاي كه شد مبدل سنگين

 جاي بر و شد منصرف اما شود بلند جا از خواست مي.بود شده خيره ماه به و نشسته تشكش روي اتاق كنج كه رسيد عطا
 :كرد زمزمه لب زير.ماند باقي

 .خودت به برم مي پناه خدايا-

*** 

 قفل صداي وقتي.بشنود را بود خانه از عطا خروج نشانه كه كوچه در شدن بسته صداي بلكه تا گذاشت در به گوش مهين
 را خودش تصوير و افتاد آينه به نگاهش ناخودآگاه بين اين در.داد تكيه ديوار به و كشيد راحتي نفس نشنيد را در شدن
 و برگرفت آينه از روي ، كرد معني شد نمي غم جز چيز هيچ به را اش چهره و باريد مي خستگي چشمانش از.ديد آن در
 كسي وگرنه كرد مي عجله بود؟بايد بدبخت آنقدر كه وقتي خورد مي دردش چه به صورت.رفت لباسش كمد سمت به
 از قبل ، افتاد راه به و بست را كفشش بندهاي و شد خارج اتاق از عجوالنه.شد مي اش نقشه اجراي مانع و رسيد مي سر
 زانوانش.كرد قفل را در و شد خارج خانه از نديد را كسي چون و انداخت نظر كوچه انتهاي و ابتدا به برود بيرون كه آن
 را وجودش پود و تار خوره مثل بود چه ضعف؟هر يا است ترس به مربوط دانست نمي.نبود بدنش در جان و لرزيد مي
 حاال و بود نخورده چيزي آب جز قبل روز صبح از ، كند تازه نفسي تا ايستاد لحظه چند رسيد كه كوچه سر به.جويد مي
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 دست را تاكسي اولين جلوي و گذاشت خيابان در پا.بميرم ضعف اين از كنه خدا انديشيد.كرد نمي رهايش گيجه سر
 :پرسيد راننده.شد سوارش و داد تكان

 آبجي؟ كجا-

 :گفت زحمت به.نداشت دادن پاسخ توان حتي

 كه؟ ميشه ، خوام مي دربست-

 شه؟ نمي چرا-

 و داد راننده به را سهيل ي محله آدرس مرتعش صدايي با.آمد مي باال سختي به نفسش و بود شده كند قلبش ضربان
 به آينه داخل از گاهي از هر كه حالي در فشرد گاز پدال بر پا او درخواست متعاقب راننده.برند تندتر كرد خواهش آنگاه

 حوصله كه نبود خسته آنقدر و بود صبح اول حال هر به.كرد مي مزه مزه دهانش در سوالي و نگريست مي مهين صورت
 .باشد نداشته زدن حرف

 آبجي؟ عجله انقدر چرا حاال-

 به شكني دندان جواب بود عادي حالت در اگر.نداشت را راننده سوال به دادن پاسخ حوصله و توان كرد سكوت مهين
 مي كنجكاوي به وادار را اي بيننده هر و زند مي موج اش چهره در اندوه و اضطراب نداشت خبر.داد مي راننده فضولي

 :كرد زمزمه و شد خيره روبرو به و برگرفت آينه از نگاه ديد را مهين اعتنايي بي راننده.كند

 بدبخت اي؟حتماً داروغه تو چه؟مگه تو به حسابي مرد آخه بگو!قهره هم خودش با انگار ، مونه مي منكسره عنق مثل-
 !مرده كارش و كَس ، داره مريض ، گرفتاره

 كامالً.پرداخت ها خانه تماشاي به بيشتري دقت با مهين پيچيد بود واقع آن در سهيل خانه كه اي كوچه داخل ماشين وقتي
 اندوه و ناراحتي دليل به قبل روز و بودند شبيه هم به ها خانه اكثر آن بر عالوه ، آنهاست از يك كدام او خانه نبود يادش
 ماشين چون و كند توقف خواست راننده از كوچه اواسط بنابراين شده خارج خانه كدام از مهرداد اتفاق به نبود متوجه
 به و شد مشغول ها خانه تماشاي به ديگر بار شد دور نظرش از تاكسي وقتي.شد پياده آن از كرايه پرداخت از پس ايستاد
 داشت آرزو كه اي خانه ، شد شناختنش به موفق بسيار دقت از پس باالخره ، كند شناسايي را آن آورد فشار ذهنش

 كه حالي در ديگر بار ، نشد خبري اما گذشت لحظه چند.فشرد را خانه زنگ ترديد با و ايستاد آن در مقابل.باشد خانومش
 .گرفت فرا را وجودش همه نااميدي ديگر لحظه چند گذشت از پس و زد زنگ كرد نمي رهايش دلشوره
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 كند نمي اشتباه شد مطمئن چون و نگريست خانه نماي دور به و رفت عقب به قدم ميكنم؟چند اشتباه نكنه انديشيد
 كوچه خلوت در اش پياپي ضربات صداي.زد را خانه در دست با اضطراب فرط از بار اين و ايستاد در مقابل دوباره
 متعاقب.خورد نمي چشم به عابري يا و شود نمي خارج اي خانه از نفر يك حتي!كوري و سوت محله چه انديشيد.پيچيد

 :بخشيد قوت قلبش كمرنگ روشنايي به پيرمردي فرياد آورد فرود در بر كه اماني بي ضربات

 !خبره؟اومدم چه-

 با پيرمرد.گشت پديدار داشت خاطرش به خوب مهين كه پيرمردي و شد باز خانه شكوه با در لحظه چند گذشت از پس
 :گفت ماليمت به و گشود هم از را ابروانش گره مهين ديدن

 بله؟-

 :گفت و داده سالمي زحمت به مهين

 هستند؟ سهيل آقا-

 :گفت و نگريست را او سراپاي مشكوك نگاهي با پيرمرد

 !نخير-

 :پرسيد ، شد خشك حلقش ته تا و ريخت فرو مهين قلب

 گردند؟ مي بر كي-

 :گفت خونسردي با پيرمرد

 !خداست با-

 :كرد زمزمه مهين

 !برنگرده؟ ديگه ممكنه چه؟يعني يعني-

 دخترم؟ داشتي ايشون با كاري-

 :گفت و آمد خود به مهين
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 بله؟-

 داشتي؟ ايشون با كاري پرسيدم-

 در كه را سوالي پاسخ پيرمرد كند سوال تر دقيق آنكه از قبل و شد هجين خستگي و ضعف با اش نشسته بغض به صداي
 :داد ، داشت ذهنش

 .دونم نمي چون ميان كي نپرسيد من از ، سفر رفتند زود صبح امروز-

 يك شفقت با ديد حال ان به را او كه پيرمرد شد سرازير اشكش و داد تيكه در به و نشست پاهايش روي آرام آرام مهين
 :گفت و چرخيد جانبش به پدر

 دخترم؟ شده چي-

 :پرسيد گريه ميان مهين

 رفتند؟ كجا-

 از شب آن آقا كه نيستي هموني تو ببينم.گرده نمي بر كه ها زودي اين به اونجا بره هم كي هر ، اروپا به كنم فكر واال-
 !خونه؟ آورد خودش با و داد نجاتش خيابون توي

 هم سر را قصه اين پيرمرد كنجكاوي از جلوگيري براي حتماض!پست ي مردتيكه انديشيد و گرفت شدت مهين ي گريه
 :گفت ديد را مهين روز و حال كه پيرمرد.كرده

 .بيارم برات آب ليوان يك وايسا!دختر نداري رو به رنگ-

 :گفت ملتمسانه و انداخت چنگ مرد بلند پيراهن به و زدود خود هاي گونه از اشك مهين

 .كنيد كمكم خدا رضاي محض!نه-

 :گفت ادامه در و برد بهره او سكوت از مهين ، ماند خيره او صورت بر متعجب پيرمرد

 .كرديد كمك انسان يك جان نجات به كنيد كمك من به كجاست؟اگه اون بگين دم مي قسمتون ، خطره در من آبروي-
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 ، بياورد در ماجرا از سر و دهد قرار هم كنار را اخير روز چند اين حوادث كرد تالش و افتاد كار به پيرمرد كُند ذهن
 ...دختر اين ي شبانه حضور و شركت ي راننده با اش درگيري ، رفتن براي سهيل تعجيل

 رخسارش از رنگ ، باشد بوده شريك ناصوابي كار در هم خودش انگار و افتاد زمين به انگشتانش ميان از باباني قيچي
 .شد سفيد گچ مثل لبانش و پريد

 !شرف بي مردك-

 :كرد تكرار گريه آماج ميان مهين

 .كنيد كمك من به بايد شما-

 :زد فرياد پيرمرد

 كنم؟ كمكت من-

 .افتاد پدرش ياد به ناگهان مهين

 كنند؟ پرپر رو شماها وجود گل منتظرند گرگهايي همچين نجابت؟نميدوني با و اصيل دختر ميگن هم تو به-

 !نفهميدم!كردم حماقت-

 ...بودي من دختر تو اگه.رفت و كرد پرواز زود صبح امروز ، رفت!كن پيداش برو حاال!حماقت-

 را انتظار چون و ماند باقي حال همان به مدتي مهين.كوفت هم به را در و شد خانه وارد غضب با ، نداد پايان را اش جمله
 تونسته چطور انديشيد.نبود حقيقت اين باور به قادر او و بود رفته سهيل.افتاد راه به گريان و برخاست جا از ديد بيهوده
 ريزي برنامه قبل از اون.نبود قرارش و قول به اميدي هم اول از كه چند هر بود داده قول من به باشه؟اون پست انقدر
 از من دونست مي اون.برگردد آنوقت ، بيفتد آسياب از آبها تا رفته هم حاال حتماً و بنشاند سياه خاك به مرا بود كرده

 آه.كرده ترك را ايران و كرده استفاده فرصت از بنابراين كرد نخواهم پيگيري سرعت آن به و ام آبروداري خانواده
 انگشت پيش از بيش و افتم مي زبانها سر كه اينه از غير آيا!داره من براي اي نتيجه چه ماجرا اين كردن پيگيري خداوندا

 ندارم ازت بخششي و كمك هيچ انتظار خداوندا.ديگريست مشكل خودش ، پدر به حقيقت گفتن گذشته اين ميشم؟از نما
 .نشود باخبر ماجرا از پدرم كن كاري حداقل اما
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 به كه او.فشرد را خانه زنگ و شد پياده ماشينش از و كرد توقف سهيل ي خانه مقابل مهرداد مهين رفتن از پس كمي
 كرد مي حس مهين به نسبت قلبش در مسئوليتي و عشق خرده هنوز و بود خشمگين و منزجر سهيل ي كرده از شدت
 مهين آبرويي بي از جلوگيري هم و قلبش آتش كردن خاموش براي هم كه رسيد نتيجه اين به فراوان تفكر از پس

 و گذشت انتظار به لحظه چند.كند درگيرش قانون با نمود امتناع يا مقاومت اگر و كند مهين با ازدواج به وادار را سهيل
 :برخاست هوا به پيرمرد فرياد هم باز.پرداخت زدن در به اي ريزه سنگ با شد خسته انتظار از چون

 آوردي؟ سر مگه باش داشته صبر بابا-

 مهرداد ديدن با زد مي موج اش چهره در حقيقت دريافت ي واسطه به خشم بقاياي هنوز كه پيرمرد شد باز در وقتي
 :گفت

 خبره؟ چيه؟چه-

 .بابا سالم-

 چته؟طلبكاري؟ تو ، سالم عليك-

 :پرسيد مقدمه بي و محكم و زده كمر به را راستش دست مرداد

 است؟ خونه آقا-

 !نه-

 دروغ؟ يا ميگي راست بابا-

 :غريد پيرمرد

 !پدرش سرِ خير اروپا چيه؟رفته دروغم!جوون نه گم مي ، لعنت شيطون بر-

 :گفت فشرده هم به دندانهاي ميان از و كوبيد ديوار به مشت با مهرداد

 !فطرت پس-

 طلبكاري؟ ازش-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  160 

 :كرد زمزمه مهرداد

 .آره-

 بوده؟ چقدري-

 !وجدان و شرف جو يك قيمت-

 داري؟ نسبتي دختره اون با تو-

 چطور؟-

 !ديدمتون هم با ديروز-

 :داد ادامه پيرمرد ، كرد سكوت مهرداد

 .گشت مي طرف عقب تو مثل ، اينجا بود اومده!بدبخت دختره-

 :پرسيد ناخودآگاه مهرداد

 كي؟-

 روي زحمت به ، نداشت رو به رنگ بدبخت.برگشته كه اونه دوباره كردم فكر.نميشه ساعت نيم ، پيش دقيقه چند همين-
 .بود ايستاده پاهاش

 رفت؟ طرف كدوم از-

 .تو بودم رفته من نميدونم واال-

 حين در ، فهميد نمي را اش عجله دليل هم خودش.افتاد راه به خداحافظي بي و شد ماشينش سوار عجله با مهرداد
 شد نااميد مهين يافتن از و رسيد اصلي ميدان به وقتي.راند مي آرام حدالمقدور و افكند مي نظر ها كوچه به رانندگي
 دروغ اهل باغبان پيرمرد بود مطمئن كه چرا شد منصرف دوباره اما ، بيابد را او بلكه بزند شركت به سري گرفت تصميم
 .نيست
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  چهاردهم فصل

 انتظار نهاد مي كوچه به پاي كه بار هر عطا.نشد مهرداد از خبري اما گذشت ديگر هفته سه زهر تراز تلخ روزهاي آن از
 ، گفت مي پاسخ سالمش به تنها و بود سرسنگين مهين با هم هنوز!اي بيهوده و عبث خيال چه اما شود روبرو او با داشت
 او تا رسد اتمام به غذايشان زودتر چه هر ميكرد دعا سفره سر و رفت مي طفره عطا چشمان به نگريستن از هم مهين
 و تر پژمرده روز به روز او كه ديد مي عطا.كند تحمل خودش روي به را او نگاه سنگيني و بنشيند عطا مقابل نباشد مجبور
 سخن كالمي و كند سكوت داد مي ترجيح اما ندارد غذا به چنداني اشتهاي اواخر اين حتي و شود مي الغرتر
 و شد مي بدل و رد سخني كمتر دو آن ميان.كشيد مي رنج اشتهايي بي از و نداشت مساعدي روز و حال هم خودش.نگويد
 كه او بفهمد توانست نمي ، بود خبر بي اش خواهرزاده از هم تاجماه طرفي از.بود اجبار روي از شد مي زده حرفي هم اگر
 .زند نمي او به سري چرا و كجاست حاال كرد مي سپري آنجا را ساعتش و دقيقه هر

 به بنابراين.زد مي پيرش خاله به هم سري رفت مي مهين ديدن به اگر كه چرا است خبر بي او از هم مهين بود مطمئن
 منتظر وقتي.بگويد توانست مي چه او و بگيرد او از را مهرداد سراغ ترسيد مي ، گريخت مي مهين با رودررويي از شدت

 نشون رو مردم دختر گه گرمه؟نمي سرش كجا نيست معلوم هوا به سر ي پسره ، كرد مي سرزنشش دل در بود آمدنش
 عاقبت تاجماه.آخر سيم به زده پاك كه اين به نه بود تند انقدر آتيشش كه اون به نه.ببرمش بايد فردا و امروز و كرده
 آنكه بي هميشه از زودتر مهرداد روز آن.شد مهرداد خانه راهي و كشيد سر به چادر غروب تنگ روز يك و نياورد طاقت
 بيرون افكارش از را او در زنگ صداي كه بود كشيده دراز اتاق وسط خيال بي و برگشته خانه به بدهد كار به دل

 سست گامهاي با!نبودم كسي منتظر كه كيه؟من يعني گفت خود با ، نگريست ساعت به و برخاست جا از متعجب.كشيد
 ديدن از گشود را كوچه در وقتي و بست را پيراهنش باز هاي دكمه حركت حين و پيمود را كوچه در تا حياط مسير
 .خورد جا تاجماه

 بدي؟ سالم بيني مي رو ات خاله كه ماه يك از بعد نبايد يعني!تربيت بي ي پسره سالم عليك-

 .بود گريزان آن به انديشيدن از كه چيزي ، داد سوق مهين طرف به را فكرش ناخوداگاه تاجماه ديدن

 !تو بفرماييد ، خاله سالم-

 و بود جزا روز انگار ، نداشت را تاجماه با رويارويي آمادگي اصال.بست سرش پشت را در مهرداد و شد حياط وارد تاجماه
 :نمود شكوه به شروع ساختمان طرف به رفتن حين تاجماه.داد مي پس جواب بايد

 ...بودم مرده من و آمديم!گفتن اي خواهرزاده گفتن اي تو؟خاله ديدن بيام دردم پا اين با پيرزن من رواست آخه-
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 :گفت او جمله ميان عجله با مهرداد

 .خاله نكنه خدا-

 .نداري الزم مارو ديگه گذشت پل از خرت معروف قول به ديگه من؟نه گلوي بريزي آب قطره يك بيايي نبايد-

 .كني مي هم قاتلم ديگه دقيقه چند ميري پيش داري كه اينطوري ، تو خاله؟برو چيه حرفهاي اين-

 :گفت داشت مي بر سر از چادر كه حالي در حرفهايش ادامه در و شد مهرداد نقلي ي خانه وارد تاجماه

 همش زدند مي رو سرت و زدند مي رو پات اگه كه رو تو.اومده سرت باليي البد گفتم ، شدم زنده و مردم بار هزار-
 .قوز باال قوز شده برام هم تو مال كمه خودم هاي نگروني دل.زد غيبت يكدفعه ، بودي اونجا

 :گفت باشد آرام كرد مي تالش كه حالي در و نهاد اش خاله پشت پشتي مهرداد

 .باشم اونجا ساعت به ساعت كه تونم نمي.بودم خودم هاي بدبختي دنبال دارم گرفتاري ، دارم زندگي هم من باالخره-

 :گفت حيرت با تاجماه

 زن مردم شدي؟بله گرفتار يكهو ، من دل ور بودي نشسته همش ، نداشتي گرفتاري پيش وقت چند تا شد؟چطور چي-
 !ره مي يادشون از خويش گيرن مي

 :گفت و كشيده اهي مهرداد

 .بيارم چايي برات رم مي.خاله نذار دلم روي دست ، بابا اي-

 .برم و ببينمت اومدم فقط ، ها نياري هيچي نه نه-

 عجبه؟ اين با-

 !خاله دارم كار كلي-

 .آوردي در پدرشو سابيدي بس از ، رو آلونك اون كن ولش بابا!داري كار هميشه كه هم شما-

 .نيار چيزي ، خاله بشين بيا-

 .بيارم ميوه برات بذار حداقل ، نميشه كه اينطوري آخه-
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 !بودي كجا مدت اين توي بگو بشين ، ببينم بيا.نيست خوب من براي ميوه كه ميدوني-

 .بود گرم كار به خاله؟سرم باشم كجا بود بنا-

 او دستش كف مثل تاجماه زيرا گريخت مي تاجماه به مستقيم نگاه از و افكنده زير به سر سخنان اين اداي هنگام مهرداد
 .كند شك او به بود كافي فقط و شناخت مي را

 چي؟ مردم دختر هيچ من نداشتي؟حاال هم زدن سر يك وقت حتي يعني-

 :پرسيد عجله با مهرداد

 گفتند؟ چيزي شما به مگه-

 ديدن به رسوممان و رسم مطابق بايد تو و بود مبعث عيد گذشته هفته كه دوني مي.ميگن زود يا دير حال هر به اما ، نه-
 .رفتي مي عروس

 .نداشت را تاجماه حرفهاي شنيدن تاب ، رفت پنجره مقابل و برخاست جا از مهرداد

 كار اين ي واسطه من باالخره.بگيرند سراغتو وقت يك مبادا ، شم نمي آفتابي اونا جلوي تونم مي تا خجالت از هم من-
 شده؟ واستادي؟طوري اونجا چرا حاال.كني نمي منو مالحظه اصالً كه هم تو ، شدم

 به بسته فرو لب و مبهوت و مسخ همانطور ، نداشت را حقيقت آوردن زبان به شجاعت ، برگشت تاجماه طرف به مهرداد
 :پرسيد تاجماه.بود شده خيره او

 برخوردي؟ مشكلي به-

 خاله؟ مشكلي چه-

 ...يا پول مشكل به مثالً.پرسم مي تو از دارم من ، دونم مي چه-

 :گفت تلخ لبخندي با و نشست بلندش پاهاي روي و كشيد موهايش ميان به دستي مهرداد

 .خاله نه نه-
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 تو ندارم اوالدي كه من ، نكن رودرواسي ميخواي پول اگه.هست چيزي يك كه مطمئنم ، كردي سرم به چي؟جون پس-
 .موني مي اوالدم مثل

 .نيست اين موضوع خاله نه

 !ناراحتي و ديدي چيزي من از البد نمياي؟گفتم طرفها اون چيه؟چرا موضوع پس-

 .ميام بعداً ، ميام ، گرفتارم كه گفتم ، جون خاله ايد پيله بد چه هم شما بابا اي-

 .معصومه طفل ي دختره اون خاطر به ، نيست خودم براي من نگراني-

 .فهميديم هم رو معصوم معني!معصوم طفل ي دختره ، انديشيد تمسخر با مهرداد

 خونه روي و سر به هم دستي سالمتي به كه ميبينم.كني معلوم رو تكليفش بايد زود يا دير داره اون كه بابايي او با-
 !داره؟ سبز نگار و نقش اونطوريه؟چرا ديوار اون چرا...اما كشيدي

 :گفت شوخي به مهرداد

 !خاله مدلشه-

 .نيست خوب ، خاله كن پاكش!نديده چيزهاي حق وا؟به-

 :گفت او كردن راضي براي مهرداد

 !چشم-

 بمونم؟ باقي دلشوره توي همينطوري بگي؟ميخواي من به نداري چيه؟دوس مشكلت نگفتي ، بال بي چشمت-

 :گفت و شد دروغ مرتكب ناخواسته مهرداد

 .بودم معمار و نقاش با زدن كله و سر و ابوقراضه اين درگير-

 ات؟ خونه توي بياري و بگيري رو زنت دست زودتر نيست بهتر شده روبراه كارات كه حاال ميگم-

 :گفت بالفاصله مهرداد

 .خاله ندارم رو آمادگيش حاال-
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 .باشه داشته عروس بايد رو آمادگي!ها حرفهاست اون از اينم-

 :گفت دستانش با بازي حال در كالفه مهرداد

 .زنيم مي حرف اش درباره بعداً باشه-

 :گفت گفتگو محور كردن عوض براي بعد

 !موني؟ مي من پيش كه رو شام-

 :گفت چادرش كردن سر حال در و برخاسته جا از عجله با تاجماه

 .بريم بيا تو ، گازه روي غذام ، برم بايد خاله نه-

 :گفت اكراه با نداشت را محله ان در رفت و آمد براي ميلي ابداً كه مهرداد

 .ممنون خاله نه-

 :گفت مصلحتي اخمي با تاجماه

 .داري دوس خيلي كه دونم مي گذاشتم آبگوشت شام ، بريم شو كني؟حاضر مي ناز منم براي حاال ، ناقال اي-

 :گفت جديت با مهرداد

 .گردم مي بر و رسونم مي شمارو خونه در تا ميام بدين اجازه اگه.زياده فرصت ، ديگه وقت يك براي باشه خاله نه-

 .بياي نيستم راضي اصالً كه خونه نياي باشه بنا اگه تازه.اي خسته تو ، رم مي خودم روشنه هوا جون خاله نه-

 :گفت تاجماه حرف به توجه بي مهرداد

 .برين دردتون پا اين با تنها بذارم محاله رسونم مي شمارو حال هر به-

 قصد كه وقتي كوچه سر.شد خودش خانه راهي خداحافظي از پس آنگاه و رساند خانه در تا را پيرش ي خاله مهرداد
 چند گذشت از پس مهرداد ديدن با داشت دست به نان تا دو كه او.شد روبرو عطا با داشت را اصلي خيابان به پيچيدن

 لحظه چند براي و كرد ضعيفي ترمز هم مهرداد.ايستاد پاهايش روي محكم و نياورد خودش روي به اما برد ماتش هفته
 حس خودش به نسبت را خشم و كينه عطا چشمان در مهرداد و ندادند نشان العملي عكس يك هيچ ، ماند خيره او به
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 لذا نداشت را عطا با رويارويي و مقاومت تاب.ريخت فرو وجودش به را خشم داغ موج او ياد.افتاد مهين ياد به دوباره.كرد
 دندانهايش شدت به كه حالي در نگريست را شدنش دور و برگشت عقب به عطا.شد دور ديدش از و افتاد راه به عجله با
 .لرزيد مي زانوانش و فشرد مي هم بر را

 شهريور شبهاي از يكي در كرد نخواهد وفا عهدش به مهرداد بود شده مطمئن ديگر كه عطا و شد سپري ديگر هفته دو
 از بهتر كه مهين و شد خارج خانه از و پوشيد لباس مهين ي حيرتزده و كنجكاو چشمان مقابل و كرد جزم را عزمش ماه
 از عطا اگر كرد مي فكر دائم و بود بيقرار اش سينه در دل.شد او مقصود متوجه فوراً بود واقف حقيقت به كسي هر

 ، نه يا است باخبر حقيقت از هم تاجماه دانست نمي كه بود افزون جهت آن از شد؟عذابش خواهد چه شود باخبر حقيقت
 مي مهين به سري مدت اين طول در الاقل دانست نمي اگر كه چرا بود حقيقت از او آگاهي متوجه بيشتر حدسش البته كه
 .زد

 و پيمود را تاجماه خانه تا خودشان خانه مسير بلند و محكم گامهاي با عطا بود بيقرار مهين ي سينه در دل كه حالي در
 بي و صدا و سر حتي بود ماليده را چيز همه صابون تنش به.فشرد صبري بي با را زنگ و ايستاد او خانه مقابل مصمم
 آنطور را مهرداد كه رسيد نتيجه اين به وقتي و بود چيزي هر از مهمتر دخترش آبروي نظرش به.جدل و جنگ و حرمتي
 ديدن با كرد حس عطا و گشود را در تاجماه كه اين تا كشيد طول مدتي.ديد ادب بي و سرد و تفاوت بي خودش به نسبت

 .خورد جا او

 .بفرماييد آورديد صفا ، فرموديد رنجه قدم!عجب چطوره؟چه شما احوال ، طاهري آقاي سالم به به-

 .خانوم حاج سالم-

 چطوره؟ جون مهين-

 .شما هاي پرسي احوال از-

 ...گرفتاري انقدر كه دونيد مي ، طاهري آقاي سياه روم-

 !خانوم حاج دوره راه خيلي كه نيست-

 .بده در جلوي ، تو بفرماييد.داريم خدمت تقصير ، آقا نكنيد سنگين رو بنده تقصير-

 :گفت خشك و سرد عطا
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 هستند؟ مهرداد آقا-

 :گفت من من با تاجماه

 .خودشه ي خونه نخير-

 :كرد تكرار صدا و سر و اغتشاش از جلوگيري براي آنگاه

 .خونه بفرماييد-

 با تاجماه.گذاشت قديمي خانه حياط به قدم و گفت يااللهي ميلي بي با و بود رفته مهمتري حرفهاي گفتن براي كه عطا
 و پشتي كردن مرتب از پس و شد ساختمان وارد اتاق وضعيت به دادن سامان براي او از جلوتر لنگان لنگ عذرخواهي

 .نمود دعوت داخل به را عطا كرات به پتو

 و نشست اي رفته رو و رنگ پشتي مقابل تسبيحش با رفتن ور حال در عطا.گذاشتيد ما چشم به قدم.مشرف ، بفرماييد-
 دندانهايش فشار بر پس ، ميكند براندازش چشمي زير تاجماه كه بود متوجه كامالً و دوخت قديمي قالي گلهاي به چشم
 حرفش باالي كالمي حتي و برد مي حساب ماهرخ پدرِ از مرگ دم تا خودش.باشد هراسنده ابهتش كرد تالش و افزود
 چاي آوردن آرامش به دستيابي براي.لرزيد مي راستش چشم ي گوشه و نبود تاجماه دل توي دل طرفي از.زد نمي حرف

 افتادن هم روي صداي فقط و بود رفته فرو محض سكوت در خانه.برد پناه آشپزخانه به لحظه چند براي و كرد بهانه را
 براي و نهاد عطا و خودش مقابل را چاي سيني تاجماه.زد مي برهم را آنها ساكت خلوت عطا تسبيح درشت هاي دانه

 :پرسيد سكوت شكستن

 .آورديد مي تشريف شام براي و گذاشتيد مي ما به منت نياورديد؟حداقل را جون مهين چرا-

 :گفت سردي به عطا

 حاج نكنه درد شما دست بگم آمدم ، نيامدم نشيني شب براي اينجام حاال كه هم بنده ، بسياره وقت مهموني براي-
 شناختم مي شمارو ، شناختم نمي شمارو ي خواهرزاده كه كرديد؟من مي رو تعريفش انقدر كه پسري اون بود اين.خانوم

 .دادم مهرداد آقا به دختر شما ي پشتوانه به و

 :گفت نرمي به تاجماه

 زده؟ سر ازش خطايي مگه-
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 خانوم؟ خطا-

 .كرد مي بيني پيش تاجماه كه همانطور درست ، رفت معمولش حد از باالتر كمي عطا صداي

 به داماد بوده رسم ما توي كي ، كالمي نه ، سالمي نه.ميكنه من ي حواله غره چشم و ميبينه منو ندادم بهش دختر هنوز-
 كنه؟ حرمتي بي آينده پدرزن

 :كرد زمزمه و زد خودش صورت آرامي به تاجماه

 !بده مرگم مهرداد؟خدا-

 چي واسه خواست نمي منو دختر اگه نميدونم من.حرفي نه ، پيغامي نه ، كنه روشن رو نامزدش تكليف ميزنه سري نه-
 كنه؟ پول يك ي سكه رو ام خانواده و من تا آمد؟اومد جلو

 :گفت عطا كردن آرام براي تاجماه

 پر مهرداد ي ماهه دو فرصت كه هنوز تازه ، سوءتفاهمه ، شده اشتباهي حتماً طاهري آقاي نكنيد عصباني رو خودتون-
 .نشده

 ...ست ديگه چيز من خانوم؟حرف دارم چكار فرصتش به من-

 .داده رخ اشتباهي حتماً.ميزنم حرف باهاش خودم من ، خوام مي معذرت هم اش ادبي بي ي درباره-

 :گفت كالفه عطا

 .نيستيد جريان در شايد يا ، خانوم حاج نيستيد متوجه اينكه مث-

 انداختي مي جلو منو بايد فقط ، سوخته پدر ي پاره آتيش اي.پرداخت مهرداد شماتت به دل در ، ريخت فرو تاجماه قلب
 دادي؟ آب به گلي دسته چه باز.كني حرمتم بي تا

 طاهري؟ آقاي نيستم چي جريان در-

 :گفت ميلي بي با و افكنده زير به سر عطا
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 باال طاقچه گُلش دسته از بعد شازده كه هم حاال.كنم بلند مردم جلوي سرمو تونم نمي من ، زشته ما تويِ خدا به واال-
 مي آبروم از منم.مقصره انگار نه انگار ميكنه نازك چشم پشت ، كنه مي فرار ، گيره مي قيافه ميبينه كه مارو.گذاشته
 ...و نوشتم مي باال بلند حال بلند عرض يك كالنتري رفتم مي واال ترسم

 :پرسيد عجوالنه تاجماه

 .بگين هم من به ، نيستم جريان در من خدا شده؟به طاهري؟چي آقاي كرده چكار مگه-

 دونيد؟ نمي شما كنم باور يعني-

 .خبرم بي من حاجي خاك ارواح به-

 ...بگم چطور آخه.بگم نميشه روم هم من...واال-

 كرده؟ خبطي چه-

 .نبود بود ديده آنچه گفتن به قادر ، كرد استغفار و سترد خود پيشاني از عرق عطا

 چه ، خانوم حاج جوونند اينا.گفتم مي حاال براي كردم مخالفت من و بمونند نامزد گفتيد و آورديد تشريف كه اولي روز-
 نداري دختر ، لرزه مي تنم ي همه حاال تا شب اون چه؟از يعني عاقبت و آخر دونند مي كبيره؟چه معصيت از دونند مي
 .گذشت چي من به شب آن بفهمي توني نمي ، بدوني منو حال كه

 .بزنيد حرف واضحتر مهين جان به طاهري؟تورو آقاي ميزنيد حرف شب كدوم از-

 و حيله هزار با او ي خواهرزاده دنبال رغبت و رضا با خودش دختر بگويد توانست مي چگونه ، فشرد هم بر دندان عطا
 :گفت لذا بود شده دوخته او دهان به هنوز تاجماه چشمهاي.شده همراه ترفند

 شب يك و بندازي زبونها سر رو مردم دختر كه نبود مردونگي رسم اين بگين بهش من قول از ، بپرسيد مهرداد آقا از-
 پيش طوري همين اگه وگرنه ترسم مي آبروم از هم من بگين بهش.سالمت به علي يا بعد داري نگهش بيرون خونه از هم
 زياديمون غلطهاي به كه نيستيم غيرت بي خودش مثل ما بگين بهش ، ميدم ربطش قانون به و نميشينم بيكار بره

 .بماليم شيره آدم و عالم سر و بزنيم سرپوش

 قدرت حتي.ماند خيره عطا بر نباشد حركت به قادر كه فلجي مثل ناباور و مبهوت و رفت تاجماه پاي و دست از توان
 بي عطا.بود سخت و خشك چوبي تكه مثل دهانش كه چرا ، كرده سكته كرد فكر كه خودش ، نداشت زدن حرف
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 چه؟چي يعني.كند مرور ذهن در را او حرفهاي توانست تازه تاجماه و كوبيد هم به را خانه در و كرد ترك را او خداحافظي
 ياد به ناگهان بعد.شناسم مي مادر يك مثل رو بچه اين كنم؟من باور چطور آخه ، كارها اين و مردك؟مهرداد اين گفت
 منِ ، اورده باال گند پس.ميكنه فرار هم خودش ي سايه از وقته چند چرا بگو!بگو پس انديشيد و افتاد او مدت بلند غيبت
 كردي؟مگه بود كاري چه كني؟اين خراب منو خواستي مي فقط ، زيركاه آب ي پسره بياد روت به تف اي!بگو رو ساده
 حاال!بگو اونو جلو؟دختر رفتي بودي بيكار بگه نيست يكي آخه.نداره نمك كه بشكنه دستم بودم؟اي كرده تو به چي من
 خدا به خورده؟واال گول كنيم قبول كه بوده بچه يا نفهمه كه بوده سالش يازده چي؟مگه اونا دختر ، كرده خريت ما پسرِ
 و كنند حرمتم بي عام و خاص بايد پيري سر حاال البد كنه خراب منو بخواد ميكنه غلط مهرداد!شده زمون آخر ي دوره
 ، كردي كورم اجاق كه شكرت بار هزار صد خدايا.باشم جريان در تا نگفت من به كالم يك الاقل ، بندازن روم به تف

 ...راحته كه خيالش الاقل ، باشه كور اجاق آدم كه بهتر همان ، اونجور هم پسرش و باشه اينجور كه دخترش

 از پس.جابرخاست از نماز آوردن جا به قصد به صبح سپيده و بود سرگرم جوراجور افكار با صبح نزديكي تا تاجماه
 او از زودتر بايد پس شود مي خارج خانه از ساعتي چه مهرداد دانست مي شد خارج خانه از و پوشيد لباس نماز خواندن

 پيراهنش هاي دكمه بستن حال در كه مهرداد ، فشرد را مهرداد خانه زنگ كه بود گذشته هفت از ساعت.بود مي آنجا
 ي چهره با و گشود را كوچه در وقتي.شد خارج خانه از در گشودن قصد به عجله با و نگريست ساعت به متعجب بود

 .زد خشكش درجا شد روبرو تاجماه خشمگين و عبوس

 !خاله سالم-

 با مهرداد.كوفت بهم راه در و گذاشت درون به قدم خشم با و زده كنار را او دست با شود منفجر بود مانده كم كه تاجماه
 :پرسيد حيرت

 شده؟ طوري-

 :گفت فرياد به شبيه صدايي با تاجماه

 !بشه؟ چطور خواستي مي-

 چند هم مهرداد.كرد حركت ساختمان طرف به دانست مي بعيد دردش پا با او از مهرداد كه بلند و سريع گامهايي با آنگاه
 :پرسيد دوباره حركت حال در و نمود دنبالش عجله همان با سپس و كرد نگاه را او لحظه

 افتاده؟ اتفاقي-
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 :زد فرياد گذاشت درون به قدم وقتي و آورد در پا از را كفشهايش تاجماه

 !خدا به داري رويي عجب-

 :گفت و بست را ورودي در مهرداد

 بگيري؟ دزد اومدي خانوم؟مگه خاله شده چي-

 :گفت آلود بغض صدايي با و نشست اي گوشه ، شد روان هايش گونه روي به تاجماه ديدگان از اشك

 دونستم نمي.بدم سامونت و بزنم باال آستين برات ، خواهرمي عزيز ، تنمي پاره گفتم.نداره نمك كه بشكنه دستم الهي-
 و بد گفت نمي اونطرفتر گل از بود زنده وقتي تا شوهرم حتي كه من به ناكس و كس هر ميشي سبب بچه الف يك تو

 .كنه احترامم بي و بگه بيراه

 :كند آرام را او تا بگويد چيزي كرد تالش مهرداد

 ...خاله-

 !سوخته؟ پدر دادم پرورش آستينم توي مار!نگو هيچي-

 .كوتاهه دنيا از دستش كه ميدي؟اون فحش بابام به چرا حاال-

 :گفت غضب با و انداخت مهرداد طرف به و پيچيد هم به را چادرش تاجماه

 كردي؟ مردم دختر با كه بود كاري چه بگم؟اين ات شده گور به گورِ  خود به پس-

 :پرسيد و كرد پرت اي گوشه به خشم با را تاجماه چادر ميديد اتهام مظان در را خود كه مهرداد

 كار؟ كدوم-

 :گفت و كوبيده خود زانوان روي محكم دست دو هر با تاجماه

 بردي؟ داشتي برش بزرگترش اذن و اجازه بي كه كني مي كني؟حاشا مي حاشا-

 !آره-

 .بشم راحت تا بده مرگ من به خدا-
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 :گفت و نشسته تاجماه مقابل زمين روي زانو دو مهرداد

 كردي؟ باور هم شما البد!خاله چسبه نمي من به ها وصله اين-

 ميگه؟ دروغ ساله چند و شصت مرد يعني-

 دهانش به وجود ي همه با هم تاجماه.نداشت را حقيقت بازگويي قدرت كه چرا نمود سكوت و افكند زير به سر مهرداد
 .بياورد زبان به را اش گفته خالف مهرداد بود اميدوار و بود شده خيره

 زني؟ نمي حرف چرا-

 :گفت ساده آهنگي با مهرداد

 .دونيد نمي هم شما ، دونه نمي چيزو همه اون-

 .بدونم تا بگو خب-

 آتشش و آورد بيرون جيبش از سيگاري ، برخاست جا از.بگذارد باد طبق در را دختري آبروي نبود قادر ، توانست نمي
 :گفت شگفتي با بود نديده دستش در سيگار روز آن تا كه تاجماه.كشيد ريه به وجود همه با و محكم را اول پك و زد

 !روشن دلم و چشم ، كشي مي كه هم سيگار!به به-

 دنبالش به مصمم و سمج تاجماه و انداخت پنجره كنار صندلي روي را خودش و شد آشپزخانه وارد او به توجه بي مهرداد
 :گفت دهد ادامه را حرفش او آنكه از قبل پس ندارد را او حرفهاي شنيدن ظرفيت و حوصله كرد حس مهرداد.شد روان

 .شناسيد مي منو ميكردم فكر كه بودم خيال خوش چه ، خاله كنيد قضاوت اينطور من ي درباره كردم نمي فكر-

 :گفت و زده كمر به دست تاجماه

 .كني اعتماد چشمت دو به حتي نبايد زمونه و دوره اين توي فهميدم اما ميكردم فكرو همين هم خودم-

 رو بدبخت من و گذاشته سرپوش واقعيت روي به هنوز دختره پس انديشيد و كشيد صدا بي آهي ، زده پوزخندي مهرداد
 و برد بهره او سكوت از احمقم؟تاجماه اينقدر من كرده تصور بده؟آيا ادامه سكوتش به خواد مي كي تا.انداخته وسط
 :گفت
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 چه هر بايد اتفاق اون با و بشه زنت بوده بنا حال هر به اون.بايستي پاش و كني مردونگي بايد ، شده كه كاريست حاال-
 توي اصال پدرش بيچاره ، خطره در آبروش ، دختره باالخره اونم.زندگيت و خونه سر بياري و بگيري رو دستش زودتر
 .كنم باور تونم نمي ديگه اونو من كه گفت مي هم چيزهايي يك.نبود خودش حال

 :داد ادامه او و شد خيره تاجماه صورت به مهرداد

 اجازه تا نياوردي در منو پدر مرگته؟مگه چه تو پسر!نميدي هم سالم حتي ، كني مي اعتنايي بي بهش گفت مي-
 و بود دود ، بود هوس يك شد؟همش چي رفتي؟پس نمي راه ابرها روي پيش وقت چند همين تا گرفتم؟مگه خواستگاري

 بود؟ روز چند مال همش ، هوا به رفت

 :زد فرياد و گرفت دستانش ميان را سرش مهرداد

 .بميرم خودم درد با بذار كن ولم.برداريد سرم از دست خدا رو تو!بسه-

 :زد فرياد تاجماه

 راست راست هم بعد و كني بازي مردم رسم و اسم كردي؟با خيال چي ، دم مي قانونت تحويل خودم من نميري هم اگر-
 مي اقدام قانوني راه از وگرنه آمدي كه جلو آمدي خودت اگه گفته دختره باباي ، كن باز گوشاتو خوب بگردي؟پس

 .كرد پاك نميشه رنگ با رو ننگ ، كنم مي من نكنه كارو اين اون هم اگر بدون هم من طرف از.كنه

 :زد فرياد مهرداد

 !ديده؟ كردم؟كي زيادي غلط من گفته كي-

 .جوانمرديت به كَرم ، اهللا بارك!نميري بار زير نباشه ناظر و شاهد تا پس روشن چشمم!آهان-

 .نكردم اشتباهي هيچ من ، بگم زبوني چه به بابا-

 ؟!رسونديش هم خونه در تا روز آن صبح كه كني مي انكار يعني-

 !نه-

 ديدي؟ رو باباش ميكني انكار-

 !نبودم باهاش من اما ، نه-
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 طرفي؟ هالو با كردي فكر تو پسر-

 :پرسيد و كرد دنبالش حياط تا تاجماه كرد، ترك حياط قصد به را آشپزخانه و برخاست جا از عصباني مهرداد

 كجا؟ حاال-

 :گفت كفشش پشت كشيدن باال حال در مهرداد

 ها وصله اين و بمونم اينكه تا برم دم مي ترجيح ، بودم اون با كه خنديدم پدرم گور به ؟من!سوخته دهن و نخورده آش-
 .گم مي هم باباش به رو اينا.كنم قبول رو

 ...مهرداد-

 .رفت فرو فكر به حيرتزده و نگريست بود خشم با توأم كه را او رفتن تاجماه

 

  پانزدهم فصل

 سيگاري.نمود توقف خيابان كنار ناتوان و خسته عاقبت و كرد رانندگي خيابانها در سردرگم و هدف بي مدتي مهرداد
 تشويقش مرموز نيرويي.داد تكيه عقب به مستأصل آنگاه فرستاد بيرون را دودش محكمي پك از پس و كرد روشن
 نداشت ميل.داشت مي حذرش بر كار اين انجام از پنهانش عواطف اما كند رها را خود حقيقت اوردن زبان به با ميكرد
 دردسر كم بكشي؟خودت را او عقلي بي جور كه چه تو به ، انديشيد.هست عشقي مهين به نسبت قلبش در هنوز كند باور
 و كردي رها رو زندگيت و خوري؟كار مي غصه تو داده باد به رو آبروش ديگه كردي؟يكي قوز باال قوز هم اون مال داري
 باز لب دختره و بدونند؟آمديم مقصرت و بزنند بهتان بِهت واستادي هم چي؟حاال كه دستت گرفتي كنم چه ي كاسه
 آبروي بر مقدم مردم آبروي حاال تا كي كني؟از نمي باز لب از لب هم باز چي؟البد بگيره رو گردنت شرش اگر ، نكرد

 !نيست؟ مهم بيافته زبونها سر اسمت و بزنند وصله بهت شده؟اگه خودت

 فرمانش به پايش و دست انگار ، افتاد راه به و كرد روشن را ماشينش و انداخت بيرون پنجره از را سيگارش مهرداد
 از كرد تالش بار ند.بود شده خيره در به زده بهت همانطور و كرده توقف عطا خانه مقابل كه آمد خودش به زماني.نبودند

 در بود؟نه امده حقيقت گفتن براي آيا.آنجاست چه براي دانست نمي هم خودش ، نتوانست اما شود دور محدوده آن
 .داشت اشراف واقعيت به كامالً كه چند هر ، ديد نمي را گفتنش شجاعت خود
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 كرد تالش مهرداد.گرديد خارج خانه از عطا و شد باز در بود مانده دوراهي سر بر مهرداد كه وقتي درست ، هنگام همان
 ميخكوب جا بر متعجب و گرديد او متوجه عطا زود خيلي.نداشت حركت توانايي دستش انگار اما بچرخاند را سوئيچ

 به و نمود تنگتر را چشمانش عطا ، داشت دهنده آزار انعكاسي مهرداد ماشين روي بر صبحگاهي خورشيد اَنوار.شد
 بايد بود گذشته كار از كار ديگر.نمود روبرو متجه را نگاهش پس نداشت را او نگاه تاب مهرداد.شد خيره مهرداد صورت
 :كرد زمزمه آرامي به ، بود سرد و غضبناك عطا نگاه ، شد پياده ان از و كرد باز را ماشينش در آرام گفت مي چيزي

 !سالم-

 فهميد را مقصدش عطا انگار!تلخي آن به حقيقتي هم كرد؟آن مي اعتراف حقيقت به كوچه در بايد آيا ، نشنيد جوابي اما
 ميانشان سكوت.ماند خيره او به همانطور و بست را اتومبيلش در مهرداد.ايستاد كنار و كرد باز را بسته در كليد با كه

 درست كه بود شده مفتشي مثل او.نبود عطا نفر يك آن مسلماً كه شد مي پيشقدم شكستن براي يكي بايد و بود سنگين
 با مهرداد.بود گرائيده سرخي به اش چهره رنگ و لرزيد مي لبش فراز بر سبيلش ، كرده بازداشت را متهم موقع به

 بر حقيقت كه جايي ، وجودش اعماق تا عطا نگاه كرد حس ، ايستاد مقابلش درست و شد نزديك عطا به لرزان گامهايي
 :گفت لرزان آهنگي با.ميكند رسوخ بود شده حك آن

 .بفرماييد شما اول-

 :غريد خشمگين نوايي با عطا

 !تو برو-

 ، كوفت هم به را در و آمد درون به عطا او از پس بالفاصله و گذاشت درون به قدم باشد شده مسخ كه كسي مثل مهرداد
 :گفت بلندي نسبتاً صداي با و افتاد راه به او از جلوتر عطا.نبود حرفي هيچ جاي ديگر

 !دختر-

 از دورتر كمي خود جاي سر مهرداد.كرد نمي صدايش اسم به بود گذرانده خانه از بيرون را شب يك مهين وقتي از
 بذارم بايد چرا ، شدم مرتكب خطايي من انگار كه طوريه اوضاع انديشيد.نداشت را مهين با رويارويي تاب ، ايستاد حوض
 عطا از عقبتر كمي كه مهرداد ديدن با و آمد بالكن روي سرعت به عطا صداي با كنه؟مهين تغير من به الجون پيرمرد اين

 :گفت لرزان لحني با.خورد جا بود ايستاده

 بابا؟ بله-
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 :گفت قاطعيت با عطا

 .نمياي بيرون اونجا از نگفتم من كه هم وقتي تا و اتاق توي موني مي-

 :گفت الجرم و نگريست مهرداد به ديگر بار مهين

 .چشم-

 به عطا.ميكرد مرور ذهنش در را وحشتناكي ي خاطره گويي ، دويد اش چهره به خون مدتها از پس مهين ديدن با مهرداد
 :گفت لحن همان با و برگشت طرفش

 .بيا من دنبال-

 :گفت بلند كمي و محكم داشت را عطا با برخورد زمينه قبل از كه مهرداد

 !خوبه جا همين-

 بزني؟ حرف نيامدي مگه-

 حرفي؟ چه-

 :گفت ادامه در بالفاصله مهرداد.بود عجب در هم خودش ، ماند باز او جسارت از عطا دهان

 !نيستم من كنيد مي فكر كه اوني بگم بهتون اومدم كه اينه برا اينجام بينيد مي هم اگر ، نمانده گفتن براي حرفي-

 خودت بگه؟خدايا رو حقيقت داره خيال او آيا.ريخت فرو بود ايستاده گوش اتاق قديمي در پشت كه حالي در مهين قلب
 :گفت زد مي موج آن در تمسخر كه آهنگي با نداشت را برخوردي چنان انتظار اصالً كه عطا!كن كمك

 و غالمتم با جلو كردي؟مياي بازي من رسم و اسم با كه نيستي نامردي همون تو كدومي؟مگه هستي؟تو چي تو پس-
 !بزني چيز همه زير زدم مي كني؟حدس بدبخت مردمو دختر كوچيكتم

 !چسبه نمي من به ها وصله اين ، ميگي چي باش متوجه-

 :گفت فرياد با و نشست پله ي لبه عطا
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 ، بري مي بزرگترش اذن بي برميداري مردمو دختر ناحسابي كنم؟مرد التماست خواي مي چسبه؟نكنه مي تو به چي پس-
 كني؟ مي هم كلفتي گردن

 سند؟ كدوم گفته؟طبق كي-

 مهين.كردند مي حس را يكديگر نفس دو هر.ايستاد او سينه به سينه درست و رفت مهرداد طرف به و برخاست جا از عطا
 دو آن ديدن با.شد خيره بيرون به پرده پشت از و رفت پنجره مقابل الجرم نشد موفق بشنود چيزي فشرد گوش قدر هر

 دو با عطا.گرفت دندان به لب و خراشيد ناخن با را خود صورت پس ، شد خواهند درگير يكديگر با كرد حس هم مقابل
 :كرد زمزمه و زده مهرداد شانه به ضربه چند انگشت

 تونم مي.اشتباهي در سخت ، بوده ترسم از نبردم شكايت قانون به حاال تا كردي خيال اگه!سنده من سند؟حرف كدوم-
 تموم كارو صدا و سر بي و بياي عقل سر دم مي ترجيح اما ، انداخت ني عرب كه ببرندت اونجا و بيارن در پدرتو بدم
 !ما نفع به هم ، توئه نفع به هم اينجوري.كني

 :گفت پوزخندي با مهرداد

 كني؟ مي تهديدم-

 :زد فرياد و گرفت فاصله او از عطا

 حرف ام درباره همش كه باشم كسي خواستم مي ، داشتم شور و شر عشقِ و بودم جوون تو مثل هم من روز يك جوون-
 !بد چه خوب چه حاال ، بزنند

 عوض زمونه و دوره ديگه.نبود گيري دندون چيز همچين اما كردم فتح رو شهرت و شدم يلي خودم براي هم باالخره
 ي دوره دوره حاال نميشه درست هيچي كلفتي گردن و قُلدري با ديگه!شده تموم مردي اگه و توني مي اگه ي دوره ، شده
 مرد يك مثل و بيا.داد انجامشون نميشه سرد و گرم ي اسلحه با كه كرد كارهايي ميشه خوش زبون با.شعوره و منطق

 ...كنيد شروع صفر از ميتونيد جوونيد شماها ، جبرانه قابل اما شدي خطا مرتكب كه درسته ، بگير گردن تقصيرتو

 كه مهين طرفي از.رود مي طفره حقيقت گفتن از كه فرستاد لعنت خودش به دل در و ساييد هم بر دندان كالفه مهرداد
 ديگر سوي از.نشود باخبر حقيقت از پدرش كرد مي دعا دل در و عجب در او استيصال از ديد مي را او ي چهره كامالً
 احوالش بر پدرش خواست قبول با او كرد مي حس.دهد تن عطا خواست به و بكشد دوش بر را او گناه مهرداد نبود مايل
 عطا حرفهاي به ابداً و بود ايستاده حياط ميان كالفه و سردرگم همچنان مهرداد.نبود مايل آن به اصالً خود و كرده ترحم
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 نيرويه چه زدي؟اين من لب به كه چيه خاموشي مهر اين ، شدم خسته خدايا ، كرد زمزمه خود با درمانده ، نداشت توجهي
 كه بگذارم راهي در قدم نذار!بباره سرم بر اتهام باران نذار ، كن كمكم كنه؟خودت مي حذر بر واقعيت افشاي از منو كه

 نسبت لحنش اما زد مي حرف داشت هنوز عطا!بشه ريخته من دست به دختري آبروي كه نخواه ، نيستم مايل آن به اصالً
 :بود نرمتر گذشته به

 دهن در اما بست شه مي رو دروازه در كه دوني مي تو.زندگيتون سر برين و كنيد عقد ، بگيريد عروسي نيست الزم-
 عاقد.نيست هم ما نفع به ، نيست شما نفع به اصالً اين و بسازند كوه كاه از منتظرند هميشه مردم ، بست شه نمي رو مردم
 .رضا امام پابوس برين هم بعد كنه جاري رو عقد ي صيغه جا همين مياريم رو

 خودش ، دارم گفتن براي حرفهايي من نميكنه فكر راحتي؟اصالً همين به!رضا امام پابوس بريم هم بعد انديشيد مهرداد
 اونوقت!خويشه فكر به كي هر ديگه بله خُب ، ميكنه فكر دخترش به فقط.كرد تنش هم خودش و دوخت خودش و بريد
 ، مقصرم كردند فكر بقيه كشيدم جور چون!همين.كشم مي اينو دختر جور دارم كه روزگاره نيم و ماه يك بدبخت من
 از هم من ديوار ، فراريه كه مقصر.دستم توي بذارن رو دختره دست و عقد سفره سر بنشونند منو نيست هم بعيد هيچ
 دريافت مهرداد.كنه بخير منو عاقبت و آخر خدا!من سر بريزه رو تقصيرها ي همه دختره اگه بخصوص ، كوتاهتره همه
 با عطا.كرد رفتن قصد لذا نيست مايل بدان اصالً كه شود مي چيزي پذيرش به مجبور بايستد آنجا ديگر لحظه چند اگر

 :گفت و رساند او به را خود عجله

 كجا؟-

 :گفت تفاوتي بي با مهرداد

 .برم بايد-

 :گفت مصرانه عطا

 شد؟ چي ما قرار پس-

 :گفت ناخودآگاه مهرداد

 !تنها شما و من ، زنيم مي حرف اش درباره بعداً-

 بگشايد لب از لب مقصودش پرسيدن براي كه آن از قبل اما بود ابهام در پيچيده مهرداد مقصود ، شد تنگتر عطا چشمان
 :كرد سرش پشت ي متوجه را او مهين صداي
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 !كنم ازدواج ايشون با خوام نمي من بابا-

 :آمد لبش به خروش و جوش با سوالي و شد بازتر هم از عطا چشمان

 چي؟-

 :داد ادامه بلند فريادي با

 نيا؟ بيرون نگفتم وقتي تا نگفتم بهت مگه!ها غلط چه-

 :زد فرياد دوباره عطا.كرد مي ماندنشن به وادار غريبي كنجكاوي اما رفت مي بايد ، شد خيره مهين به حيرت با مهرداد

 !تو برو-

 به و افكنده زير به سر مهرداد.بود بازگشته وجودش به اي شده گم شهامت انگار ، شد خيره مهرداد صورت به مهين
 :گفت ترس بدون و محكم لحني با مهين.شد خيره خودش كفشهاي

 نميگي؟ حقيقتو چرا!بگو-

 :گفت گريه ميان و تركيد مهين بغض.شد خيره آنها دوي هر به سردرگمي و حيرت با عطا و گرفت دندان به لب مهرداد

 هيچ ماجرا اين كه بگو!بسمه ديگه ، كشم مي عذاب كافي حد به كه بدي؟من عذابم خواي مي كي تا ، كن خالصم و بگو-
 .شدي ماجرا اين درگير ناخواسته تو و نداره تو به ربطي

 پاهاي و دست از توان.نگريست چپ جانب به و كشيد رنگش خرمايي موهاي ميان دستي ، گرفته گُر كرد حس مهرداد
 جانب به نديد خود متوجه را او چون و برداشت مهرداد طرف به قدم يك ، لرزيد مي اش چانه و بود بربسته رخت عطا

 :گفت گريه ميان و افتاد زانوانش روي مهين.نيست صورتش به رنگ كه ديد مهين و برگشت مهين

 ...انقدر و خوب انقدر شما وقتي باشم دخترتون ندارم لياقت من ، ببخش سياهتو رو دختر اين بابا-

 مي چه نبود متوجه مهين و بود شده كج عطا دهان.آمد جلو عجله با مهرداد ، نشست زمين روي آرام آرام عطا
 :زد فرياد خشم با مهرداد.گويد

 !كشتي اونو ، ديگه بسه-
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 پيراهن هاي دكمه كردن باز حال در مهرداد.بگويد چيزي كرد تالش و انداخت چنگ خودش قلب به راست دست با عطا
 :زد فرياد عطا

 .بخور تكون ، بيار آب ليوان يك-

 حوض از آب مشتي مهرداد.دويد آشپزخانه سوي به لرزان گامهايي با آنگاه و ماند باقي جاي بر ناتوان اي لحظه مهين
 :زد صدايش و پاشيد عطا صورت به حياط

 خوبه؟ حالتون طاهري آقاي-

 و بود شده پنهان پلكها زير چشمانش سياهي.نداشت خوردن توان عطا اما ساخت نزديك عطا دهان را آب ليوان مهين
 :زد فرياد مهين ، خورد مي چشم به آن سفيدي

 !...بابا!بابا-

 :گفت و برخاست عجله با مهرداد.نداشت زدن حرف توان و بود شده زمين نقش ناتوان و حس بي عطا ، بود فايده بي اما

 .كنيم ماشينش سوار كن كمك ، دكتر ببريمش بايد-

 :زد فرياد مهرداد.چسباند مي عطا صورت به صورت و كرد مي مويه هنوز مهين

 .كني اعتراف اشتباهت به توني مي هم بعداً!لعنتي شو بلند-

 بهتر خودش روز و حال كه حالي در ، كرد كمك عطا بردن براي مهرداد به و برخاست جا از اشك غرق صورتي با مهين
 .بود وحشتناك كابوس يك چيز همه انگار.نبود عطا از

*** 

 كه پزشكي ي چهره در.بودند مشغول تكاپو به بالينش بر خود و كرده منتقل يو سيسي به را عطا قبل دقايقي از پزشكان
 داد مي ادامه اش گريه به در كنار مهين و بود ايستاده بخش در مقابل مهرداد.زد مي موج نااميدي شد مي خارج بخش از
 :داد مي اش دلداري باالجبار و شد مي اسير او سواالت ي محاصره در شد مي خارج بخش از پزشكي كه بار هر و

 !كنيد دعا.بخواد چي خدا تا ، قلبيه ي حمله.نيست معلوم هيچي هنوز كنيد كنترل رو خودتون-
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 كه ديد مي روسياهي ي بنده را خودش و نيست خدا مقبول درخواستش كرد مي حس ، نبود كردن دعا به قادر مهين اما
 انديشه!شفا طلب به برسد چه ندارد را حاجتش بيان قدرت حتي كه شرمگين اي بنده.ندارد را پروردگار با مقابله جرات

 بر پدر دادن دست از و مادر فقدان.زد مي دامن آن بر هم تنهايي ترس كه حالي در افزود مي اش گريه شدت بر گناه ي
 كه هم كسي؟مهرداد چه اما ريخت مي اشك و زد مي حرف كسي براي ساعتها تا خواست مي دلش ، افزود مي وحشتش

 مي مرورش از كه بود ناگواري ي حادثه يادآور مهين براي او حضور.بود نگفته سخن او با كالمي حتي داشت حضور انجا
 مي معنا هزار كه كننده متهم نگاه آن با بخصوص ، آمد مي فرود وجدانش بر امان بي كه بود چكشي او انگار ، گريخت

 اي و گذاشت مي تنهايم كاش اي.گرفت مي ناسزايم باد به ، كرد مي مالمتم كاش اي ، گفت مي چيزي كاش اي.داد
 ...كاش

 سيگار كشيدن براي هم مهرداد.نشست در كنار صندلي روي آرام و گرفت دستانش ميان فكر همه آن هجوم از را سرش
 مهرداد.داد مي پائيز بوي و بود ماه شهريور خنك هواي ، هوا.رفت بيمارستان باز ي محوطه به و نمود ترك را انتظار سالن

 دانست مي ، كرد روشنش و اورد بيرون سيگار قوطي از سيگاري.بود نمانده ظهر به چيزي ، نگريست ساعتش به
 كند رها وضيعت آن در را آنها نيست قادر كه دانست مي هم را اين اما نيست مايل اصالً كه شده ماجرايي وارد ناخواسته

 پايان به چيزي كه آمد خود به زماني مهرداد و شد خاكستر شود مصرف آنكه جاي به سيگار بيشتر نيم.برود كارش پي و
 حركت ساختمان طرف به شمرده و خسته گامهايي با آنگاه كرد له پايش زير و انداخت زمين را آن.بود نمانده سيگار
 داده او به اي تازه خبر داد مي نشان اين و بود كرده كز صندلي روي هنوز مهين رفت انتظار سالن به وقتي.كرد
 .شد خيره سقف به و نشست صندلي روي جا همان پس نباشد او روبروي داد ترجيح مهرداد.نشده

 جا از آرام مهرداد.گرديد هويدا دكتر مقتدر هيكل و چرخيد پاشنه روي به بخش در اينكه تا گذشت ديگر ساعت يك
 اميدوار انگار شد خيره دكتر ي چهره به اشك از ماالمال نگاهي با و رفت جلو عجله با مهين و ايستاد همانجا و برخاست

 جيبهاي در را دستانش و بست خود سر شت را بخش در ميانسال دكتر.بيابد او چشمان در خواست مي كه را پاسخي بود
 كرد مي تالش دكتر كه بود افتاده اتفاقي گمان بي شد نزديك انها به تصنعي آرامشي با مهرداد.برد فرو روپوشش عمودي
 !كن بخير خودت خدايا انديشيد.كند چيني مقدمه

 :گفت رسيد دكتر قدمي دو به وقتي

 .دكتر نباشيد خسته-

 و نداشت زدن حرف توان هنوز مهين.بود خسته واقعاً انگار كرد تشكر سر تكان با و برگشت مهرداد طرف به دكتر
 :گفت و آمده اش ياري به مهرداد.بود زده خشكش دكتر دهان بر خيره همانطور
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 چطوره؟ حالشون-

 :كرد زمزمه مهرداد چشم در چشم دكتر

 !متأسفم-

 :گفت پاسخ ذهنش سواالت به دكتر لحظه همان ميده؟در معني چه اين!چه؟متأسفم؟ يعني ، داد تكيه ديوار به مهين

 ...كردند فوت شما بيمار-

 حرفهاي سختي به مهرداد و گذاشت گريستن بناي باشد كرده بغض قبل از گويي و ساخت خارج گلو از فريادي مهين
 :شنيد را دكتر

 ما و بود قلبي حمله گفتم كه همانطور.داريم نگهش شوك با كرديم مي تالش داشتيم ما ، كرد تموم اول دقايق همان-
 نبودند قادر ديگه موندند مي هم اگر ايشون كنيد كنترل رو خودتون ميكنم خواهش خانوم.كرديم رو مون سعي نهايت
 .بودند محروم هم رفتن راه نعمت از آن بر عالوه و بزنند حرف

 :ميكرد تكرار خود با دائم كه حالي در ، كرد مي گريه وقفه بي همچنان مهين اما

 زنده اگه پس شدم مرگش باعث من!زد نمي چه و زد مي حرف چه بود پدرم اون ، بود خوب حال هر در موند مي اگر-
 اين گناهم جزاي آيا اما گناهكارم دونم مي خدايا.كنم مراقبت ازش كه بود مناسبتر برام تنبيهي هر از موند مي

 !دادم؟ دست از زمان هم رو عزيز دو كه دردناكتر اين از دردناكي؟چي اين به بود؟چيزي

 كسي اتاقي هر از ، انداخت نظر اطراف به.ماند باقي خود جاي سر مهرداد و كرد ترك را آنها الزم توضيحات از پس دكتر
 سرد رفتار از شوهرند و زن هم با دو آن كردند مي تصور كه اي عده و نگريست مي دو آن به و بود كشيده سرك
 يا آورد مي زبان به دلداري جهت به اي جمله بايد كند؟آيا چه دانست نمي راستي به مهرداد.بودند عجب در مهرداد
 :گفت آرام لحني با و آمد نزدش پرستاري ، نبود خود حال به كرد؟مهين مي سكوت همچنان

 با.كن كنترل رو خودت ميكنم خواهش اما سنگينه خيلي دردت كه دونم مي.بيمارستانه اينجا آرومتر كمي ، عزيزم بسه-
 .نميشه زنده اون كه تو ي گريه

 او به تلنگر هر با و بود افكنده سايه قلبش بر وجدان عذاب سبب به كه دردي ، نداشت خبر مهين درد از هيچكس
 اين از دانست.بود بيگانگي درد گرانتر آن از اما بود گران برايش عطا فقدان.است پدرش مرگ مسبب كرد مي گوشزد
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 در انگار نشنيد اورد زبان به رسمي و سرد لحني با كه را مهرداد تسليت حتي او.بريزد فرو و بشكند خود در بايد پس
 را خودش سختي به اما بياورد باال خواست مي دلش و بود آشوب اش معده و رفت مي گيج سرش.بود ديگري عالم

 مقابل مهين ، شد خيره او به پنجره پشت از و كرد نظاره تعجب با را او رفتن مهرداد.دويد بيرون عجله با و كرد كنترل
 اش شوكه پدرش مرگ!بيچاره طفلك ، انديشيد و برگرفت منظره آن از روي مهرداد.آورد باال شتاب با و زد زانو باغچه
 !كرده

 كه آن از قبل اما ديد را سوسن خواهرش آمد هوش به كه دفعاتي از يكي ، بيهوش گاهي و بود هوش به گاهي مهين
 دكتر.كنند حاضرش خاكسپاري مراسم در نتوانستد كه بود وخيم حالش آنقدر.شد بيهوش دوباره بياورد زبان به كالمي
 دستش به روز شنابنه سه سرم كه حالي در برداختند تقويتش به سوسن و مجيد ، شده ضعيف گفت اش معاينه از پس
 .نبود حقيقت اين باور به قادر مهين همه از بيش و بودند شوكه عطا ناگهاني مرگ از همه.بود

 نحيف بسيار مشكي لباس در رفته فرو او.بود سوسن ديد كه را كسي نخستين و گشود هم از ديده سوم روز پايان در او
 شده سرخ و متورم گريه فرط از صورتش و بود داده تكيه ديوار به را سرش و كشيده آغوش به را زانوانش ، نمود مي
 خسته و دردناك تنش همه اما برخيزد جا از كرد تالش مهين ، نشد مهين متوجه كه چرا بود ديگري عالم در انگار.بود
 :برگشت طرفش به و آمده خود به سوسن.بود

 .باش سرم مراقب ، بخوابي ميكني؟بايد چكار-

 :گفت ضعيف صدايي با مهين

 .بشم بلند بايد-

 .كوچولو خواهر بگو من به خواي مي چي هر-

 برايش سوسن صداي.شنيد مي كه بود مهرباني صداي نخستين اين مدتها از پس ، شد سرازير مهين ديدگان از اشك
 :كرد زمزمه و پرداخت هايش شانه ماليدن به آرام سوسن.خوبي همه آن با عطا ، بود عطا يادآور

 .نيستي تنها ، اينجام من ديگه خُب...خُب-

 :گفت آلود بغض صدايي با و گرفت شدت مهين گريه

 ...بابا...بابا-
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 :كرد زمزمه و فشرد خود به را مهين قبل از محكمتر و گريست صدا بي اما شكست هم سوسن بغض

 .مادر كنار درست ، سپرديم خاك به اونو-

 :گفت درمانده آهنگي با مهين

 بخشه؟ مي منو اون-

 :گفت گريه ميان سوسن

 حرفيه؟ چه اين ، داشت دوس ما از بيشتر تورو هميشه اون-

 ...باعث من.نبودم خوبي دختر من ، نه نه-

 مثل داشته؟درست نقش پدرش مرگ در بگويد خواهرش به توانست مي چگونه ، گرفت كام به زبان و داد فرو را حرفش
 دوست صورت به زده بهت و خاموش ، باشد پريده سرش از حقيقتي بازگويي وسط نوشيدني سكرآور اثر كه مستي

 مالطفت با و داده عقب به ها گونه و پيشاني روي از را خواهرش عرق از خيس موهاي سوسن.ماند خيره سوسن داشتني
 :گفت

 و خسته تو.خوشحاله بابت اين از و مادره پيش االن بابا باش مطمئن اما كشيدي زجر خيلي كه دونم مي!باش آروم-
 .رسيم مي كارها به ما.بشي لبند جا از بتوني زودتر تا كني استراحت بايد ، بيماري و ضعيف

 .كردم مي شركت بابا مراسم در بايد من سوسن-

 كه روزه سه ، بخوري تا بيارم چيزي يك برات رم مي.خاكشون سر بري توني مي بعداً ، بود واجبتر تو براي استراحت-
 .نزدي چيزي به لب آب جز

 :گفت و گرفت دست به شدن بلند هنگام را سوسن دست مهين

 .بمون پيشم خورم نمي هيچي نه-

 :گفت و كشيد بيرون او دست از را دستش نرمي به سوسن

 .ميشي مريض وگرنه بخوري چيزي يك بايد تو.گردم مي بر االن ، شدي ها بچه مثل-
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 جلب را توجهش كه چيزي نخستين.انداخت نظر اطراف به مهين و كرد ترك آشپزخانه به رفتن قصد به را اتاق سوسن
 همهمهه صداي حياط از.كرد لرزيدن به شروع بدنش ي همه و برگرفت آنها از روي مهين.بود عطا ي سجاده و كت كرد
 كه هر.رفت پنجره مقابل و برخاست جا از آرام آنگاه گرفت دست به و كشيد بيرون سرش باالي ميخ از را سرم ، آمد مي
 به بند يك و بود ايستاده مقابلش سياهپوش آشپزي و بود آتش روي حياط انتهاي ديگي ، بود سياهپوش ديد مي را

 با بود؟همه افتاده اتفاق ديگر بار آيا ، ديده جايي را ها صحنه اين ي همه قبالً كرد حس مهين.داد مي فرمان وردستش
 مي سيگار هم سر پشت و بود ايستاده آشپزخانه ديوار مقابل مجيد ، كردند مي كمك هم به و كردند مي حركت عجله
 .كند مي نگاه ديگران رفت و آمد به چگونه ديد مهين كه چرا بود ناباور هم او انگار كشيد

 و نهادن اش شانه بر سر براي ، رفت ضعف برايش مهين دل چقدر ، افتاد مهين به نگاهش ناگهان بين اين در
 اتاق طرف به و كرد له پا زير را سيگارش مجيد.شده شبيه بابا به چقدر انديشيد و شد سرازير اشكش دوباره.گريستن

 قرمز انوار ، ايستاد درگاه در و گشود را در آرام مجيد.دوخت در به چشم و نشست پنجره مقابل مهين.كرد حركت مهين
 از عطا كرد فكر اي لحظه براي مهين و تابيد اتاق به سرش پشت از خورشيد خونين غروبِ حاصل نارنجي و زرد و

 .شد راست اندامش بر موي ، كرده حلول زمين به مالئك سرزمين

 !دختر؟ چطوري-

 كه اتاق.زد را برق كليد و شد اتاق وارد مجيد.اتاق توي آمد مي كاش ، صدايش آهنگ حتي!شده شبيه بابا به چقدر خدا يا
 .نشست پاهايش روي مهين مقابل و كرد كيپ را ها پرده مجيد.آزرد را مهين چشم نور شد روشن

 بهرته؟ مهين؟حالت چطوري-

 .مجيد سالم-

 .كردي جون نصفه رو ما كه تو ، سالم-

 :گفت نرمي به مجيد.نداره خبر چيزي از كسي كه شكر را خدا انديشيد و نگريست برادرش صورت به مهين

 .خوري مي سرما ، جات سر برو نشستي؟پاشو اينجا چرا-

 .بشينم خوام مي ، نه-

 چوب به را او سرم آنگاه ، كرد كيپ را گردنش دور و كشيد هايش شانه روي و آورده مهين بستر روي از را پتو مجيد
 :كرد زمزمه و آويخت سرش باالي رختي



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  186 

 .شد بهتر حاال-

 :پرسيد و داد تكيه ديوار به و نشسته مهين پاهاي مقابل بعد

 كنه؟ نمي ناراحتت دودش كنم روشن سيگار يك اگه-

 :گفت آرام مهين

 .باش راحت ، نه-

 :پرسيد دودش دادن بيرون از پس و كرد روشن سيگاري مجيد

 شد؟ اينطور چطور-

 :گفت قبل از كاملتر مجيد.كرد سكوت معهذا پريد رنگش و ريخت فرو مهين قلب

 .زدم حرف تلفني باهاش پيش ي هفته ، بود خوب حالش كه اون-

 :پرسيد عجله با مهين

 گفت؟ چي بهت-

 :گفت و نگريست مهين صورت به مجيد

 به ديدار نذارين ، نياين دير به دير انقدر ، خوبه حالم نه شده؟گفت طوري مگه گفتم بهش ببينمتون بياين گفت مي-
 .بيافته قيامت

 :گفت آلود بغض صدايي با و شد سرازير مهين ديدگان از اشك

 !بود شده الهام بهش انگار-

 بود؟ چطور حالش ها آخري-

 .رسيد نمي خودش به زياد-

 :كرد زمزمه مجيد
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 .نفهميد زندگيش از هم چيزي و كند جون عمرش آخر تا كه سوزه مي اين از دلم رسيد نمي خودش به وقت هيچ اون-

 :گفت و زدود خود هاي گونه از اشك مهين

 .داشتم حضور خاكسپاري در خواست مي دلم خيلي-

 يك كجاست؟حتي بشه فاميل ما با بناست كه اي شازده راستي ، كردي مي استراحت بايد و بودي بيمار و ضعيف تو-
 بگه؟ تسليت ما به يا بپرسه ازت حالي آمد مي نبايد يعني ، نديدمش روز سه اين توي هم لحظه

 :اورد زبان به را جمله اين چگونه نفهميد هم گفت؟خودش مي بايد چه ، ريخت فرو مهين قلب

 .بود بيمارستان توي من پاي به پا بابا فوت از قبل تا اون-

 .تره ضروري مراسم توي حضورش ، نباشه مراسم توي شه نمي دليل كه اين-

 :گفت و شد اتاق وارد غذا سيني با سوسن هنگام همين ، كرد سكوت مهين

 كرديد؟ خلوت خواهر و برادر-

 :گفت و كرده خاموش سيگاري جا در را سيگارش مجيد

 .بپرسم رو مهين حال اومدم ، بابا نه-

 :گفت گذاشت مي مهين مقابل را سوپ بشقاب كه حالي در سوسن

 .احوالپرسي آمد بودي بيهوش كه بار چند كياني خانم-

 :گفت طعنه به مجيد

 .بود شون خانواده خير ذكر حاال همين-

 چطور؟-

 :گفت عصباني مهين

 كنه؟ شركت مراسم توي نيامده من خواستگاري آمده يكبار فقط كه مردم پسر چرا ميگه-
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 :گفت و برخاسته جا از نداشت را برخوردي چنان انتظار اصالً كه مجيد

 .نيافتاديم كه اصل از افتاديم اسب از ما!گفتيم چي ما انگار!يابو گفتن شاه اسب به...اوه اوهو-

 :گفت دو آن ي مشاجره از جلوگيري براي سوسن

 الاقل ، هيچي تو احوالپرسي حاال.خونه بياد تسليت يك براي حداقل داشتيم انتظار ما اما درسته تو حرف جون مهين-
 .بشن آشنا باهاش فاميل

 :گفت كالفه مهين

 !چه من به ، داشته كار ، بوده گرفتار نيامدي؟البد چرا بگم كنم؟برم چكار من-

 ترك را اتاق و شد منصرف اما بگويد چيزي خواست مجيد ، كردند داري معني نگاه يكديگر به مجيد و سوسن
 :گفت ماليمتري لحن با سوسن.كرد

 .نكن فكر بهش ، بخور رو سوپت-

 .ندارم ميل-

 !بخوري بايد ، كوچولو خواهر بخور-

 .ندارم ميل كن باور-

 .شده خوشمزه ، پخته مجيد زن اينو ، ميشه تحريك اشتهات بخوري قاشق چند

 مشامش به غذا بوي آنكه محض به اما ساخت نزديك دهانش به و برد فرو سوپ در را قاشق سوسن اصرار به مهين
 .شد دگرگون حالش خورد

 :زد فرياد سوسن

 شد؟ چي-

 مهين مقابل و برگشت اتاق به ظرفي با و شد خارج اتاق از عجله با سوسن ، نيست خوش حالش كرد اشاره مهين
 :گفت سوسن.داد تكيه عقب به ناتوان و اورد باال داشت معده در كه را انچه مهين.گرفت
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 بخوري؟ توني مي حاال ف خورد بهم حالت كه شد بهتر هم شايد.خوردي حرص غذا از قبل كه اينه مال نداره عيب-

 :گفت سوپ ظرف برداشتن حال در سوسن و نه كرد اشاره مهين

 .كن استراحت فعالً ، بخوري تا ميارم برات ديگه دقيقه چند باشه-

 .نهاد هم بر ديده ناتوان و كرد دنبال نگاه با را او شدن خارج مهين

 

  شانزدهم فصل

 .است گذشته شب از پاسها

 ست ديرگاهي ، خالي اند كرده را جاي ميهمانان

 .نشسته تنها اش خانه در ميزبان

 او اجاقِ سوزد مي متروك ساحل بر خود جاي آجين ني در

 .خسته اوست ، مانده اوست

 لبهايش به زنداني مانده

 اما ، حرفها فراوان بس

 پيوسته تاريكي شب اين در خود ناي نواي با

 گيرند نمي زنداني هيچ از سراغ چون

 .*نشسته تنها اش خانه در ميزبان

 يوشيج نيما ياد زنده اشعار از*

 و شور به و شدند جمع هم دور برادر و خواهرها كردند ترك را آنان كنندگان شركت و رسيد پايان به چهلم مراسم وقتي
 مجيد.نشستند هم مقابل كالفه و سردرگم مجيد و مغموم و ساكت سوسن ، پريده رنگ و الغر مهين.پرداختند مشورت
 :گفت سوسن به خطاب آنگاه ، نگريست حاضرين جمع به و كرده روشن سيگاري
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 كو؟ تو شوهر پس-

 :گفت سوسن

 .داد مي انجام بايد كه داشت تار سه دو ، تهران رفت مزار سر از-

 :گفت و فرستاده بيرون را سيگارش دود مجيد

 .موند مي بود بهتر-

 .برادريه و خواهر ما داري؟حرفهاي چكار اون به-

 :گفت و گرفته را پسرش دست ديد خود متوجه را سوسن ي كنايه كه مجيد همسر

 .بخوابي بايد تو اتاق اون بريم پاشو-

 :غريد و كرد خالي او سر را اش دلي و دق گردني پس زدن با ديد را بچه امتناع چون

-مرده ذليل شو بلند د! 

 :گفت مهين كردند ترك را اتاق دو آن وقتي

 بود؟ كرده تنگ ما از جايي ؟مگه داشتي چكار بيچاره اون به-

 :گفت كنه دفاع همسرش از كسي بود منتظر انگار كه مجيد

-چشم چرا تو دونم نمي من!بگو همينو د داري؟ منو زن نديد 

 :گفت شوهر خواهر قالب در و كرده ك ناز چشمي پشت سوسن

 به ايشون چون ، زنت اون با هم گفتم؟تو چي من مگه گذشته اون از.نيست سرتر من شوهر از كه باشه چي هر ديگه-
 برادر و خواهر ما شايد.بود كه هم فرضاً ، نبود اون من مقصود ؟ بزنه حرف نداره حق آدم خوره مي بر قباشون تريج

 !ما؟ وسط بشينه تُرب مثل بياد بايد اون بزنيم خصوصي حرف كلمه دو بخواهيم

 :گفت آهسته ولي محكم مجيد

 .هامه بچه مادر ، منه زن ، نيست غريبه ما بين ديگه اون!بگم؟ بهت بار چند-
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 :گفت نگريست مي مهين به كه حالي در سوسن

 ، گيرن مي قرب و ارج ، باال ميره منزلتشون و شأن ، ميشن آدم شهر ميان دهات از مردم دخترهاي ، بده شانس خدا
 دنبالم گفت مي وگرنه شناسيم مي رو كارش و كس ما و نداره بيشتر سواد كوره يك خوبه حاال.گيرن مي دادستاني سمت

 !ميدي بو نيا

 :گفت كالفه مهين

 دارين؟ هم شوهر و زن به چكار ، كنيد بس خدا تورو واي-

 :پرسيد سكوتشان شكستن براي مهين و كردند سكوت سوسن و مجيد

 شديم؟ جمع هم دور چي براي ما!خُب؟-

 :گفت مجيد

 !آينده خاطر به ريزي برنامه براي-

 :پرسيد مهين

 اي؟ برنامه چه-

 :گفت سوسن

 .بفروشيم رو خونه باشي موافق تو اگه كه رسيديم نتيجه اين به و زديم حرف هم با مجيد و من-

 بفروشيم؟چرا؟-

 :گفت نداشت مخالفت انتظار كه مجيد

 من با يا بايد و تنهايي تو پس نميشه شوهر تو واسه كه نامزد اون پيداست كه اينطور.بشه معلوم بقيه تكليف اينكه براي-
 .بديم بهش رو كس هر سهم و بفروشيمش بايد كه خونه مونه مي.سوسن با يا بياي

 :گفت آرام مهين
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 براي اما كنيد تكليف تعيين خودتون براي بتونيد شايد شما تازه ، مرده بابا كه نيست هم ماه دو هنوز ، بكشيد خجالت-
 ديروزم؟ ني ني من مگه ، تونيد نمي من

 :پرسيد سوسن

 ماندن براي رو حضورش تو تا نداريم رو كسي ديگه كه اينجا؟ما بموني تنها و جون؟تك مهين كني چكار ميخواي پس-
 !كني بهانه

 :گفت محكم مجيد

 .بياد ما با بايد ميگم و بزرگترم برادر چه؟من يعني ماندن اصالً-

 :گفت مهين

 .كنم اطاعت بگين و بدين دستور ميكنيد؟بهم مشورت من با چي براي ديگه چشم؟پس بگم بايد هم من-

 :گفت دلداري جهت به سوسن

 تو.نچشيدي رو روزگار گرم و سرد و جووني خيلي هنوز تو.خواهيم مي تورو صالح ما ، جون مهين نشو دلگير مجيد از-
 .بريم و كنيم رها طوري همين رو تو تونيم نمي كه ما ، خودت زندگي دنبال برو كردي ازدواج وقتي هم

 :گفت مهين

 .ميام بر خودم پس از من نباشيد نگران-

 :گفت مجيد

 نيستيم بيكار ما خدا به لجبازي؟واال انقدر بردي كي به تو دختر آخه.داره پا يك مرغ بگو تو نميشه ميگيم ما چي هر حاال-
 اونجا ، تهران بريم بيا.توست پيش ما دل دائم باشي تنها اينجا تو وقتي گذشته اون از.اينجا بياييم داشتي كاري تو وقت هر

 مي اونجا تازه ، داري جا همه سر روي نيستي سوادي بي دختر كه تو.ميشي درآمد صاحب ، ميشي سرگرم ، كار سر ميري
 .كني فكر ازدواج براي بهتري فرصتهاي به توني

 :گفت آرام و افكنده زير به سر مهين

 .بيام شما با تونم نمي من...من-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  193 

 :پرسيد متعجب سوسن

 تهران؟ بياي ما با نداري دوس چرا؟مه آخه-

 .بمونم خودمون شهر توي جا همين خوام مي ، نه كه گفتم-

 ...خاطر به نكنه-

 :گفت عجوالنه مهين

 كلي طور به.بخوره هم به اگر شم نمي ناراحت پس نبودم راغب مهرداد با ازدواج به چندان هم خودم من! خدا به نه ، نه-
 .ندارم ازدواج خيال فعالً

 :گفت كالفه و مستأصل مجيد

 كني؟ چكار ميخواي پس نمياي تهران به كه هم ما با ، نداري ازدواج خيال ميگي كه تو ، شد چي نفهميدم كه من-

 مي ، بايستم خودم پاهاي روي خوام مي ، باشم شما سربار خوام نمي من داداش ، گفتم واضح رو منظورم ميكردم فكر-
 اصراري هيچ اونا.اند غريبه شما شوهر و زن اما كنيد مي تحملم و هستيد من برادر و خواهر شما.كنم تكيه خودم به خوام
 .كنند قبول منو ندارند

 :گفت و كرده اخم سوسن

 .مديونند بابا و ما به خرخره تا اونا از كدوم هر ، توئه ي خونه اونجا.ندارند اعتراض حق اونا ، نزن مضحك حرفهاي-

 :گفت و كشيد خود زبر صورت به دستي مجيد

 داره؟ ادامه كي تا وضع اين ، ببينم كن صبر-

 :گفت مهين

 چيه؟ وضع؟مقصودت كدوم-

 چي؟ آخرش!باشي خودت حال به خواي مي كه همين-

 :گفت و شد خيره خورشيد پائيزي غروب به مهين
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 .ندارم خبر آخرش از-

 :گفت سوسن كه اين تا كردند سكوت سه هر لحظاتي براي

 .فروخت رو خونه نميشه زودي اين به وصف اين با-

 :گفت بالفاصله مهين

 !بفروشيد تونيد مي شما نه-

 كردي؟ پناهتو سر ميكني؟فكر چكار تو-

 .برم مي سهم خونه از هم من باالخره ، ميكنم رهن رو جا يك-

 ، نيستيم پست هم انقدر ديگه مستأجري؟ما بري كني زندگي خودت خونه توي ميتوني وقتي تا ، نزن احمقانه حرفهاي-
 .ميكنه نگران منو مسأله اين.دراندشت ي خونه اين توي تو تنهايي مونه مي فقط

 .بود خونه از شببيرون تا صبح بابا ، دارم عادت تنهايي به من-

 .شبه توي تنهايي مسأله-

 .ميام بر خودم پس از خودم ترسم نمي تنهايي از من-

 !دختر شقي كله تو چقدر-

 :گفت و كرده روشن ديگري سيگار مجيد

 .كرد فكري اونم براي ميشه-

 :پرسيد سوسن

 فكري؟ چه-

 .چيزي همچين يك يا دختر دانشجوي تا دو دونم مي چه.دختر و مادر يك يا پيرمرد و پيرزن يك ، بياريم مستأجر-

 :گفت سوسن
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 .بشه پيدا مستأجر تا بمونيم اينجا روز چند تونيم مي ، خوبيه فكر-

 :پرسيد مجيد.وجب ده چه وجب يك چه رفت سر از كه آب ندارند خبر ، منند نگران اونا انديشيد اندوهگين مهين

 .نيستي تنها هم و داري درآمد ؟هم مهين چيه تو نظر-

 :گفت تفاوت بي مهين

 .نميكنه فرقي من براي-

 :گفت اتاق ترك هنگام و برخاست جا از مجيد

 .اجاره براي بسپارم رو خونه و بزنم بنگاه تا چند به سر يك ميرم من پس-

 وقتي و گذاشت اختيارشان در اتاق دو و پذيرفت مستأجري به را پيرمردي و پيرزن فراوان مالحظات از پس مجيد
 او با بود دور اش زندگي و خانه از زيادي مدت كه هم سوسن و داد سر رفتن ي زمزمه شد راحت مهين بابت از خيالش
 ريزش از سختي به كه حالي در و فشرد را گلويش بغض و انداخت چنگ مهين وجود بر دلتنگي رفتن وقت.شد همراه

 :گفت سوسن.كشيد آغوش در را سوسن ميكرد جلوگيري اشكهايش

 .كن تلفن ما به برخوردي مشكلي به وقت هر و كوچولو خواهر باش خودت مراقب-

 :گفت و داد مهين به را الزم سفارشات هم مجيد

 دوني؟ مي اينو ، زن هم و باشي مرد هم خودت براي بايد-

 .كند كنترل را خودش نبود قادر ديگر ، شد سرازير مهين ديدگان از اشك

 :گفت گريست مي نيز خود كه سوسن

 .نيست كه آخرمون ببينيم؟ديدار رو همديگه نيست بنا دختر؟مگه ميكني گريه چرا-

 ناپديد كوچه سر وقتي تا مهين.شدند جدا هم از سختي به سپس و گريستند شان كسي بي براي هم مقابل مدتي خواهر دو
 و بود بيدار صبح تا تنهايي اول شب.بود دور خيلي شان بعدي ديدار نظرش به.ريخت اشك و نگريست را رفتنشان شدند

 به و نشست مي جايش سر صدايي كوچكترين با شب آن.وحشتناكه شب در تنهايي ، بود مجيد با حق انگار انديشيد
 اش سينه در دردي.بود آورده وجود به خودش كه بود شرايطي اين.كند عادت بايد دانست مي اما شد مي خيره بيرون
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 توانست نمي.ميكرد مالمت پدرش مرگ سبب به را خودش چيز هر از بيش و بگويد توانست نمي هيچكس به كه بود
 :بود گفته كه اندشيد مي دكتر حرفهاي به كه وقتي حتي بگيرد ناديده را خودش تقصير

 هيجان اخبار كه درسته.كردند هم انگاري سهل آن به نسبت كه بودند حاد نوع از قلبي بيماري نوع يك به مبتال ايشون-
 مي جدي بايد رو بيماريشون قبل خيلي از ايشون.نبوده مرگشون سبب عامل اون فقط اما نبوده خوب براشون اندوه و آور

 .خوردند مي دارو و گرفتند

 بيخود ، توئيي مقصر كرد مي گوشزد او به دائم مرموز نيرويي!خودش دست از هم آن كرده دق عطا بود معتقد مهين اما
 .شدي مرگش باعث تو ، كشتي رو پدرت تو ، هستي هم قاتل بلكه گناهكاري تنها نه تو.نده دلداري خودت به

 سرزنشش بار شماتت نگاهي با هم عكسش در او گويي نداشت را عطا عكس به نگريستن طاقت و ديد مي كابوس شبها
 سنش از بزرگتر سال چند انگار بود شده كم غذا به اشتهايش و نداشت را گذشته شادابي و طراوت ديگر صورتش.ميكرد
 .بود توجه بي خودش به نسبت و پوشيد مي ساده آنقدر كه وقتي ، داد مي نشان

 توانش از يكي اين قبول كه كرد علم قد مقابلش ديگري تلخ حقيقت كرد مراجعه دكتر به هاضمه سوء جهت به كه روزي
 و خورد سكندري و داد دست از را تعادلش جا همان.است باردار كه گفت مقدمه بي اش معاينه هنگام دكتر.بود خارج
 نظرش در چيز همه و رفت مي گيج سرش.كرد ترك را مطب توجه بي او ولي شتافت كمكش به بود جواني زن كه دكتر
 احساس.شد مانعش تنهايي ترس اما كند حركت نامعلوم مقصدي بسوي و هدف بي شد وسوسه بار چند.بود تار و تيره

 ترمز مقابلش شدت به ماشيني گذاشت خيابان به قدم توجه بي كه يكبار و افتاد راه به هدف بي ، كرد مي حقارت و زبوني
 :زد فرياد و شد پياده ماشين از خشمگين راننده و كرد

 .كردي مي پيدا صاحاب تا صد زدم مي بهت خانوم؟اگه كجاست حواست-

 اتوبوس ايستگاه در نيمكتي روي و رفت رو پياده به حرفي هيچ بي گيج و شرمگين مهين و شدند جمع نفر چند
 نداشت ريختن براي اشكي اما كند گريه بلند صداي با خواست مي دلش ، لرزيد مي زانوانش و بود خشك دهانش.نشست

 هدف بي دوباره و برخاست جا از باالخره كه اين تا نشست نيمكت روي ساعتي نيم.بود خشكيده اشكش ي چشمه انگار ،
 زد طعنه و خورد طعنه ، انداخت جمعيت ميان را خودش ، زد مي سياهي به جمعيت از خيابانها و بود پنجشنبه.افتاد راه به

 .بنگرد ها چهره به تا داشت حضور فقط انگار

 و خندان جوانها و مادرها و پدر دست در دست ها بچه ، شوهرانشان كنار در زنها ، خيال بي و شاد آنچنان هايي چهره
 كنار در كه داشت توجه جواني دختران به ، نداشت توجه ها مغازه به مهين.او از غير همه بودند شاد همه.سرزنده
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 زنده ذهنش در سهيل ياد.كردند مي ناز عصرانه يا آبميوه به آنها دعوت پذيرفتن براي و داشتند مي بر گام نامزدهايشان
 به اميدوارم.تو به لعنت ، سهيل تو به لعنت انديشيد.نبود خواستني و زيبا مهين نظر به اش برنزه ي چهره ديگر ، شد

 .بگيري قرار موأخذه مورد زمين روي جا همين و بشي دچار عذاب

 نبود قادر آينده ماه چند طي گذاشت مي دست روي دست همانطور اگر.بكند بايد چه دانست نمي ، كرد نمي كار مغزش
 آن در آبرو با را عمري بدهد؟پدرش ديگران به داشت پاسخي چه شد مي علني ماجرا كه وقتي.كند زندگي محل آن در

 كرانه در تا رفت مي كم كم پائيزي خورشيد.دهد باد به را آبرويش راحتي اين به توانست نمي او و بود كرده زندگي محل
 انگار ، رسيد مي بست بن به شد مي وارد راهي هر از.بود نرفته آينده براي تصميمي هنوز او اما شود ناپيدا مغرب هاي
 انگاريست سهل و مصرف بي موجود كرد مي حس داد مي آزارش ننگ با زندگي انديشه و بود بسته رويش به درها همه
 عمرش طول در كه بود حالي در اين و كند تحمل را مردم هاي كنايه و نيش نيست قادر و ندارد ماندن زنده لياقت كه

 .بود نديده زبون اندازه آن را خودش هرگز

 مقابل و ايستاد خيابان كنار.فشرد را گلويش بغض و دربرگرفت را وجودش سراپاي غريبي لرزش مرگ انديشه از
 حتي ماشين وار گهواره حركت حتي بود خواب در چيز همه نظرش به.شد سوارش و گرفت دست تاكسي نخستين
 را اش كرايه و شد پياده آرام مهين و كرد توقف رودخانه پل مقابل تاكسي.گذراند مي نظر از بار آخرين براي كه مناظري
 روي رودخانه كه چرا كند كاري چنين چشم همه آن مقابل توانست نمي او و بود شلوغ نسبتاً رودخانه بر و دور.پرداخت

 خاموشي به رو نيز او اميد فروغ كم چراغ و شد مي تاريك كم كم هوا.شد خيره افراد رفت و آمد به و نشست سنگي تخته
 .رفت مي

*** 

 گشود را در و رفته حياط انتهاي به سالنه سالنه مهرداد بعد دقايقي ، ايستاد منتظر و فشرد را مهرداد ي خانه زنگ تاجماه
 .نشست اش پيشاني بر ناخشنودي نقش تاجماه ديدن با و

 .خاله سالم-

 .زدم مي اي؟حدس خونه تو ، سالم عليك-

 .تو بفرماييد ، نبود خوش زياد كردن كار براي حالم امروز-

 :گفت طعنه با و گذاشت داالن به قدم تاجماه
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 !ميكنم شك بهت دارم كم كم ، باشي امروز كه حالي سر كي تو-

 چي؟ براي-

 :پرسيد مقدمه بي تاجماه

 ميشي؟ معتاد داري نكنه-

 :گفت تاجماه ، ماند خيره او به و خورد اي يكه مهرداد

 پسر؟ ديدي جن مگه-

 معتاده؟ باشه خودش كار به سرش كي خاله؟هر زنيد مي حرفهايي چه-

 كفشهايش آوردن در به كهنه بناي مقابل و پيمود را ساختمان تا حياط مسير و گذاشت سر پشت را تاريك داالن تاجماه
 .گذاشت درون به قدم هم خودش آنگاه شود خانه وارد او تا ايستاد كنار مهرداد.شد مشغول

 !خاله عجب چه-

 ابداً خود و آمده هميشگي حرفهاي گفتن براي دانست مي.لرزيد مهرداد پشت كه نمود نثارش اي غره چشم تاجماه
 :گفت سردي به تاجماه كه بياورد را پذيرايي اسباب تا برخاست جا از.نداشت را شنيدنش ي حوصله

 .برم خوام مي بشين بگير-

 .آمديد تازه كه كجا؟شما-

 .اومدم چي براي كه دوني مي ، نزن راه اون به رو خودت و بشين بگير-

 :گفت تاجماه ، افكند زير به سر و نشست تاجماه مقابل آرام مهرداد

 تو.گذرم نمي ازت قسم خدا به اما گذره مي تو سر توي چي دونم نمي من.رفتم نمي جلو و شكست مي پام قلم كاش اي-
 اسم روش و جلو رفتي چرا بود بد دختره اگه.بشنوم درشت و ريز تا هزار شدي باعث و كردي پول يك سكه منو

 ، بدونم هم من تا بگير ايراد يك نمونه محض ؟ نداره رو و بر ، افليجه ، كوره ، چشه؟كره مگه رفتي كه هم گذاشتي؟حاال
 طفلك اون.نداشت فايده ببينم رو تو بلكه گردوندم چشم مارسم توي چي كردي؟هر اميدوارش كه داشت گناهي چه اون
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 و خشك تسليت يك دادي؟يا مي بهش سالمتي سر يك نبايد تو ، رو پدرش هم بعدش بود داده دست از كه رو مادرش
 گفتي؟ مي خالي

 :گفت زير به سر همانطور مهرداد

 ام؟ چكاره من مگه-

 .باشي دامادشون خواي مي ميگن كه اونا سر خير-

 :گفت و برخاست خشمگين مهرداد

 !كردم غلط من-

 كني؟ نمي معلوم رو تكليفش چرا خواي نمي چي؟اگه پس-

 :زد فرياد و برگشته تاجماه طرف به مهرداد

 .معلومه سرپرستشم؟تكليفش و قيم من كنم؟مگه معلوم من-

 كني؟ ازدواج باهاش خواي نمي مگه-

 .نداره منو همسري لياقت اون ، نه-

 :گفت و ايستاده اش خواهرزاده مقابل و برخاست جا از تاجماه

 هستي؟ كي تو مگه!ها غلط چه-

 :گفت عناد با مهرداد

 .سرترم اونا از هستم كسي هر-

 :گفت و كوفت مهرداد دهان بر دست پشت با تاجماه

 !نامرد ببينمت خوام نمي ديگه-

 تاجماه از ، بود نشسته انگشتش روي گرمي خون.گرفت خود چشمان مقابل و كرد لمس را لبش گوشه انگشت با مهرداد
 آنگاه شد خيره تاجماه اندوهگين و گرفته صورت به مدتي!حاال و ، بود مادر يك مثل هميشه او براي چون نداشت انتظار
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 و شد خيره خود دست به ناباوري با ، كرده چه آورد ياد به تازه او رفتن از پس تاجماه.شد خارج خانه از كالمي هيچ بي
 دختري قلب توضيحي هيچ بي كه باشد سنگدل آنقدر او نداشت باور ، بود بعيد مهرداد از!نه.شد روان ديدگانش از اشك
 قلبي با و كشيده سر به را چادرش بود؟تاجماه ديگري دنبال چشمش آيا.بايستد اش خاله روي در رو و بشكند را گناه بي

 .كرد ترك را مهرداد خانه غصه از ماالمال

 سرزنش گناه كدامين به دانست نمي.ميكرد هدايت را اتومبيل ديگر دست با و زدود مي را لبش خون دستمال با مهرداد
 كند دركش تاجماه نداشت انتظار بود؟او اين بود گشته هوا به سر دختري هوس و هوي فداي كه او سزاي آيا ، شود مي
 مي تنبيه او جاي به بايد چرا بود ديگري كس گناهكار.نداشت هم برخوردي چنين انتظار اما بود خبر بي ماجرا از كه چرا
 .شد

 خيال بي ، رفت مي آنجا به بود دلتنگ گاه هر.شد پياده و كرد توقف رودخانه مقابل پس نداشت رانندگي حوصله و حال
 رفته رفته تيره ابرهاي.شد خيره شب در آن تيرگي به و داد تكيه رودخانه روبروي ديوار به و كرده روشن سيگاري
 ديگر دقايقي تا نبود بعيد ، نگريست آسمان به مهرداد.رفت فرو تاريكي در پيش از بيش محيط و پوشاندند را ماه جلوي
 به عابران.ربود مي تنش از را مرارت و خستگي باران شايد نشست همانجا لجوجانه و نداشت هراسي او اما ببارد باران

 و نگريست آنان جوش و جنب به مهرداد.گيرند قرار سرپناهي زير باران ريزش از قبل تا كردند مي حركت سرعت
 قفس توي اي غصه هيچ انگار ، خيالند بي چقدر حالشون به بارون؟خوش كنيد؟از مي فرار چي از انديشيد و زد لبخند

 ديري.بجوه رو پودشون و تار خوره مثل كه احساسي نه و باشند شده اش بازيچه كه دارند عشقي نه ، نيست قلبشون
 و داد تكيه ديوار به را سرش مهرداد.گرديد خالي جمعيت كثرت از رود زاينده اطراف و شد آغاز باران نم نم كه نگذشت

 :گفت عجله با عبور حال در رهگذري.گشود آغوش باران روي به و بست را چشمانش

 !ميشي خيس ، پاشو رفيق-

 از برق و رعد آواي.است ديوانه او كردند مي تصور ديگران گمان بي ، نگريست را او شدن دور و گشود ديده مهرداد
 خودش مثل كه ديد را جواني زن.انداخت نظر تر طرف آن متر چند به ، نمود اطرافش متوجه و كشيد بيرونش خلسه
 من مال فقط عالم هاي بدبختي پيداست كه چشه؟اينطور بدبخت اون نيست معلوم انديشيد ، بود ايستاده رودخانه مقابل
 طرف به لرزان گامهايي با و برخاست جا از نبود مهين جز كسي كه جوان زن ، ماند خيره او به كنجكاوي روي از!نيست

 كنه؟ چكار خواد مي پرسيد خود از.نگريست تر دقيق و انداخت چين خود ابروان به مهرداد.رفت جلو رودخانه

 لب به وقتي و رفت جلوتر هم باز داشت را ناشناسي زن حكم مهرداد براي مسافت بعد و تاريكي سبب به كه مهين
 :كرد زمزمه و برخاست جا از مهرداد.ايستاد رسيد رودخانه
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 !افته مي ست؟االن كنه؟ديوونه چكار خواد مي!خدا يا-

 رودخانه آغوش به را خود آنگاه نمود بخشش طلب خدا از بار آخرين براي و نهاد هم بر ديده دقايقي براي مهين
 به حالت همان در بود دربرگرفته را وجودش همه وحشت و ترس كه حالي در و نهاد دويدن بناي درنگ بي مهرداد.افكند

 انسان يك جان نجات به تنها و بود برده ياد از را خود اندوه ، هيجان از لبريز لحظات آن در.پرداخت كتش آوردن در
 انقدر يعني!داشت فاصله من با چقدر انديشيد.نداشت توجهي آن به اما زد مي شالق صورتش و سر بر باران.انديشيد مي
 تقال حال در مهين ، افتاد رودخانه به نگاهش.بده قدرت و شهامت هم من به ، كن كمكش خودت بود؟خدايا دور
 طرف به عجله با و پريد آب به حركت يك با.خودت به توكل خدايا ، معلومه ، نيست بلد هم شنا گفت خود با مهرداد.بود

 خودكشي قصد كه بود آشكار برايش ديگر ، زد نمي هم فرياد حتي جوان زن كه بود عجيب برايش ، كرد شنا مهين
 از غير نداشت آرزويي هيچ لحظه آن ، برسد او به زودتر چه هر كرد مي تالش اما بود سخت برايش لباس با شنا.داشته
 .جوان زن جانِ نجات و فاصله شدن كم

 

  هفدهم فصل

 مي شنا مهين طرف به و شكافت مي را رودخانه آغوش همچنان مهرداد باريد مي تر تمام چه هر شدتي با پائيزي باران
 :زد فرياد آب صداي و سر و باران و باد ميان رسيد اش قدمي دو به وقتي ، كرد

 .بگير باال رو سرت و بكش نفس-

 :داد فرمان مهرداد.كرد اطاعت بود او به نيمرخش كه مهين

 .بده من به رو دستت-

 :زد فرياد مهرداد ، داد ادامه تقاليش به و كرد ممانعت مهين

 شدي؟ ديوونه مگه ، ميري مي داري لعنتي-

 نامفهوم بود پوشانده را صورتش اعظم قسمت خيسش موهاي كه مهين ، كشيد چپش يدست محاصره ميان را او شتاب با
 :گفت

 !كن ولم-
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 چيزي ديگر و رفت آب زير سرش لحظاتي براي ، نداشت بدن در تواني اما كند رها او چنگ از را خود كرد تالش
 را او مواج و خيس موهاي.زد صورتش به آرام دست پشت با و كشيد بيرون رودخانه از را او زحمت به مهرداد.نفهميد
 گلو در آبي اگر تا آورد فشار شكمش به آرامي به دست با.خورد جا مهين ديدن از باراني تاريك نيمه فضاي در و زد پس
 به شادي ناخودآگاه ، كرد حس را آن تپش و گرفت دست به را نبضش!مرده؟ ، انديشيد زده وحشت.بريزد بيرون دارد
 :كرد زمزمه و زد او صورت به ضربه چند دويد اش چهره

 خوبه؟ حالت-

 قطرات با اشكش قطرات كه چرا ، نفهميد مهرداد ولي شد سرازير چشمانش گوشه از اشك قطرات و لرزيد مهين مژگان
 :گفت مهرداد.اميخت درهم باران

 خوبه؟ حالت-

 :كرد زمزمه ، ديد خود روي شده خم را مهرداد مستأصل ي چهره و گشود هم از ديده آرام مهين

 !بميرم گذاشتي مي بايد-

 :گفت دوباره مهين.بينم مي رو تو گذارم مي پا كه جا هر ، شدي من عمل مثل گفت خود با و كرد سكوت مهرداد

 .بميرم بايد ، بميرم بايد من-

 :گفت سردي به مهرداد

 .دادي دست از رو نيروت اعظم قسمت ، نيار فشار خودت به-

 :گفت آمد مي بيرون چاه ته از گويي كه صدايي با گرفت شدت مهين گريه

 .نخواستم كمك تو از من-

 :گفت محكم و برخاست جا از خشمگين مهرداد

 بكشي؟ خودتو خواستي مي!ديوونه-

 :گفت قبل از محكمتر آورد مي دست به كم كم را اش رفته دست از توان كه مهين
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 بينم؟ مي تورو رم مي جا هر چرا ، نداره ربطي تو به-

 :گفت حال همان در و پرداخت هايش دكمه بستن به و كرده تن به را بارانش از خيس كت مهرداد

 !زني مي منو حرف هم تو ، جالبه-

 :گفت گريه ميان مصرانه مهين

 .كردم مي راحت خودمو بودي نكرده دخالت اگه-

 :زد فرياد رودخانه به اشاره با و برگشته طرفش به خشمگين مهرداد

 خود بي ميكنم جون دارم تو مثل ترسويي احمق براي دونستم مي نكرده؟اگه فرار كه رودخونه ، معطلي چرا!بفرما پس-
 ، بميره بايد تو مثل بزدلي و ضعيف آدم.مردني اليق معني بي ترس اين وجود با تو ، آره.دادم نمي زحمت خودم به

 داره؟ نفعي چه ديگران براي وجودش

 كه حالي در پاييزي سرد باد.بود سردش ، كشيد آغوش به را زانوانش.امد فرود مهين سر بر پتكي مثل مهرداد حرفهاي
 :گفت و شد نزديكش مهرداد.داد مي آزارش بودند مرطوب و خيس آنچنان لباسهايش

 .رسونم مي تورو خونه تا شو بلند-

 :گفت ريخت مي اشك صورتش پهناي به كه حالي در مهين

 !نه-

 بموني؟ اينجا صبح تا خواي مي يعني-

 .نيست امده سرم به آنچه از بدتر باليي بياد؟هيچ سرم به باليي چه كنه مي فرقي چه ديگه-

 .خوري مي سرما بارون زير-

 اش نديده تونستم چطور!شهامته با و مهربان چقدر اندشيد.شد اش متوجه مهين و بود قبل از تر نرم مهرداد لحن
 :گفت شرمزده!بود من قدمي چند در درست ميكنه؟اون خودش خوشبختي به پشت گاهي آدم بگيرم؟چطور

 .موندين بارون زير هم خودتون ، برين لطفاً-
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 :گفت رسمي و سرد مهرداد

 و بود مونده اينجا تنها و تك شب ساعت اين هم اي ديگه زن هر اگر!نه ، ميكنم رفتار اينطور شماييد چون نكنيد فكر-
 .رسونم مي رو شما خانه تا من شين بلند.رفتم نمي ميشناختمش من

 .تونم نمي ديگه!نميتونم!نه-

 :گفت دلداري جهت به.اورد نمي زبانش به اما بود بسته نقش مهرداد ي چهره در سوالي

 با رويارويي براي شما روش دونيد مي بهتر خودتون.كنيد فراموشش بايد شما و بود آور تأسف اتفاق يك واقعه اون-
 .رو آخرتتون نه و داشتيد رو دنياتون نه شد مي عملي اگر كه زديد كاري به دست شما.اشتباهه آمده پيش مشكل

 :زد فرياد گريه ميان مهين

 .دونيد نمي چيزو همه شما-

 :گفت بالفاصله مهرداد

 .است فايده بي اش درباره زدن حرف حال هر به.بزنم حدس تونم مي اينكه گو ، بدونم نداره هم لزومي-

 :گفت و افكنده زير به سر مهين

 انگار.نيست بازگشتم به اميدي برم دلش به اگر كه مقابلمه گردابي.كرديد مي را كار همان بوديد من جاي اگر هم شما-
 .ام بيچاره ، گناهكارم يك من...  من.ضعيفه و سست زنم مي چنگ ريسماني هر به

 .كنيد بدتر هست كه انچه از رو مشكلتون خواين مي-

 !كنم رها رو دومون هر خوام مي ، نه-

 و كيه؟من تا دو از مقصودش ، كرد تكرار ذهنش در را جمله دو اين بارها و بارها چيه؟مهرداد دومون؟مقصودش هر
 :گفت اشك سيل ميان خودش؟مهين

 .حماقتم حاصل ، ام ناآگاهي و غفلت حاصل ، شدم مرتكب كه اشتباهيه حاصل كه دارم خودم در رو موجودي من-

 :داد ادامه گريه ميان مهين.ماسيد هم روي لبانش و لرزيد مهرداد پشت
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 .نيست من براي جايي اجتماع برگردم؟توي خونه به تونم مي كنم؟چطور زندگي و بمونم زنده تونم مي چطور-

 دائم اومده؟چرا دختر اين سر به چي خدايا انديشيد و گرفت دستانش ميان را سرش و نشست پاهايش روي آرام مهرداد
 ميان و وقفه بي ، زد مي حرف داشت هنوز او نگريست مهين هست؟به كار اين در حكمتي ميدي؟چه قرار من مقابل اونو
 :بود كرده پيدا خوبي شنونده انگار ، گريه

 بازي به رو شما كنيد مي فكر كه دونم مي كردم بد شما به من ندارم رو موندن زنده لياقت واقعاً اما ممنونم شما كمك از-
 .بودم ديگري دست ي بازيچه خودم من نيست اينطور كه شاهده خدا اما گرفتم

 :پرسيد خشم با مهرداد

 !نگفتيد؟ اول روز همان چرا پس-

 اما كنيد نمي باور رو حرفم كه دونم مي چون كنم تشريح براتون رو وضعيتم تونم نمي ، بودم مانده معذورات در من-
 ، نداشتم بدي نيت هم سهيل ي درباره.نيستم كنيد مي فكر شما كه دختري من كه بخورم قسم عزيزانم خاك به حاضرم

 .خوردم گول ، شدم اغفال من

 :زد فرياد و برخاسته جا از مهرداد

 .ديدم اون ي خونه توي رو تو خودم من لعنتي-

 .آوردم در سر اونجا از چطور نفهميدم هم خودم ، بود اتفاقي كامالً ماجرا اون-

 :گفت تمسخر با مهرداد

 كنم؟ باور رو حرفت داري انتظار-

 .حقيقته عين كه شاهده خدا اما ، كردم نمي باور بودم هم من اگه شايد-

 :گفت مهرداد اينكه تا كردند سكوت دو هر مهرداد و مهين

 كني؟ چكار خواي مي حاال-

 :گفت آلود بغض صدايي با مهين
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 .منه مشكل اين ، رفتم شهر اين از هم شايد.نباشيد دلواپس من براي لطفاً و برين شما-

 از قبل وگرنه برگرديد خونه به بهتره من نظر به.نيست خوبي فرصت شب تصميمي هر براي اما كنم موعظه ندارم دوس-
 نتيجه اين به دارم كم كم اما باشم سمجي مزاحم من شايد.كنيد مي پهلو سينه ، شين بلند جاتون از حتي كنيد اراده آنكه
 .داره دوستتون هنوز خدا انگار ، نيست سبب بي حضورم كه رسم مي

 :پرسيد صادقانه مهين

 كنيد؟ مي كمك من به چي براي-

 :گفت تلخ لبخندي با مهرداد

 نه و كنم مي مسئوليت احساس شما قبال در نه من وگرنه انسانيته روي از فقط ، نيست ترحم روي از باشيد مطمئن-
 .كنيد اعتماد من به.خاطر تعلق احساس

 و عشق نه و بود خسته و عسلي چشمان آن در ترحم از نقشي نه گفت مي كه همانطور ، شد خيره مهرداد صورت به مهين
 .افتاد راه به مهرداد دنبال و شد بلند جا از كند چه بگيرد تصميم آنكه از قبل.احساس

 اما بوده شبانه كابوسي حاصل گذشته شب وقايع همه كرد حس ديد خانه در را خودش و گشود هم از ديده كه صبح مهين
 همه!آري.كند باور را اتفاقات ان همه بايد دانست ديد ايوان طناب روي را خودش خيس لباسهاي و برخاست جا از وقتي
 .بود رسانده اش خانه به و كرده كمكش و ديده را او مهرداد ، داشت حقيقت چيز

 آسمان در درخشش با خورشيد.بود ابهام اي هاله در او براي گفتگويشان همه اما گفت چه او به بياورد ياد به كرد تالش
 نمود ديگري ي تازه چيز متوجه را حواسش گرسنگي ي انديشه.است گرسنه كه آورد يادش به و آزرد را چشمش آبي
 .بود خودش غفلت و كاري ندانم حاصل كه گناه بي موجود آن وجود ، بگيرد حقيقت شكل برايش رفت مي كه

 اسباب كه بود مهربان و خوب چقدر و بود نگفته ديگري چيز هيچ او به مهرداد ، خانه به آمدن راه در گذشته شب
 خود در افتاد نمي سهيل دام به هم اگر حتي كه بود واقعي مرد يك او مهين نظر در.ساخت نمي افزون را اش شرمساري

 با و باراني شب آن گذراندن از پس كه چيزي ، بود اش سرماخوردگي نشانه عطسه اولين.ديد نمي را اش همسري لياقت
 اي لحظه آينده از نگراني و دلشوره و بود خسته و خرد بدنش ي همه.رفت مي انتظارش مرطوب و خيس لباسهاي وجود

 .بميرم گرسنگي از باشد بهتر شايد انديشيد و شد خارج آشپزخانه قصد به اتاق از.ساخت نمي رهايش
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 خود تقصير كه اين نه ، بود شده شگرف تحولي دچار انگار ، كرد نمي اش وسوسه گذشته چون ديگر مرگ ي انديشه اما
 روي مرگ چون غريبي اهريمن به خواست نمي دلش ديگر و نمود مي سرزنش را خودش شدت به بلكه ببيند اندك را

 آشنايي ي فرشته آسا معجزه طور به بار هر وگرنه داشت مي دوست را او هنوز خدا ، بود مهرداد با حق.دهد نشان خوش
 مجازاتش ديگران سخنان نيش و زهر تحمل و ماندن زنده با خواست مي هم شايد يا فرستاد نمي كمكش به را او چون
 حد به نظر به.برود خدا جنگ به كه ترسيد مي شدت به و نيست مرگ هست كه چه هر خدا خواست بود معتقد مهين.كند
 .بود الهي درگاه ي شده نفرين كافي

 مي اگر كه بود شرايطي در.بيابد مشكلش براي مناسبي حل راه كرد تالش و داد فرو را پنير و نان هاي لقمه زحمت به او
 او كه افسوس اما ، افتاد مي پاهايش به ، خودش خاطر به نه و رفت مي سراغش بيابد را سهيل تواند مي كجا دانست
 كه بخت نگون دختر اين ، مهين به انديشيدن به را وقتش از دقايقي حتي و بود مشغول خوشگذراني به دورتر ها فرسنگ
 وجود اما نيانديشد او به كرد مي تالش هم مهين.داشت نمي مبذول بود گسسته هم از او توسط اش زندگي ي شيرازه

 روا حقش در كه بدي و پستي ي همه با را او.نمود مي تداعي ذهنش در را او ساخت مي حفظش خود در كه تازه موجودي
 انقدر تواند مي چطور انديشيد مي مهين.داشت زنها به نسبت كه اي عقده ي همه با و حقارتش و بزدلي همه با ، بود كرده
 خود انتقام و شوم روبرو او با روزي كه است ان اميد به باشم داشته زندگي به ميل هم اگر قسم خدا باشد؟به سيرت ديو
 تمام ام زندگي قيمت به اگر حتي كنم مي وادارش من.بپردازد بايد نيز او ، پرداختم را حماقتم و اشتباه تاوان من.بگيرم را

 .شود

 سهيل توسط نداشت ميل شد مي عيان او در اي تازه توان انگار دواند مي مهين رگهاي به را گرمي خون انتقام ي انديشه
 خبر زمانش از اما گشت خواهد باز سهيل گفت مي او به ناآشنايي حس يعني دانست مي.شود گرفته كم دست

 چشم به را اش تدريجي تحليل و دهد زجرش داشت دوست بلكه كند زندگي او با اي ثانيه براي حتي نبود مايل.نداشت
 و بازيچه را او سهيل دهد اجازه توانست نمي ، ساخت مي سخت و سنگدل موجودي او از رفته رفته سهيل خيانت.ببيند

 .كند خود مسخره

 كه آن اول.بود رسيده هم نتايجي به البته ، بود خورده كامل را اش صبحانه ناآگاه كه شد فارغ انديشيدن از زماني مهين
 بلكه برادرش و خواهر نه انكه دوم.كرد مي ترك را اش خانه زودتر چه هر بايد و نبود جايز محل آن در ماندنش
 پس كند خود قرباني را گناه بي موجود آن نداشت قصد سوم.شود باخبر جديدش سكونت محل از بايست نمي هيچكس

 نداشت سراغ خودش در را كار اين انجام توان بود شده پدرش مرگ باعث اينكه از پس يعني ، نداشت را كشتنش قصد
 پرداخت چمدانش بستن به و برخاست جا از تصميم اين متعاقب.بود نامعلوم و مبهم اش زندگي فرداهاي و فردا چهارم و
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 حالي در ، زد قديمي در ي شيشه به ضربه چند بود شده ساكن شان خانه در تازگي به كه پيرزني كارش وسط درست و
 باز را در و برخاسته جا از عجله با نداشت را او با رويارويي انتظار اصال كه مهين.شد مي خوانده چشمانش از حيرت كه

 .باشد خونسرد كرد تالش و كرد

 .بفرماييد-

 !خانوم مهين سالم-

 .آمد جوش به او كنجكاوي از مهين خون.بود دان جامه متوجه هنوز چشمانش

 داشتيد؟ كاري ، بفرماييد-

 :پرسيد اي موذيانه لبخند با بود برده پي آن به اندك مدت آن در هم مهين و بود ذاتش در كنجكاوي كه پيرزن

 !سالمتي؟ به سفر برين خواين مي-

 :گفت كالفه مهين

 داره؟ عيبي ، بله-

 :گفت و كرد جمع را پايش و دست پيرزن

 .سالمتي به ايشاهللا.سفر به هميشه ، نخير-

 :گفت خشمگين نيمه مهين

 خانوم؟ معصومه داشتيد كاري-

 :گفت نرمي به بود مهين خشم متوجه كه پيرزن

 چيه اسمتون گفتم ، ديدنتون بود اومده مسن خانوم يك نبوديد خونه و آورديد تشريف دير كه ديشب بگم خواستم مي-
 .تاجماه بگين گفت

 پشت را او بارها كه چرا ، شد خشمگين مهين و اورد زبان به كشدار مخصوصاً را آورديد تشريف دير ي كلمه پيرزن
 كه چه تو به انديشيد خشمگين.مستأجر خودش و بود صابخانه او انگار.بود كرده غافلگير خودش زدن ديد حال در پنجره
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 نمي من ، بكشه منو زبون زير بود اومده دوباره البد نداشت هم را تاجماه حوصله مني؟مهين قيم تو مگه!پيرزن اومدم دير
 :گفت كالفه مهين ، بود ايستاده مقابلش هنوز پيرزن.برداره من سر از دست تا نگفته اون به رو حقيقت چرا مهرداد دونم

 داريد؟ اي ديگه كار-

 :گفت بالفاصله پيرزن

 گردين؟ مي بر كي و ميرين كي سالمتي به.بخير سفرتون ، نه نه-

 :گفت و ساييد هم بر دندان مهين

 .برگردم كي نيست معلوم و رم مي امشب-

 !برادرتون و خواهر ديدن ميرين حتماً-

 :گفت بلند كمي مهين

 !قبرستون ميرم نخير-

 :گفت ادامه در بالفاصله برانگيزد را او شك خواست نمي كه مهين ، رفت عقب به قدم نيم پيرزن

 ...مشهد رم مي هم بعد مادرم و پدر قبر سر رم مي اول-

 :گفت چاپلوسي با شده راضي مهين توضيحات با آمد مي نظر به كه پيرزن

 .داريم دعا التماس ، زيارت به هميشه-

 :گفت و كشيده اهي مهين

 .دعائيم محتاج-

 نداشت را طاقتش او و بود مردم كنجكاوي هاي نشانه نخستين اين كه چرا شد تر راسخ تصميمش در پيرزن رفتن از پس
 .كند زندگي توانست مي صورت آن در شايد ، نشناسد را او كسي كه رفت مي جايي بايد ،

*** 
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 گذشته شب.شد خارج خانه از مهين با آن گذاشتن ميان در قصد به و كرد مرور ذهن در را تصميمش ديگر بار مهرداد
 خوش روي مادرش بگويد سخن او با كرد مي تالش چه هر.ديد را مادرش خواب و رفته خواب به اش فكري غليان ميان
 كني؟و نمي توجه هام حرف به چرا مادر ، گفت اعتراض حالت به و نياورد طاقت عاقبت.بود قهر او با انگار داد نمي نشان

 خواب از پريشان مهرداد.نزن حرف كالمي من با نكردي مردانگي دختر آن حق در كه زماني تا بود گفته او به مادرش
 :بود كرده زمزمه شب تاريكي در گاليه حالت به حتي.بود انديشيده مادرش مقصود به صبح تا و بود پريده

 رو جونش بار كنم؟دو چه بايد مقصرم؟ديگه من گفتي؟مگه اينطور من به كه كردم جفا دختر اون حق در من مگه مادر-
 مي چي من از مادر؟تو بود چي گذاشته؟مقصودت ناسازگاري سر من با زمان و زمين نيست؟چرا كافي دادم نجات

 كنم؟ ازدواج او با كه نبود اين مقصودت خواستي؟مسلماً

 ناراحت او از باقي عالم در حتي نبود مايل و داشت مي دوست پرستش حد به را مادر ، كرد فكر خوابش به صبح تا مهرداد
 انديشيد چاره راه به چگونه؟مدتها اما بوده مهين از حمايت مادرش مقصود كه رسيد نتيجه اين به عاقبت.باشد ناخشنود و
 كار نبود مطمئن.شد خارج خانه از مهين با گذاشتم درميان براي و يافت دست مناسبي حل راه به غروب نزديك اينكه تا

 به خواب در مادرش.بخشد آرامش تواند مي مهين به كمك با احوالش پريشاني به دانست مي فقط خير يا كند مي درستي
 راه در.بود حقيقت عين انگار ، كرد مي راست اندامش بر موي بيداري در تصورش حتي كه بود گرفته خشم او بر اي گونه
 را زنگ كليد دستش آنكه از قبل اما رسيد انجا به اينكه تا باشد نزده دست اي تازه اقدام به مهين كرد دعا بارها و بارها

 در نگاهشان لحظاتي براي.شد ظاهر مقابلش كرد مي حمل را دانش جامه سختي به كه حالي در مهين و شد باز در بفشارد
 براي مهين باالخره.بگويد چيزي كرد تالش مهرداد و افكند زير به سر مهين.خورد گره درهم غروب رمق بي روشنايي
 :گفت آهسته و شد پيشقدم ميانشان سكوت شكستن

 .كردم مي تشكر زحماتتون خاطر به بايد ، آقا ديدمتون شد خوب-

 :پرسيد عجله با مهرداد

 رين؟ مي كجا دارين-

 :گفت تلخ لبخندي با مهين

 .كنيد باور رو حرفم چمدانم ديدن با كنم فكر ، ندارم ذهن در بدي نيت ديگه نباشيد نگران-

 :پرسيد و افكند نگاهي مهين دان جامه به مهرداد
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 رين؟ مي كجا-

 .اينجا از غير جايي هر ، دونم نمي هم خودم-

 .نداريد نظر در رو مشخصي مقصد وصف اين با-

 .نشناسه منو كسي كه جايي رم مي هم بعد مادرم و پدر مزار سر رم مي اول ، طوره همين متأسفانه-

 :گفت مهين اما كرد دراز را دستش مهين دان جامه گرفتن براي مهرداد

 .بدم زحمت شما به خوام نمي ديگه ، نه نه-

 :گفت داشت تفاوت گذشته شب با كه لحني با مهرداد

 .داريد نظر در كه جايي هر به يا برم مي گورستان به شمارو من ، خانوم من به بدين-

 ...اما-

 :گفت ساده اهنگي با مهرداد

 .خوبيه فرصت اين و نرفتم مادرم و پدر خاك سر مدتهاست هم خودم طرفي از ، بزنم حرف باهاتون بايد من-

 در را او چمدان مهرداد.نداشت هم كالم يك اوردن زبان به قدرت مهين كه بود پيرايه بي قدري به مهرداد لحن
 كوچه از ببيند را آنها كسي كه آن از قبل و شد اتومبيل سوار هم خودش و كرد باز او براي را در و داد قرار اتومبيلش

 .گرديد خارج

 

  هجدهم فصل

 بود نشسته عطا قبر مقابل كه مهين به چشمي زير و پرداخت ذكر خواندن به لب زير و نشست ماهرخ قبر مقابل مهرداد
 بيچاره دختر انديشيد.نباشد مهين مزاحم تا ماند باقي جاي بر آرام همچنان گرفت پايان دعايش كه اين از پس.شد خيره

 .كنه مي سرزنش پدرش مرگ خاطر به خودشو مرگ حد سر تا

 توجه كردن منحرف براي مهرداد.خورد مي تكان چيزي گفتن براي لبانش و ريخت مي اشك سكوت در و وقفه بي مهين
 ، لرزاند مي را حاضري هر استخوان مغز تا سرما و بود رفته فرو آوري وهم تاريكي در گورستان.نگريست اطراف به خود
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 سرفه دو مهين آوردن خود به براي.داشت حضور آنجا در شب ساعت آن كسي كمتر مهين و خودش از غير كه چند هر
 :گفت هايش اشك زدودن حال در و آمده خود به هم مهين.برخاست جا از و نمود ساختگي ي

 .كردم معطلتون خيلي خوام مي معذرت-

 :گفت كرد مي عوض مهين با را جايش كه حالي در آرام مهرداد

 !سرده خيلي اينجا شبِ-

 :گفت و كشيد دست ماهرخ قبر روي به مهين

 .خوابيدند اينجا كه اينا بيچاره-

 :گفت و كرد دعا هم عطا براي لب زير مهرداد

 .خوبه هم جاشون مسلماً و رفتند كه اونا-

 :گفت تلخ لبخندي با مهين

 .بودم پيششون هم من شايد نبوديد شما اگه و-

 مسير كردن عوض براي و برخاست جا از عجله با برگشت طرفش به مهين وقتي و نگريست مهين نيمرخ به مهرداد
 :گفت گفتگو

 .مادرم و پدر خاك سر برم لحظه چند من تا باشيد ماشين توي تونيد مي شما-

 :گفت شدن بلند حال در مهين

 .ميام شما با هم من نه-

 مهرداد مادر و پدر مزار به كه اين تا رفتند راه ساعتي ربع.شدند دور آنجا از هم با و نكرد مخالفتي مهرداد
 همان در و پرداخت مادرش و پدر قبر شستن به و كرد پر بود نزديكي آن در كه آبي شير از را سطلي مهرداد.رسيدند

 :گفت حال

 .بودند من مادر و پدر كه اونا از حيف ، ام وقايي بي پسر چقدر-
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 :گفت فهميد مي را او حال و داشت را مهرداد موقعيت نيز خود كه مهين

 مي پي حقيقيشان قيمت و قدر به تازه و خوريم مي افسوس ديم مي دستشون از وقتي كه داره حكمتي چه دونم نمي-
 .بريم

 :گفت بود شده خيره پدرش عكس به كه حالي در مهرداد

 عاصي و سركش بود زنده پدرم وقتي تا من خود.دونند نمي دارند كه رو عزيزاني قدر آدمها ، بوده طور همين هميشه-
 مي زير به را سرش و كرد مي سكوت كردم مي جوابي حاضر كه وقتي حتي و بود صبور خيلي اون مياد يادم ، بودم

 سختي عمرش روزهاي آخرين تا و بود صبور خيلي اونم ، بود فرشته ، كمه بگم اون از چي هر آه ، مادرم و انداخت
 .ده مي رنجم خيلي اين و بكنم براشون كاري هيچ نتونستم من.كشيد

 به مهين.نريزد اشك كرد مي تقال شدت به مهرداد كه بود حالي در اين و لرزد مي مهرداد صداي كرد مي حس مهين
 :گفت تسكينش جهت

 .نكنم سرزنش خودمو آن در من كه نيست اي بگم؟لحظه بايد چي من پس-

 :گفت سيگارش كردن روشن حال در مهرداد

 .خداست دست به زندگي و مرگ ، كنيد مي اشتباه شما باره اين در-

 .ببيند دقيق بود نزديك اندازه آن تا وقتي را مهرداد صورت اي لحظه براي مهين شد سبب كبريت آتش روشنايي

 نداره خبر خودش فرداي از هيچكس.بود خورده رقم اندازه همان به پدرتون عمر ، تقصيريد بي شما ماجرا اون در-
 .باشه ناممكن هم تصورش حتي كه بيافته اتفاقي ديگه ساعت يك ممكنه

 پرگاريم ي نقطه ما قسمت ي دايره در

 فرمايي تو آنچه حكم ، انديشي تو آنچه لطف

 به و شد هم مهرداد.بود حيرتزده او تر دقيق شناخت از هم و برد مي لذت هم خدا به مهرداد توجه و توكل از مهين
 :گفت حال همان در و پرداخت لباسش غبار و گرد زدودن به و برخاست جا از آنگاه و زد بوسه مادرش قبر ي آستانه

 .بريم نداريد كاري اينجا ديگه شما اگه-
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 :گفت شرمزده مهين

 .شم مي جدا شما از جا همين من-

 :گفت دوباره مهين بياورد زبان به كالمي كه آن از قبل و شد خيره او بر متعجب مهرداد

 .انداختم دردسرتون به كافي حد به ، بشم مزاحمتون تونم نمي ديگه-

 :گفت مهرداد

 شرور آدمهاي گير ممكنه نيافتيد سگها گير و بياريد شانس دادي؟اگه دست از رو عقلتون بشيم؟شما جدا هم از اينجا-
 .بود اتفاقي هر منتظر بايد هم صورت آن در كه بيافتيد

 :گفت اندوه با مهين

 زنگي يا روم رومي يا ، زمين در ديگرش پاي و هواست در من زندگي پاي يك.برم بايد ، آقا نترسونيد حادثه از منو-
 !زنگ

 :گفت محكم مهرداد

 به رو خودتون خوايين مي حال هر به شما بزنيد؟انگار كاري چنين به دست ميخواين شجاعتي چه با شما حيرتم در من-
 هنوز شما گذشته اون از.كنيد برخورد احساساتي اي مسأله چنين با نكنيد سعي باشين عاقل كمي لطفاً ، بدين كشتن

 .بزنم حرف باهاتون بايد گفتم بهتون باشه خاطرتون اگه.نشنيديد منو حرفهاي

 :گفت ساختگي لبخندي با مهين

 .كنيد منحرف منو و كنيد تالش حال هر به خواين مي شما گمانم به-

 :گفت بالفاصله مهرداد

 در آمدم همين براي امشب اصل در.نفعتونه به كنيد قبول اگه كه دارم پيشنهاد يك براتون من ، نيست اينطور اصالً-
 .كنيد گوش حرفهام به كنم مي خواهش ، خونتون

 :گفت و افكنده زير به سر مهين
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 .گوشم سراپا اما بفهمم رو شما هاي محبت دليل تونم نمي چه اگر-

 .بود آرام ممكن حد سر تا صدايش كرد باز لب گفت؟وقتي مي همانجا بايد آيا.شود مسلط خودش به تا كرد مكثي مهرداد

 .ناآراممه وجدان به بخشيدن آرامش اونا از يكي كه دارم شخصي داليل براش من اما كنيد تعجب من پيشنهاد از ممكنه-

 .شد مشغول آب شير با بازي به و برگرفت مهين از روي حرفهايش ي ادامه براي مهرداد

 ...كشيدم رويش و سر به دستي هم تازگي به البته كه دارم نُقلي خونه يك من گفتم اينا از پيشتر يكبار-

 بدهد؟ ازدواج پيشنهاد خواست مي آيا.نمود تپيدن به شروع سختي به مهين قلب

 در كسي كه شده گاهي.شناخت نميشه رو آدمها ، كنيد ترك رو شهر داريد كه وضعيتي با شما نيست صالح من نظر به-
 .آمده در آب از دشمن آخر دست و شده نزديك ما به دوست لباس

 :كرد زمزمه مهين

 .كردم تجربه اينو خودم ، دونم مي بله-

 :داد ادامه مهرداد

 خُب.ديگه جاي رم مي و ماند نخواهم اونجا من البته ، كنيد زندگي من ي خونه توي بخواين كه وقت هر تا تونيد مي شما-
 جايي به جا به من گذشته آن از ، نيست عيب من براي جا هيچ در زندگي ، كنم اداره خودمو تونم مي و مردم يك من

 ...چيز همه خالصه ، تلويزيون ، يخچال ، گاز ، هست رفاهي امكانات نوع همه من ي خونه توي.دارم عادت

 :گفت آلود بغض صدايي با بالفاصله مهين

 .بپذيرم تونم نمي نه نه-

 :گفت مهرداد

 خارج خونه از شبها تونيد مي شما.ندارم ارتباط زياد ها همسايه با من كه اينه خوبيش ، دوره خيلي خودتون محل از اونجا-
 .كنه نمي كنجكاوي هم كسي اونطوري ، بشين وارد يا

 :گفت اشك سيل ميان مهين
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 خاطر به و كنيد شرمنده منو خودتون خوبي با خوايين مي دائم كنم مي گمان اما آقا داريد هدفي چه شما دونم نمي من-
 .بدين عذابم كردم حقتون در كه بدي

 :گفت عجله با مهرداد

 .ندارم قصدي چنين اصالً-

 :زد فرياد مهين

 من به داره لزومي چه ، كردم خودم سپر رو شما و كردم بازي احساستون با ، كردم بد شما به داريد؟من قصدي چه پس-
 كه كنم؟غلطيه زندگي خودم هاي بدبختي با و برم ذارين نمي ترحم؟چرا حتي انسانيت؟نه خاطر به كنين؟فقط خوبي
 .كنم تحملش بايد پس كردم خودم

 تا گذارد خودش حال به را او مهرداد.گذشت سكوت به ميانشان لحظاتي براي.شد ساكت هم مهين ، بود ساكت مهرداد
 :گفت غريب آرامشي با او كه نگذشت ديري و بازيابد را آرامشش

 به رو چشمتون اي لحظه بكشيد؟براي منو جور بذارم بايد كي تا ، دادم زحمت شما به كافي حد به هم حاال همين تا من-
 .نداره رو محبت و مردانگي همه اين لياقت اون.كارش پي بره تا ببنديد بينوا دختر اين روي

 :زد فرياد مهرداد

 كنم؟يا كمكت خواستي من از تو دادي؟مگه من خورد به رو حرفها اين حاال تا ديشب از چقدر شدم خسته ، ديگه بسه-
 كاري بايد كنم مي فكر فقط كدومه؟من چي؟جور يعني دم؟سربار مي صورت كاري تو براي ميلم خالف بر دارم من مگه
 .ياري مي يادم به تو كنم فراموشش كنم مي تالش من كه باز هر تقريباً ، نكش وسط را گذشته هم انقدر ، درسته كه بكنم

 :گفت داد مي تكيه درختي به كه حالي در تر آهسته و داد آرامش لحنش به مهرداد

 در نفعي هيچ كه بدم انجام كاري يك خوام مي كه باريه نخستين اين ، ندادم انجام ثوابي كار حال به تا هم من راستش-
 در ممكنه.باشه خودمون متوجه نفعي كه بديم انجام شرطي به رو كاري هر كرديم عادت آدمها ما.نيست خودم متوجه آن

 از هيچي كه بذارين راهي در قدم خواين مي شما.باشه بهتر بالتكليفي از ميكنم فكر اما نكنيد راحتي احساس من خونه
 فايده بي دونم مي كه چند هر ، كنم پيدا نامرد اون از ردي ميكنم تالش پيشنهاد اين كنار در ، دونيد نمي اش آينده
 خوبيه فرصت االن ، بيافتيد راه.كنم مي شرمندگي احساس مردم اينكه از بينم مي رو مردهايي همچين وقتي.بود خواهد
 .بدم نشونتون شمارو جديد سكونت محل
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 چي؟ خودتون...  اما-

 .بخوابم شبها من كه هست جا وجب يك بزرگي اين به شهري توي ، نباشيد من نگران-

 را او چون و برگشت عقب به رفت كه قدم چند مهرداد.بود مانده جاي بر مستأصل همچنان مهين اما افتاد راه مهرداد
 اشتباه كند اعتماد مهرداد به اگر دانست مي ، نگريست او به دور از مهين.ايستاد خود جاي سر ديد مانده جاي بر همانطور
 چند بود شده خسته انتظار از كه مهرداد.داد مي آزارش همين و بود لبريز او هاي خوبي از كه بود آن مسءله اما نكرده
 :پرسيد آهسته مهين ، كرد كم را فاصله و آمد جلو قدم

 كنم؟ جبران تونم مي چطور-

 :گفت بود خاطر آزرده سرما از كه مهرداد

 .كنيد گوش حرفام به فقط-

 او بار چندمين براي كار اين انجام با مهرداد دانست مي.بگويد سخن ديگري كالم آنكه بي افتاد راه به مهرداد دنبال مهين
 .بود سپاسگزار او از قلباً بابت اين از و كند مي دور خطر ي دايره از را

 از يعني.نداشت توجه آن به مهين اما بود مهين پدري خانه سوم يك تقريباً داشت سكونت آن در مهرداد كه اي خانه
 آنچه اما داد مي نشان توجه چيز هر ظاهر به كمتر بود خورده هايش بلندپروازي خاطر به سخت آنچنان اي ضربه وقتي
 زماني اندك در بود؟مهرداد نخواسته خود و باشد خانه آن خانم روزي توانست مي كه بود اين شد مي اندوهش سبب كه
 :گفت بخاري كردن روشن حال در و نمود آشنا خانه محيط با را او

 بلند رو سنگيني ان به جانفتي نيست نيازي شما ، كنم مي نفت رو بخاري خودم و ميزنم سر بهتون غروب به غروب-
 .كنيد

 :گفت ادامه در مهرداد.گرفت دندان به لب و نياورد خودش روي به اما شد گلگون او تعبير از مهين صورت

 .بدين ليست كافيه فقط خرم مي خودم خواستيد چي هر نشين خارج خونه از هم خريد براي لطفاً-

 :گفت شرمزده مهين

 .ميشه زحمتتون-
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 :گفت آشپزخانه به رفتن حال در مهرداد

 .بدم نشون بهتون هم رو ظروف جاي تا بيايين كنم مي خواهش ، نيست اينطور اصالً-

 :گفت الزم سفارشات از پس مهرداد.سپرد گوش مهرداد هاي توصيه به و ايستاد آشپزخانه از اي گوشه مهين

 .بردارم خودم براي لباس دست چند رم مي من-

 :زد صدايش ناخودآگاه داشت را آشپزخانه از شدن خارج قصد او كه وقتي مهين

 مهرداد؟ آقا-

 :گفت درنگ بي مهين و برگشت طرفش به مهرداد

 !بگم بايد چي دونم نمي ف ام شرمنده هيلي-

 :گفت مهرداد

 .كنيد پذيرايي خودتون از هست فالسك توي چاي.بهتره اينطوري نزنيد هم رو حرفش-

 خواهد فشرده هم به قلبش او ديدن بار هر با پس اين از دانست مي ، فشرد را گلويش بغض و نگريست را او رفتن مهين
 درون و برداشت كوچكي دان جامه مهرداد ، بود واقعيت همان از بخشي نيز مهرداد.آمد مي كنار حقيقت با بايد اما شد
 مادرش و پدر عكس به نگاهش بود دان جامه در بستن حال در وقتي.كرد پر خود ضروري وسايل و ها لباس از را آن

 دو آن بر دقت با لحظاتي و برداشت را آن طاقچه روي از آرام و رفت عكس طرف به و كرده رها را دان جامه.افتاد
 :گفت.ديد بخاري كنار ايستاده را مهين شد خارج اتاق از وقتي.نهاد دانش جامه داخل سپس و نگريست

 .باشه راحت خيالتون كردم نفتش تازه ، شه مي گرم خونه ديگه ي دقيقه چند تا-

 :بپرسد داد اجازه خود به مهين

 رين؟ مي كجا... شما-

 :گفت مهرداد

 .تنهاست من مثل هم اون ، دوست يك ي خونه-
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 !منه تقصير همش ، برين ديگران خانه به بايد و دارين خونه خودتون-

 .رم مي ديگه من خب.كنيد مي عادت هم شما كردم عادت زندگي سبك اين به من ، نيست بد تنوع گاهي-

 :گفت مهرداد كه كند اش بدرقه در جلوي تا خواست مهين

 .ترم راحت من اينطوري ، نيايين لطفاً-

 :گفت و كرد پا به را خود كفشهاي مهرداد و ايستاد حياط به رو در جلوي مهين

 .باشه راحت خيالتون پس هست چيز همه بدونيد خودتون خونه مثل رو اينجا-

 .كرد تركش و نمود خداحافظي او از رسمي هم مهرداد كرد تشكر او از مهين

*** 

 سرد و باراني كوچه

 محبت و عشق از مانده خالي خانه

 ديرگاهيست

 .زند مي شب بر چنگ تشويش و ترس

 باران اين از بيش نبارد كاش

 بست مي سفر بار ديگري شكار صيد پي در ظلمت كاش

 .گشت مي نوا هم ام خسته ديدگان با خواب يا

 حقيقت از بلوري همچون تو

 !نقش اي بسته نگاهم ي آينه در

 !بزن من به حرفي

 !بگو من به چيزي



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  220 

 نگاهي با كه بگو آتشي از!بگو

 بيافروختي من در بيگانه و سرد آنچنان

 !كردي خويشم خاكستر و

 !شو ات حقيقي خود و بيافكن چهره از نقاب

 روزگاي بايد مي كه كسي ، مگذار

 ، بخشيد مي تو به نگاه يك صميميت در را عشق

 .*كشد عذاب بيگانگي ي شكنجه تحمل در اين از بيش

 نويسنده اشعار از*

 با شد مي سنگين مفرط خستگي سبب به چشمش هم اگر و بود بيدار صبح تا مهرداد خانه در اقامتش شب اولين مهين
 در اشيا.بود آور وهم برايش بود شده غرق تاريكي در كه خانه ناآشناي محيط.خاست برمي جا از برق و رعد صداي
 از بيش كرد مي عادت ان به رفته رفته بايد كه تنهايي و شدند مي تعبير ذهنش در مختلفي اشكال صورت به خانه تاريكي

 طفلي سرنوشت باالخره كه اين.بيانديشد خودش ي آينده به كرد فرصت مدتها از پس شب آن.داد مي آزارش چيز هر
 دانست مي.بس و بود خودش باوري خوش و فكري كوته و كاري ندانم حاصل تنها كه شد؟طفلي مي چه بود راه در كه

 چنين سزاوار را خود داشت قبول كامالً را خود تقصير اينكه به توجه با البته و پرداخته خود سادگي براي سنگيني تاوان
 اشك درشت هاي دانه.بود بسته را اش حنجره راه چيزي گويي اما بگريد بلند صداي با خواست مي دلش.ديد مي عقوبتي
 .انداختند چنگ الغرش بازوهاي بر ناتوانش دستان و نمودند مرطوب را اش پريده رنگ هاي گونه

 از بيشتر آنچه ولي خورده ورق نامعلومي سوي و سمت به سرنوشت توسط اش زندگي دفتر دانست مي خوبي به مهين
 تا كسي ي درباره هرگز اش زندگي در البته و بود خودش به نسبت مهرداد توجه و حمايت ساخت مي اندوهگينش همه
 ديگر ، بود گشته بلوغ قفس چنگال در اسيري قناري و شده خالي غرورش حجم از انگار.بود نكرده دين احساس حد آن

 ، فرياد يك قد به بود گشته سكوتي.بود دگرديسي اين متوجه خوبي به خودش و كرده تغيير نداشت را گذشته احساس
 را ماه آرزوي ديگر و ديد مي ديگري ي دريچه از را دنيا گويي.خواند مي فرا را اش حقيقي خود وقفه بي كه فريادي
 .نداشت
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 حقايقي درك.كشيد مي بر در را وجودش ي همه مطبوعي شادي و شد مي گرم رفته رفته حقيقت درك احساس از تنش
 بي ثروتي ي اندازه به مرد يك جوانمردي و انسانيت كه اين درك ، بود نكرده لمسشان يا نديده را آنها روز آن تا كه

 گل شاخه يك در را آن شايد كني دقت خوب اگر و است جرقه يك مثل گاهي خوشبختي كه اين درك و ارزد مي پايان
 باران بارش با همنوا مهين. خالصانه و حقيقي عشقي ، عشق روي از نگاهي با صميميت سر از تبسم يك در.بيابي سرخ

 احتياج خواب به شديداً كه او.است پريده كني غفلت اگر كه ايست پرنده مثل خوشبختي انديشيد و گريست پاييزي
 مهين ، باريد مي باران هنوز شد روشن كه هوا.برد خوابش نگريست مي بيرون به كه همچنان و داد تكيه عقب به داشت

 گردنش دادن حركت به قادر كرد حس و گشود چشم خستگي با داشت خوابيدن هنگام كه خاصي وضعيت دليل به
 آشپزخانه به گردنش ماليدن حال در و برخاست جا از بود كه زحمتي هر به اما بود شده خشك نيز كمرش و پاها.نيست
 اورد يادش به اش دردمعده داد فرو كه را آب ، گرفته آتش جگرش كرد مي احساس.خورد آب ليوان يك و رفت

 بايد اما خورد مي بهم بود غذا چه هر از حالش.شد خيره آن داخل محتويات به و گشود را يخچال در آرام.است گرسنه
 را شير ي شيشه در لرزانش دستان با.افتاد مي پا از وگرنه خورد مي بايد بود شده كه نحوي هر به خورد مي چيزي
 فرياد خانه ، شد خيره روز روشنايي در اطراف به شير خوردن حال در ، كشيد سر سرد همانطور را آن از كمي و برداشا

 گونه به را وقتش بايد دانست مهين.بود نشسته خاك سانت يك قطر به چيز هر روي كه چرا است مجرد صاحبش زد مي
 نيز حمام و دستشويي تا و كرد شروع آشپزخانه از.بكشد خانه روي و سر به دستي تا كرد جزم را عزمش پس كند پر اي

 خيره بيرون به و گرفت قرار بخاري كنار ناتوان و خسته و رسيد اتمام به كارش كه بود نمانده غروب به ساعتي.داد ادامه
 و برخاست جا از آرام ، ديد پنجره پشت را گلداني مهين.بود گرفته همچنان آسمان و باريد مي وقفه بي هنوز باران.شد

 فكر ، شد آن نم زدودن مشغول و برداشت دستمالي.بود شده خيس خيس باران زير برداشت را آن و گشود را پنجره
 در شدن باز صداي.بخشيد ديگري رنگ آشپزخانه به گلدان حضور.است تر مناسب آشپزخانه ميز روي آن جاي كرد

 به داشت دست در متعددي نايلونهاي كه حالي در باران از گريز براي دوان دوان مهرداد ، كرد بيرون متوجه را او كوچه
 مي ورود ي اجازه مهرداد گذشت، مي زيادي مدت ديدارشان آخرين از انگار شد دستپاچه مهين.آمد مي ساختمان سمت

 :كرد تكرار ديگر بار مهرداد.بود امده بند مهين زبان و خواست

 تو؟ بيام هست اجازه-

 او حضور از كه مهرداد.بماند باقي جايش سر يا برود استقبالش به بايد دانست نمي ، بفرماييد گفت لرزاني صداي با مهين
 زير به سر مهين ، سالم گفتند زمان هم دو هر.خورد جا مهين ديدن با و شد آنجا وارد سرزده بود اطالع بي آشپزخانه در

 كلي به گويي بود ايستاده دست به نايلون همانطور و برده ماتش هم مهرداد گرديد خيره آشپزخانه سنگفرش به و افكند
 :گفت زير به سر همانطور مهين.باشد مي خودش خانه انجا كه بود برده ياد از
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 .من به بدين رو اونا ، شين مي خسته-

 نايلونها گذاشتن حال در و امده خود به نگريست مي اطراف به حيرت با و ميكرد حس را خانه پاكيزگي كامالً كه مهرداد
 :گفت ميز روي

 كرديد؟ چكار خونه با ، شديد خسته كه شماييد اي-

 :گفت مهين

 .باشم نكرده خرابكاري اميدوارم-

 :گفت و ايستاد هال وسط و شده خارج آشپزخانه از مهرداد

 .كرده فرق درجه هشتاد و صد چيز همه انگار ، اصالً-

 :گفت آرام مهين

 .ندارين رو خونه به رسيدگي فرصت و سركاريد شب تا صبح از شما ، طبيعيه-

 :گفت و ايستاد آشپزخانه در جلوي مهرداد

 .خواست مي كدبانو يك خونه اين ، شماست با حق-

 شكست كه نبود معنا ان به اين آيا ، كند معنا ذهن در را او ي جمله كرد تالش خواهد؟مهين نمي حاال يعني!خواست؟ مي
 ، انداخت گل گذشته ياداوري از مهين بود؟صورت كرده بدبين زنها ي همه به نسبت را او مهين با ارتباط در تلخش
 - :گفت نايلونها كردن خالي حال در و شد آشپزخانه وارد مهرداد

 .باشه الزمتون اينا شايد كردم فكر -

 :گفت شرمندگي با... و آبليمو ، رب ، ميوه ، مرغ ؛ شد خيره بود خريده مهرداد كه اجناسي به مهين

 .بميرم شرمساري از من داريد خيال شما انگار-

 :گفت بنگرد مهين صورت به آنكه بي مهرداد

 .بشين خارج خونه از خريد براي تونيد نمي كه حرفيه؟شما چه اين-
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 :برگشت مهين طرف به حيرتزده و گشود را ان در يخچال در اجناس گذاشتن براي مهرداد

 خوردين؟ چي حال به تا ديشب از شما-

 :گفت مهرداد ، كرد سكوت مهين

 كنيد؟ نمي رو خودتون اوضاع فكر-

 :گفت شرمزده مهين

 .خوردم مرغ تخم تا دو ناهار براي-

 :گفت محكم مهرداد

 نبود؟ خوردن براي چيزي مگه!ساعت؟ چهار و بيست در مرغ تخم تا دو فقط-

 :گفت بالفاصله مهين

 .نداشتم چنداني اشتهاي من... من منتهي ، بود چيز همه اتفاقاً چرا-

 :گفت آرام مهرداد

 ...وضيعت اين در شما.داريد نيرو به احتياج مشكالت با مبارزه براي شما ، شه نمي حل نخوردن غذا با شما مشكل ببينيد-

 آشپزخانه از هم مهرداد بعد دقايقي.شد خارج آشپزخانه از و گرفت دندان به لب مهين و نداد پايان را اش جمله مهرداد
 ماليمتري لحن با و شد خيره بود كرده كز بخاري كنار كه مهين به بود انگشتانش ميان سيگاري كه حالي در و شد خارج
 :گفت

 به بدين ادامه وضع اين به بخواهيد اگر.باشيد خودتون فكر به بيشتر بايد شما ، نداريم هم با تعارفي هيچ خانوم مهين-
 خودتون خونه مثل رو اينجا بايد بمانيد اينجا بذيرفتيد اگر.باشيد راضي اين به كنم نمي فكر من و شين مي بيمار زودي
 .بود نخواهيد راحت وگرنه بدونيد

 :گفت تلخ لخندي با مهين
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 حق در را محبت شما.نيستم سزاوارش ميكنم فكر كه چيزي هست سرم باالي سقفي الاقل اينجا ، راحتم باشيد مطمئن-
 خدا كه منم اگر ، نباشيد من نگران ميكنم خواهش.كرد نمي آشنا يك شايد كه كرديد كاري من براي ، كرديد تموم من

 .بدم پس رو كاريهام ندانم همه تقاص كه ميده عمر بهم آنقدر

 خاطرات كه آوردند مي ياد به را روزهايي دو هر انگار ، گشت حاكم معنا پر سكوتي آنها دوي هر ميان لحظاتي براي
 شدن خاموش حال در كه شد بخاري كردن پر سرگرم و برگشت خانه به نفت با و رفت حياط به مهرداد.داشتند مشتركي

 :گفت و كرده تن به را پالتواش بخاري كردن پر از پس.بود

 .برم بايد ديگه من-

 قضيه اين كه مهرداد.هراسيد مي خانه در ماندن تنها از كه داشت را ترساني بچه حالت اش چهره ، برخاست جا از مهين
 :گفت كرد مي حس را

 كنسرو تا چند براتون كنيد استفاده كنسروها از نداريد آشپزي ي حوصله هم اگر ، بخوابيد راحت و كنيد قفل رو درها-
 اونم كه داشتم پير خاله يك ، نيستم هيچكس منتظر من نكنيد باز رويش به را در زد زنگ هم كس هر.گرفتم مختلف

 خداحافظ.زنم نمي زنگ بيام وقت هر دارم كليد هم خودم.كشيد دست ازم

 از مهين.فتاد راه به كفشهايش پوشيدن از پس و شد خارج خانه از و نماند اش خداحافظي پاسخ شنيدن منتظر مهرداد
 عقب به ديگر بار كوچه در كردن باز از قبل مهرداد ، زد مي صدا را او نگاهش با انگار نگريست او به پنجره پشت

 تونستي مي تو ، انديشيد و ريخت فرو قلبش پنجره پشت مهين ديدن با بود شنيده را مهين نگاه صداي گويي ، برگشت
 هم تو كه بگم چي.رفتنم شاهد نه باشي امدنم منتظر غروب روز هر تونستي مي تو!من ي خانه خانوم ، باشي من همسر
 هم به را آن خروج از پس و گشود را كوچه در بود كرده خيس را اش خرمايي موهاي باران.مرا هم و كردي اواره خودتو
 .انداخت طنين مهين گوش در كه بود تنهايي آغاز زنگ مثل آن خوردن برهم صداي.كوفت

 

  نوزدهم فصل

 كم كم او.گرفت خو نيز مهرداد رفتن زود و آمدن دير به حتي كرد عادت مهرداد خانه در خود حضور به رفته رفته مهين
 مهرداد آمدن منتظر غروب به غروب و كند زندگي مهرداد كوچك درخانه شود خارج خانه از آنكه بي بايد پذيرفت

 به خم مفرط خستگي عليرغم و داشت دست به را مهين مايحتاج كه حالي در و امد مي غروب وقت به روز هر او.باشد
 چاي با عصر روز هر او ، ممنون و سرافكنده مهين و بود زير به سر و گو كم مهرداد مالقاتها اين ي همه در.اورد نمي ابرو
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 توجه به و ميكرد سير خود عوالم در هنوز گويي مهرداد و بود دلخوش او حضور به و كرد مي استقبال مهرداد از گرمي
 .رفت مي عجله با و امد مي عجله با هميشه ، نداشت دقتي مهين

 مي چنگ مهين قلب بر نگراني و دلشوره ، كرد دير بود آمدنش منتظر مهين كه حالي در مهرداد ماه دي شبهاي از يكي
 ثابت كوچه در روي به چشمش ، شد نمي دور پنجره مقابل از آن يك او و بود كرده بارش به شروع سنگيني برف.زد

 سابقه آن از پيش بود گذشته غروب از ساعت دو.كند دور مغزش از را كننده نگران افكار كرد مي تالش و بود مانده
 با ، كرده عادت خود زندگي در مهرداد حضور به چقدر دانست نمي شب آن تا مهين.كند تأخير حد آن تا مهرداد نداشت
 او.بود نديده لبانش بر لبخندي مدت آن طول در مهين بود رسمي و سرد او با روابطش در همچنان مهرداد كه وجودي
 و او ميان هميشه حاالت بهترين در حتي انگار اما كند تشكر مهرداد از تر صميمانه و تر گرم خيلي بود كرده تالش بارها

 رفع براي ساعتي بود نداده نشان عالقه يكبار براي حتي مهرداد مدت آن طول در.بود فاصله جاده يك اندازه به مهرداد
 نمي مهين و دارد عجله رفتن براي گويي كرد مي رفتار اي گونه به هميشه و بماند آنجا عصرانه يا ميوه خوردن و خستگي
 !كند؟ مي حمايتش حد اين تا و آورده اش خانه به را او چر اصالً فهميد

 حفظش خود پناه در خواست خدا از و كرد دعا برد مي بسر كه كجا هر در مهرداد سالمتي براي وجود اعماق از شب آن
 و بود نشسته برف موهايش و ها شانه روي كه حالي در رسيد راه از بود شده نااميد آمدنش از كه وقتي درست.كند

 لب از لب نتوانست كرد چه هر نيامدي؟اما ماشين با مگه بپرسد خواست مهين.بود ملتهب و سرخ سرما فرط از صورتش
 خانه داخل و نياورد خود روي به اما شد اش نگراني متوجه ديد پنجره پشت را او و شد حياط وارد كه مهرداد.كند باز
 ميز روي را ها ميوه نايلون و رفت آشپزخانه به عجله با مهرداد.شود وارد او تا ايستاد در كنار و كرد سالم مهين.شد

 :گفت دستانش كردن گرم حال در و رفت بخاري نزد شتاب با و گذاشت

 .شده سرد خيلي هوا-

 :گفت احوالپرسي از تر اضافه چيزي عنوان به و كرد باز لب بار نخستين براي مهين

 .كنيد مي پهلو سينه باشه تنتون به خيس همانطور اگه بيارين در رو پالتوتون بهتره-

 براي مهين ، نگريست مدتها از پس مهين چهرهي به و ايستاد باز دستهايش كردن گرم از لحظه چند براي مهرداد
 :گفت ميانشان سكوت شكستن

 .كنم خشكش براتون خوريد مي داغ چاي يك تا يتونم م-
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 :گفت سردي به دستهايس دادن ماساژ حال در مهرداد

 .برم بايد ، نيست كار اين به احتياجي-

 بهتري برخورد انتظار مهرداد از.غلطيد هايش گونه روي به و شد جاري او سرد لحن از اشكش و شكست مهين قلب
 كه حالي در او ي گريه ديدن با و برگشت طرفش به آرام مهرداد.ميزد تازيانه او پيكر بر غرورش با هميشه انگار ، داشت

 :گفت باشد خونسرد جنگيد مي خودش با

 شده؟ كنيد؟طوري مي گريه چي براي-

 :زد فرياد گريه ميان شدو شكسته مهين لبان از سكوت مهر

 شده؟ طوري-

 :داد ادامه آلود بغض صدايي با و نشست زمين بر درمانده

 آنكه امدني؟بي چه اما ، آمد باالخره اينكه تا شدم زنده و مردم نگراني از بار هزار و شد سفيد در به چشمم شب سر از-
 پالتوت خواستم گفتم؟فقط چي من امدي؟مگه چرا اصالً!بري بايد ميگي سردي به بزني حرف نگراني رفع براي كالم يك
 گذشته هاي كوتاهي و بدي زجرم تا كردي حبس اينجا منو و نداري ات سينه در قلبي تو رسه مي نظر به.كنم خشك رو
 .بكشي رخم به رو

 با شد ساكت مهين باالخره وقتي و كرد مي بررسي ذهن در را او حرفهاي و بود شده خيره مهين به باز دهان با مهرداد
 :گفت آرامش

 نپرسيدي؟ كردنم دير علت از كالم يك حتي كه تو يا ندارم قلب ميزنه؟من حرف قلب نداشتن از داره كي ببين-

 :گفت اشكهايش كردن پاك حال در مهين

 ي وظيفه فقط كه زندانبان يك مثل من با و بياره زبان به كالمي تونه نمي آدم كه خشكي و سرد آنچنان هميشه تو-
 .ميكني رفتار داره رو زنداني به سركشي

 :گفت ريا بي آهنگي با مهرداد

 !نيستي من زنداني تو-
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 نبود انصاف.تمسخر و سرزنش حتي نه ، نبود او ي چهره در چيزي اما شد خيره اش چهره به و برگشت طرفش به مهين
 چه.گرفت دندان به لب و شد پشيمان خود هاي گفته از مهين ، كند رفتار اينگونه بود فداكار و مهربان انقدر كه او با

 اين در نداشت اي وظيفه هم داشتند؟مهرداد تعلقي هم به اورد؟مگر مي زبان به انگونه بود نگران اگر حتي داشت لزومي
 ولينعمت مقابل در نفر يك كه رفتاريه اين سربار؟آيا از غير هستم چي من مگر انديشيد خود با.دهد توضيح او به باره
 :گفت شدن خارج حال در و رفت در طرف به دهد؟مهرداد مي صورت خود

 شده كه ترتيبي هر به شدم مجبور من و شد خراب ماشينم كه بود اين فقط دليلش ، خوام مي معذرت كردم نگرانت اگر-
 .خداحافظ.كردم مي مطلعت نحوي به كنه مي نگرانت تأخيرم دونستم مي اگر ، برسونمش تعميرگاه يك به

 روي به پايش رد اگر و بود رفته مهرداد بياورد زبان به كالمي آنكه از قبل اما رفت پنجره مقابل و برخاست جا از مهين
 .كرد نمي باور را امدنش مهين نبود حياط برفهاي

*** 

 اين از پس مهرداد كه بود حالي در اين و نشد تكرار ديگر البته كه بود مدت آن طول در آنها برخورد نخستين اين
 بي تالفي عنوان به دانست مي هم خودش.انديشيد مهين به جدي صورت به خود با و رفت فرو فكر به كمي برخورد
 به را او آورد زبان به مدتها از پس كه ميهن حرف.كرد مي آرامش تالفي حس انگار اما كرده روي زياده مهين مهري
 »!كني تالفي را گذشته و بدي زجرم كه آوردي منو تو« ساخت نزديك حقيقت

 حرف كه يافت مي در تحير با او و كرد مي كارش اين به مجبور ميلي اما بيانديشد خود عمل عمش به خواست نمي دلش
 و توجهي بي با را او عشق پاسخ مهين و داشت مي دوست را مهين عاشقانه از فراتر روزگاري.است واقعيت عين مهين
 محض به اما كرد مي حس خود در را تالفي و خشم موج غليان افتاد مي گذشته ياد به بار هر مهرداد.بود داده خيانت

 را كودكانه ديدگان آن با مبارزه توان و شد مي سست بود او دادن عذاب همانا كه خواستش انجام در مهين با رويارويي
 به ولي شد مي گشوده قلبش روي به محبت از اي تازه ي دريچه و گذشته ها گذشته شد مي متقاعد كه بود آنجا.نداشت
 مي تركش عجله با دليل همان به درست و گريخت مي آن از و كرد مي جلوگيري قلبش به مهين مهر ورود از شدت
 زندگي در اش دوباره حضور و خودش قلب به وصفش قابل غير نفوذ با او از ، ترسيد مي ميهن از مهرداد اصل در!بله.كرد
 .ترسيد مي خود

 روي را اش زندگي بناي نبود قادر مهرداد و زد مي لق داشت قرار آن روي مهين غشق كه اي چهارپايه اعتماد هاي پايه
 آشيانه و كرد مي سرزنش را خود عمر آخر تا آنصورت در ، نداشت اطمينان استحكامش به كه كند بنيان اي چهارپايه
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 فاصله حال هر در و زد مي لگام خود عشق سوزان لهيب بر سختي به او.شد مي كوچك تا بزرگ هاي سوءظن محل اش
 كرد مي را ديدنش هواي بود دور او از وقتي.گريخت مي نيز او به نگريستن از حتي اغلب و كرد مي حفظ مهين با را خود

 رخب بي اش قلبي احساس از مهين بود خوشحال طرفي از.كند تركش زودتر چه هر كرد مي تالش رفت مي نزدش وقتي و
 .برآيد خود احساسات پس از توانست مي بهتر صورت آن در زيرا است

 !*آيي فائق عواطفت و احساسات بر قادري بهتر نداند كسي را قلبت بيتابي انعكاس وقتي

 هوگو ويكتور ، ادب تاريخ مرد بزرگ ارزشمند سخنان از*

 مهين زيرا ، است فايده بي كند نظر تجديد او كنار در زندگي و مهين ي درباره اگر حتي دانست مي خوبي به مهرداد
 بود روزه هر تقريباً برف بارش ماه بهمن اواخر.بود نامعلوم و مبهم رويش پيش ي آينده و نداشت تعلق خودش به ديگر

 از.نداشت خوبي احساس بابت اين از و ديد مي را مهين گذشته از بيش خانه بام پشت و حياط كردن پارو براي مهرداد و
 رسوخ او افكار عمق به كرد مي تالش و نشست مي كردن پارو حال در او تماشاي به پنجره پشت از ساعتها مهين طرفي
 عقايدش و افكار بر بطالن خط تفاوتش بي و سرد نگاه و رفتار بگيرد او از معقولي ي نتيجه خواست مي كه جا هر اما كند
 :گفت مي خود با رسيد مي كه اينجا به هميشه.كشيد مي

 زندگيم در ثابتي گاه تكيه كه دليل اون به تنها ، باشم داشته قلبش در جايي دارم دوست كه منه خودخواهي نهايت اين-
 به تا كنند تر لب براشون مرداني چنين فقط حاضرند دختر ببخشم؟صدها اون به كه دارم چي من مگه.باشه داشته وجود

 عشقي من براي قلبش در هنوز كنم فكر كه باشم راضي خود از اينقدر بايد چرا.بدن مثبت پاسخ ازدواجشون درخواست
 بدم؟ اميد خودم به جهت بي بايد چرا.همينه ماجرا كل ، سوخت برام دلش و موند معذورات توي فقط هست؟اون

 انتظار اصالً مهين كه حالي در بعد ساعتي و شد خارج خانه از حياط زدن پارو از پس مهرداد برفي روزهاي از يكي
 مهرداد و ايستاد جايش سر متعجب بود حيرتزده او ي دوباره آمدن از كه مهين.برگشت خانه به نداشت را بازگشتش

 :پرسيد مهين.گرفت مقابلش را اي روزنامه كالم يك حتي گفتن بدون

 چيه؟ اين-

 :گفت مهرداد

 !ببين رو ها آگهي قسمت و كن بازش-
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 حيرت با.خورد جا خودش عكس ديدن با و گشود خود چشم مقابل را ها آگهي بخش و گرفته مهرداد از را روزنامه مهين
 .پرداخت آگهي متن خواندن به سپس و نگريست مهرداد به

 نحوي به كه كسي هر از ، نيست دست در وي از خبري و شده خارج خانه از اطالع بدون ست مدتي فوق عكس صاحب-
 نگراني از را اش خانواده و نمايد حاصل تماس...تلفن شماره با شود مي تقاضا دارد اطالعي جوان دختر اين از

 اعطا توجهي قابل مژدگاني بدهد گمشده سكونت محل يا مكان از صحيحي اطالعات كه كسي هر به ست بديهي.برهاند
 .شد خواهد

 :گفت بود عجب در او سكوت از كه مهردا.دوخت چشم مهرداد صورت به و برگرفت روزنامه از نگاه مهين

 خب؟-

 :گفت مهين

 چي؟ خب-

 :افزود تمسخر با بعد

 .بگيرين مزدگاني و بدين تحويل منو تونيد مي-

 به نگريستن حال در و كرده روشن سيگاري مهرداد.زد لبخند هم مهين ، بست نقش مهرداد لبان بر لبخند مدتها از پس
 :گفت حياط

 .هستند نگرانتون اونا-

 :گفت پوزخندي با و نشست سرجايش و نهاد طاقچه روي را روزنامه مهين

 !مژدگاني!سخاوتي چه.ناراحتند ميراثشون و ارث براي بيشتر ، آره-

 مهين.دوخت چشم آسمان به و برگرفته او از روي دوباره ديد خشمگين را او چون و برگشت مهين طرف به مهرداد
 :گفت

 مرده دارند آرزو بندم مي شرط!مزدگاني.بدن آگهي پول اومده دلشون ماه سه از بعد ، ها غريبه صفاي به رحمت صد-
 .باشم
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 :پرسيد برگردد آنكه بي مهرداد

 كجاست؟ مال شماره اون-

 :پرسيد بالفاصله مهين

 بگيرين؟ تماس خواين مي-

 :گفت ديد را مهرداد سكوت چون و

 .برادرمه ي خونه مال-

 :گفت مهرداد

 !نگرانتونند اونا-

 :گفت خشم با مهين

 .بشه معلوم خودشون تكليف تا شدم گور و گم من بشن مطمئن خوان مي ، خودشون جون آره-

 .نكنيد قضاوت رحمانه بي اينطور خانوادتون ي درباره-

 گيريد؟ مي رو اونا طرف هم شما-

 .داريد سرتون باالي سقفي هم حاال همين شما وگرنه كنم آگاهتون خواستم مي فقط گيرم نمي رو هيچكس طرف من-

 :گفت شده سركوب غروري با مهين

 .بخواهيد رو عذرم تونيد مي-

 :گفت و برگشته طرفش به مهرداد

 ميشه حمايت شما از بخواهيد خودتون وقت هر تا خونه اين كنيد؟توي ارضا رو غرورتون من جواب با تا گين مي اينو-
 .خانوم

 :گفت آلود بغض اهنگي با مهين
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 .گذاره نمي ام زنده برادرم برگردم نزدشون وضيعت اين در اگه دونم مي اما نميكنم زندگي هم حاال همين چند هر-

 افكار با را مهين و كرد ترك را خانه خداحافظي بي درنورديد را مهين سراپاي كه معنا پر و كامل نگاهي از پس مهرداد
 .نهاد تنها جوراجورش

*** 

 كه حاال.گذراند مي را سختي روزهاي خود خاص وضعيت جهت به مهين ، بود نمانده سال پايان به چيزي كه حالي در
 فهميده را مسأله اين كه هم مهرداد و كرد مي شرمساري احساس مهرداد با رويارويي از بود نمانده شدنش فارغ به چيزي
 فقط كردووقتي مي ترك را خانه و گذاشت مي ورودي در جلوي كرد مي خريدي هم اگر و نهاد مي پا آنجا به كمتر بود
 برنامه مجري كه زماني تا ريخت مي اشك وقفه ي و كرده كز خانه از اي گوشه مهين بود مانده سال تحويل به ساعت دو

 آسمان بر سر بود نچيده سين هفت ي سفره كه او ، مانده باقي سال تحويل به دقيقه دو كرد اعالم تلويزيوني هاي
 آرزويي سال تحويل هنگام سال هر عادت به لرزيد مي خدا از خواهشي طلب در وجودش ي همه كه حالي در و برداشت

 :داشت تفاوت بار هر با بارش اين آرزوي متنهي ، كرد

 روبرو نامرد اون با منو شده كه هم مرگم از قبل روز يك حتي خوام مي ازت بمونم زنده فرمودي مقدر كه حاال!خداوندا-
 عزيز لحظات همين به تورو و خوام مي ازت همينو فقط ، ديگه چيز هيچ نه و دارم ازت ثروت و مال تقاضاي نه ديگه.كني
 .نكني نااميدم ميدم قسم

 سالي اولين آورد ياد به تازه مهين و كرد اعالم مردم به را جديد سال آغاز دلنشيني صداي با مجري و شد در نو سال توپ
 را تنهايي سالهاست ميكرد حس كه بود آمده گران او بر تنهايي روزهاي آنقدر ، تنهاست سال تحويل هنگام كه است
 بود كرده دعا نو سال حلول هنگام عطا و بودند هم كنار در نو سال و بود زنده هم عطا قبل سال آورد ياد به.كند مي تجربه

 ، شدم خوشبخت و بخير عاقبت هم چقدر انديشيد مهين.كن خوشبختش و كن خير به رو دختر اين عاقبت و آخر خدايا ،
 .شه مي مستجاب مادر و پدر دعاي گفتند مي ها قديمي وگرنه كرده غضب من به خدا البد

 و سكوت كه وقتي هنگام شب و شد سپري غصه و گريه و اندوه با مهين براي سال شدن عوض شادي و شور دقايق
 براي دلش ، بگويد دروغ توانست نمي كه خودش به.افتاد اش خانواده ياد به دلتنگي سر از گرفت دربر را جا همه آرامش

 و را مجيد همينطور اورد ياد به را است؟سوسن مند گله زمان و زمين از چرا بفهمد توانست نمي و بود شده تنگ آنها
 به از.را سوسن خورِ روز نرخ به نان شوهر و اورد ياد به را مجيد ي پرافاده زنِ.شدند مي شاخ سر هم با دو آن كه را وقتي
 و نهاد هم بر ديده و غلطيد راستش ي شانه روي به.بست نقش لبانش بر لبخندي مجيد و سوسن هاي بچه اوردن ياد
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 با مادر كه روزهايي همان حتي بود خوشي روزهاي چه انديشيد.كند مجسم هم كنار در را عطا و ماهرخ تصوير كرد تالش
 گفت مي من به گوشي در.مادر غرولندهاي برابر در حتي زد مي لبخند هميشه پدر ، بود گريبان به دست اش بيماري
 .داشت خواهيم آرامي زندگي ما و ميشه خوب مادرت

 بر سر غرور با و رفتم مي راه ابرها روي انگار.داشتم گله خدا از هميشه ، گذشت مي سخت من به روزها اون چقدر
 شود؟گويي چنين من عاقبت و آخر روزي كرد مي رو فكرش كي ، بودم راضي خودم از كه واقعاً.سائيدم مي آسمان

 كنم سرزنش را سهيل بايد چرا!واقعيتم از دور و احمقانه توقعات قرباني ، شد ام بچگانه آرزوهاي قرباني ام خوشبختي
 و كند رها گرگ دسته ميان ر اش گله و كند انگاري سهل چوپاني كه است اين بود؟مثل خودم جانب از حماقت كه وقتي
 آن باشم؟چطور فكر كوته درجه آن تا توانستم چطور آه!كند شماتت را گرگها خودش عوض به تلخ اتفاق آن از بعد

 نبايد و بست باال مدل و شيك ماشين به دل نبايد هيچگاه و ندارند عاقبت و آخر خياباني هاي عشق نرسيد فكرم به روزها
 اين به شود سوارش وقت فوت بدون دخترك و كند ترمز دختري پاي جلوي اتومبيلي شد؟وقتي ناشناخته توجهي افسون
 ريشه بي و نسب و اصل بي حتماً كه آيد مي پيش تصور اين ، بپوشاند عمل ي جامه اش قلبي آرزوهاي به بتواند كه اميد
 .شده منحرف اصالت و نجابت ي جاده از يا است

 از سال يك از كمتر مدتي.نبود دركشان به قادر روز آن تا كه كرد مي لمس وجودش عمق در را حقايقي مهين
 وجودش همه و پيموده را زندگي ي جاده سخت فرود و فراز سالها انگار اما گذشت مي اش زندگي شكست دردناكترين

 به ممكنه گاهي جون مهين«!بود گفته چه او فهميد مي و ميكرد لمس را فرشته دوستش حرفهاي معناي حاال.بود خسته
 امر جوانب و كنه فكر خوب آدم كاري هر اول بهتره پس ، بشه تموم آدم براي گزافي بهاي به تجربه يك اوردن دست

 ».بسنجه رو

 فقط گذشته به كردن فكر و شكسته كه است سبويي و ريخته كه داره؟آبيست سودي چه ندامت و گريه ديگه انديشيد
 شايد ، باشم مثبتي آدم آينده در كنم تالش خوام مي.معذبه من بابت مادرم و پدر روح كه دونم مي ، ميكنه ترم ناراحت
 روحشون به و كنم جلب رو اونا رضايت رتيت اين به بتونم

 قول خودم به جديد سال شروع در بايد دارم تازه قالب ميكنم حس و نيستم قبل وقت چند آدم ديگه من.بخشم آرامش
 كنم تكيه سخت روزهاي اون توي بهش تا داد قرار من زندگي در رو جوون مرد اين خدا اگر.كنم جبران را گذشته بدم
 .نبرده ياد از منو و داره لطف نظر بهم هنوز پس

 مفاصل درد از اواخر اين.داد ماساژ را زانوانش و نشست رختخوابش در و برداشت بالش روي از سر تصميم اين با مهين
 داشت بيم هم دكتر نزد رفتن از او.است طبيعي كامالً وضيعت ان در ميكرد تصور و نداشت اعتنايي آن به اما برد مي رنج
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 سخت روزهاي از يكي حتي داد نمي نشان رغبت پزشك به مراجعه براي هم شرايط بدترين در و بود شرمزده هم و
 به خانگي داروهاي با كرد تالش و نداد تن دكتر نزد رفتن بر مبني مهرداد اصرار به اما شد آنفوالنزا به مبتال زمستان
 در كنند مي نگاه ديگري نحو به او به همه كرد مي فكر ، ترسيد مي مردم با رويارويي از كلي طور به او.برود بيماري جنگ
 .نبود او مشكل جريان در هيچكس مهرداد از غير كه حالي

*** 

 صندلي روي مهين ، بود نرسيده آسمان وسط به كامالً هنوز خورشيد و بود ماه فروردين روزهاي آخرين از يكي ظهر
 درد فرط از.پراندش جا از نبود عقرب نيش به شباهت بي كه دردي كه خواند مي روزنامه و بود نشسته هال گوشه راحتي
 و داد تكيه عقب به را سرش و نشست صندلي روي اهسته شد آرام دردش وقتي ، نشست اش پيشاني بر سردي عرق

 بربسته رخت وجود از توان انگار اما كند باز هم از را روزنامه كرد تالش!كردم روي زياده خوردن غذا در گمانم انديشيد
 اما شود مسلط خود به كرد سعي.كرد بلندش جا از مجدداً جديدي درد بسپارد فراموشي به را قبلي درد آنكه از قبل.بود

 .طلبيد كمك به را خدا و داد تكيه ديوار به ، نتوانست

 .بميرم تنهايي در نذار بزرگ خداي-

 :گفت و خنديد خود به شد آرام لحظه چند براي وقتي و افتاد گريه به درد شدت از ، شد زمين نقش و نداد امانش درد

 !شدي؟ بچه-

 با ظهر از بعد سه ساعت تا.افتاد زمين به و نداد مجالش درد راه نيمه دوباره اما برخيزد جا از تا كرد جمع را قوايش همه
 از هر و كرد مي حبس سينه در را نفسش.توانست نمي ديگر اما آمد كنار شد مي افزوده شدتش بر لحظه هر كه دردي
 ي شكنجه چه.برسد كسي گوش به و شود خارج ساختمان از صدايش نداشت ميل كه چرا كرد مي خفه اي ناله گاهي

 انتهاي به را خودش زحمت به مهين!بدتر اين از بزرگ گنهكاري براي عذابي چه و تنهايي و غربت تحمل دردناكيست
 غروب تا مهرداد از دانست مي.گذاشت آزاد را نفسش آنجا و رساند رسيد مي بيرون به كمتر صدا كه جايي ساختمان
 اگه انديشيد.بود افتاده جانش به خوره مثل مرگ ي انديشه و بود گرفته دربر را وجودش همه نااميدي پس نيست خبري
 :گفت گريه ميان.گرفت جان چشمانش مقابل فيلم يك پي در پي هاي پرده مثل گناهانش همه چه؟ناگهان بميرم

 .بكشم عذاب اين از بيش نخواه و ببخش گناهانم همه ي واسطه به منو خدايا-
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 چيز هيچ ديگر و گرديد زمين نقش و شد بيهوش درد فرط از رفته رفته گذشت پنج از ساعت هاي عقربه وقتي
 حيرت پنجره پشت مهين حضور عدم از و شد خانه وارد روز هر مطابق و انداخت در به كليد مهرداد بعد ساعتي.نفهميد
 ورودي در پشت را نايلونها.شد مي آفتابي مهرداد مقابل كمتر بود كرده تغيير اش فيزيكي وضعيت وقتي از زيرا نكرد

 از صدايي و سر هيچ.زد چنگ وجودش بر نگراني ناگهان اما رفت هم كوچه در جلوي تا و نمود بازگشت قصد و گذاشت
 مي آيا انديشيد و انداخت نظر ساختمان به و برگشت عقب به.راديو يا تلويزيون صداي حتي رسيد نمي گوش به خانه
 آمده مسير عجله با!باشه؟ رفته نكنه.ريخت فرو مهرداد قلب ، بود خاموش تقريباً ساختمان باشد؟چراغهاي خوابيده تواند

 :زد صدا و گشود را در آرام.نشنيد صدايي اما زد ورودي در به ضربه چند و بازگشت را

 خانوم؟-

 اش نگراني.انداخت نظر برش و دور به بيشتري دقت با شد روشن خانه وقتي ، زد را برق كليد و انداخت نظر اطراف به
 .شد خانه وارد كامالً و بست خود سر پشت را در ، بود رسيده اعال حد به

 خانوم؟ مهين-

 نهاد عقبي اتاق ي آستانه به قدم آرام ، بود منظم و مرتب چيز همه كشيد سرك هم آشپزخانه به ، بود پاسخ بي صدايش
 اتاق شدن روشن با همزمان.شد روشن اتاق و فشرد را چراغ كليد نشنيد پاسخي چون و زد صدا بار سومين براي و

 :كرد زمزمه و پوشاند را خود صورت مهرداد.افتاد مهين ي شده زمين نقش پيكر به نگاهش

 !نه خدايا-

 و شد نزديك او به آرام پس مرده تنهايي در كرد تصور ابتدا.باشد مسلط خود به كرد تالش ، لرزيد مي وجودش ي همه
 و تابيد قلب به اميد نور.زد مي هم نبضش بود گرم هنوز صورتش ، نهاد اش پيشاني بر دست و گرفت دست به را نبضش
 تكان قدرت اما بگويد چيزي كرد تالش و نشد باز هم از ديدگانش اما لرزيد مهين پلكهاي ، زد صدا را مهين بار چند
 رو به رنگ شد خيره اش چهره به مهرداد.سپرد سرنوشت به را خود و كشيد تالش از دست پس نداشت را لبهايش دادن

 زمزمه ، نداشت حركت قدرت مهين اما برساند بيمارستان به را او تا كرد جزم را عزمش.بود خسته صورتش و نداشت
 :كرد

 !خودت بر پناه خدايا-
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 كرد مي دعا وجود اعماق از مهرداد و بود شده تاريك كامالً هوا.شد خارج اتاق از و كرد بلند را مهين حركت يك با بعد
 سوار را مهين دغدغه بي توانست او و شد مستجاب دعايش خوشبختانه كه نبيند وضع آن در را او ها همسايه از كسي

 .بيافتد راه به و كند اتومبيل

 

  بيستم فصل

 بيمارستان صندوق به را جراحي عمل ي هزينه از نيمي و كرده امضاء را مهين عمل به مربوط مدارك عجله با مهرداد
 بي مهرداد دل و بود گذشته هفت از ساعت.نشست انتظار سالن در صندلي روي ناتوان و خسته آنگاه ، نمود پرداخت

 با و گذاشت مي سر پشت را انتظار دقايق تلخي به بود نشده مشكالتي چنين درگير روز آن تا كه او.زد مي شور دليل
 جا از بود شده خسته انتظار از و نشسته روبرويش كه جواني.نگريست مي حاضرين آمد و رفت و تعجيل به حيرت

 :پرسيد عجوالنه باريد مي آن از شكايت كه لحني با و رفت بود نشسته ميز پشت كه پرستاري نزد و برخاست

 خانوم؟ شد چي پس-

 :گفت بود خبر بي جوان مرد حال از گويي كه آرام و خونسرد لحني با پرستار

 هنوز خانومتون گفتند و گرفتم تماس باال با پيش دقيقه چند همين!خواد مي حوصله شدن پدر ، آقا باشيد داشته صبر-
 .نشدند فارغ

 :پرسيد بود نشسته كنارش كه ميانسالي مرد.داد تيكه عقب به و زد لبخند ناخودآگاه مهرداد

 چندميه؟ آقا-

 :گفت تعجب با مهرداد

 چي؟-

 :گفت واضختر مرد

 چندمه؟ ي بچه سالمتي به-

 :گفت لبخند با مهرداد
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 بشم؟ پدر من قراره من؟مگه-

 نيستيد؟ همسرتون منتظر چي؟مگه پس-

 :گفت بود فهميده را او مقصود تازه كه مهرداد

 .رسوندم بيمارستان به رو خانوم فقط من!نخير-

 :گفت و كشيده آهي مرد

 .نداري ها بيچاره ما دل از خبر و راحته خيالت پس ، حالت به خوش-

 :پرسيد كنجكاوي از داشت نياز صحبتي هم به وقت گذراندن براي كه مهرداد

 بشين؟ پدر چي؟منتظريد شما-

 :گفت گنجيد نمي خود پوشت در شدن پدر يادآوري با كه مرد

 .آره-

 سالمتي؟ به چندميه-

 .اوليه اين و كردم ازدواج دير كمي من راستش-

 :گفت بار حسرت لبخندي با مهرداد

 .مباركه-

 هاي ساقه حرارت با مرد و بودند پزمردن حال در گلهايش.ماند ثابت بود مرد پاي روي كه گلي دسته به نگاهش آنگاه
 در كه مرد و شده پدر دادند خبر بود نشسته مهرداد روبروي كه مردي به بعد دقيقه فشردچند مي دست در را آنها

 بغض.گرديد همراه آنان با فرزندش و همسر ديدن براي شعف با و داد مژدگاني خبر حاملين به گنجيد نمي خود پوست
 شد آرام بريزند آتش روي كه آبي مثل.خورد آب كمي و رفت آبخوري كنار و برخاست جا از ، فشرد را مهرداد گلوي
 :گفت بلند صداي با پرستار كه بود گذشته ده از ساعت.شد مشغول كشيدنش به و كرد روشن سيگاري سپس

 طاهري؟ مهين بيمار همراه-
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 :گفت باريد مي اس چهره از خستگي كه پرستار.رفت پرستار نزد و برخاست عجله با بود زدن چرت حال در كه مهرداد

 .كنيد تهيه رو ليست اين لطفاً ، شدند فارغ بيمارتون-

 مي.شد خارج بيمارستان از آنها تهيه براي و گرفت پرستار دست از را وسايل ليست بياورد زبان به كالمي آنكه بي مهرداد
 فراوان جستجوي از پس البته كه باشد روزي شبانه اي داروخانه پي در بايد و اند بسته ها داروخانه شب ساعت آن دانست
 تحويل پرستار به را آنها و رسيد بيمارستان به كه بود گذشته يازده از ساعت.گرديد نياز مورد وسايل تهيه به موق باالخره

 .داد

 :گفت حيرت با پرستار

 ببينيد؟ رو مريض خواين نمي خودتون مگه-

 :گفت كشيد مي خجالت مهين با رويارويي از كه مهرداد

 .بگين تبريك بهشون من قول از ، نخير-

 :گفت اجناس تحويل حال در همكارش به و كرد نظاره را مهرداد رفتن حيرتزده و مبهوت پرستار

 !نديده چيزهاي حق به-

*** 

 :گفت لبخند با پرستار.نگريست كنارش پرستار به رمق بي چشماني با و گشود ديده مهين كمد در صداي و سر از

 چطوره؟ حالتون-

 زمزمه.بود ناتوان و خسته بيهوشي داروي اثر در بدنش ي همه ، بياورد ياد به را گذشته تا اورد فشار خود مغز به مهين
 :كرد

 كجاام؟ من-

 :گفت خوشرويي با پرستار

 .زايمان بخش در ، بيمارستان توي-
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 :گفت مهرباني با پرستار.بود گريزان گذشته ياداوري از ، شد سرازير مهين ديدگان از اشك

 .باشند كرده نصف وسط از كه ست سيبي مثل خودت با ات شدي؟بچه مادر نيستي خوشحال كني؟مگه مي گريه چرا-

 :گفت او سرم كردن چك حال در پرستار ، گرفت شدت مهين ي گريه

 !شده حرفتون هم با قبلش البد.مياد اونم نكن ناراحت خودتو اينقدر خب-

 :گفت بود فهميده را او نگاه معناي كه پرستار و نگريست پرستار به تعجب با مهين

 رو ها پرت و خرت اين ، بود نشسته منتظر پايين اون آرام و ساكت مدت تمام.نمياد بدي مرد نظر به ، ميگم شوهرتو-
 .بگم تبريك بهت قولش از گفت.خريده اون هم

 ديگران اينكه درد ، ست گراني در شدن فهميده بد درد.ريخت اشك چشمش ي گوشه از و فشرد هم بر ديده مهين
 نيست من ي بچه پدر او بزند فرياد خواست مي دلش.است سخت دهد مي آزارت چيزي چه و كشي مي رنج چه از ندانند

 باز لبش از لب اما ، كند مي تحملم اش باطني ميل خالف بر و افتاده من گير بدش بخت از كه است كشي ستم فقط اون ،
 تزريق هنگام او و كرد تزريق او به پزشك دستور طبق مسكني پرستار.شد خيره سقف به اشك غرق چشماني با و نشد

 :پرسيد پرستار.نخورد تكان آمپول

 داري؟ درد-

 :كرد زمزمه مهين

 .تحمله قابل كه درد اين ، اينهاست از بيشتر درونم درد-

 بود ناراحت قدري به.بازگشت همكارش نزد و كرد تركش كالمي هيچ بي انگاه و نگريست او بر دلسوز نگاهي با پرستار
 :پرسيد همكارش كه

 شده؟ چي-

 :گفت خشم با جوان پرستار
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 كه آورده سري براش و گله ي دسته يك مثل زنش.ميشه سير خودش بودن زن از كه بينه مي چيزهايي يك گاهي آدم-
 انصافند بي مردها چقدر.نيامد باال هم تبريك يك گفتن براي كرد؟حتي چكار راضي خود از اون اونوقت ، مونه مي ماه مثل

 چي؟ يعني زن بفهمه تا بكشه درد نبوده اون جاي كه خودش ،

 مجرد حاال تا چي براي من كردي فكر پس ، مغرورند همه مردها1همين يعني زني؟مرد مي جوش چرا تو حاال-
 .ترسم مي خدا به موندم؟واال

 فرق بقيه با يكي اين اما جلو يان مي مواقع اينجور ولي قهرند هم با بوديم ديده ما ، نوبره ديگه مدلش اين آخه-
 مثل بود ناراحت چقدر طفلك.داره احتياج من تسكين به و گذاشته سر پشت رو فرسايي طاقت درد من زن گه نمي.داشت

 .ريخت مي اشك بهار ابر

 و بياد وقتي مرده.كنند باور ابلهان كنند دعوا شوهر و زن گفتند قديم از.كنند مي آشتي ، برم قربونت كنند مي آشتي-
 .ميره يادش چي همه ببينه زريشو كاكل

 قهره؟ هم اش بچه با يعني ، قهره زنش با ميگيم حاال!منه تعجب باعث همين-

 .پرستار نه شدي مي مددكار بايد تو خدا به.كن چك رو سرمشون ده و دويست اتاق برو ، برس كارت به خدا رو تو-

 دلسوزانه مادرش و چرخيد مي دورش پروانه مثل شوهرش.نگريست بود اتاق هم خودش با كه جواني زن به مهين
 :كرد زمزمه مرد.داد مي خوردش به آبميوه

 .خوشگليه دختر-

 :گفت زن و

 .شد دختر هم بار اين-

 :گفت مرد

 .سالميد بچه و خودت كه اينه اصل.داريم رو دو هر حاال و خواستيم مي بچه تا دو ما ، نداره پسر و دختر-

 مي او از پرستار كه بار هر و ببيند را بچه خواست نمي دلش حتي.بست فرو ديده حسرت با و برگرفت آنان از روي مهين
 نه و بود آن بخش زينت گلي نه ، نگريست تختش كنار ميز به.كرد مي بهانه را ناتواني و درد دهد شير را بچه خواست
 فرو تاريكي در اتاق و گرفت فرا آرامبخش سكوتي را بخش شد نزديك نيمه به كه شب.خودش ي كننده دلگرم حضوري
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 كنندگان مالقات رفتن از پس قبل دقايقي اش اتاقي هم ولي نداشت خواب به ميلي شده تزريق مسكن وجود با مهين.رفت
 .برهاند فكر همه آن هجوم از را ذهنش ميكرد تالش و ساخت نمي رهايش جوراجور افكار.بود رفته خواب به

 به بچه ديگر ، كند فكر است مجبور زود يا دير حال هر به بگريزد آينده به انديشيدن از مدتي براي اگر حتي دانست مي
 و كند زندگي مهرداد ي خانه در تواند نمي اين از پس دانست مي همه از اول.گرفت مي تصميم بايد او و بود آمده دنيا
 خودش براي حال هر به كه بود جواني مرد هم كند؟او تكيه مهرداد به توانست مي كي تا.بايستد خودش پاهاي روي بايد

 برخورد نه و دادند مي او به اي شناسنامه بكند؟نه توانست مي چه پدر بي اي بچه با رفت مي اگر اما.داشت تصميماتي
 .آورد فشار خود مغز به و غلطيد راست ي شانه روي مهين.بود تحمل قابل معضل اين با اجتماع

 كنم؟ چكار خدايا-

 اندامش بر موي آينده به انديشيدن از چه؟مهين آنوقت اما آمد نمي آنجا به بيمارستان از او ترخيص روز تا مهرداد مسلماً
 كار تونم نمي بچه اون وجود با كه گاه؟من تكيه بدون و اقتصادي حمايت آمد؟بي خواهد سرمون به چي خدايا.شد راست
 ياد زا را اس جسمي درد و زد چنگ خود موي به مهين!شد؟ خواهد چه هويت بي بچه اون سرنوشت گذشته اون از كنم
 به حلي راه ناگهان.نبود پذير امكان راه آن نه نه ، انداخت مي اندامش بر لرزه اش خانواده نزد بازگشت فكر حتي.برد

 باشد گرفته قرار تصميمش جريان در كسي گويي و ربود جسمش از توان كردنش عملي فكر كه حلي راه ، رسيد مغزش
 .كشيد راحتي نفس و نگريست اطراف به

 نزد گذاشتنش با كه دونم مي ، كنه حمايت من فرزند از تونه مي اون.شناختمش كامالً مدت اين توي ، خوبيه مرد مهرداد
 و منه نفع به هم كار چيه؟اين چاره اما ام نكرده هايش محبت قبال در درستي كار و كنم مي فراهم رو زحمتش اسباب او
 خود با بست نقش مهين ديدگان مقابل مهرداد ي خسته تصوير!افتاد مهرداد دل به مهرش هم شايد ، بچه اون نغع به هم

 اين با شايد ندارم اين جز اي چاره اما كردم اش خسته خيلي كه دونم مي ، كرد مردونگي من حق در اون دونم مي گفت
 مي رو ام بچه سعادت و مادرم يك حاال من.باشم راضي من كه نيست چيزي اون اين اما شوم اش خوشبختي مانع كارم
 فرزندشه سعادت فكر به كه باشم مادري اگر.بپذيرم خودش خاطر به بايد اما سخته خيلي برام اون ترك چند هر ، خوام
 .كنم چنين بايد

 ترك را بيمارستان و كرده استفاده پرستار غفلت از بايستد پاهايش روي بود قادر كه فردا غروب گرفت تصميم مهين
 از قدم بود خواهد قادر سختي به دانست مي.گرفت دندان به لب درد فرط از و شد نيمخيز جايش در انديشه اين با.كند
 .بود زده سر سپيده كرد جور و جمع را افكارش وقتي.شد مي بلند بايد اما دارد بر قدم
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 با حق.كرد مي وداع بايد رفتن از قبل زيرا نكرد امتناع ديدنش از ديگر آورد مهين نزد را بچه پرستار زود صبح وقتي
 اي قهوه به مايل پرپشت ابروهاي و مشكي مجعد موهاي آن با خصوص به بود شبيه خودش به نهايت بي بچه بود پرستار

 ، پرداخت مكيدنش به ولع با او و ساخت نزديك بچه دهان به را انگشتش.داشت آغوش در را خودش بچگي انگار ،
 :گفت پرستار.نشست مهين دل به مهرش

 .داره مهربوني مادر عوض در اما ببينه پسرشو كه نداشت معرفت انقدر باباش چه اگر-

 تا مهين روز آن.بيازارد را خودش حرفها عمق به انديشيدن با نداشت لزومي ديگر ، زد لبخند پرستار حرف به مهين
 را پسرش بار آخرين براي و پوشيد لباس بود رفته فرو خواب به اش اتاقي هم كه حالي در غروب و بود پسرش با غروب
 تكاپو و التهاب در وجودش ي همه.ايستاد آسانسور مقابل و شد خارج بخش از و كرده استفاده پرستار غفلت از بوسيد

 به درماندگي با و فشرد را اول طبقه ي دكمه شد آسانسور سوار وقتي.فشرد مي را گلويش فرزند از جدايي بغض و بود
 مي بر قدم سختي به ضعف و درد علت به كه مهين.شد باز در و گرديد متوقف آسانسور كه نكشيد طولي.داد تيكه غقب
 نگهبان شك صورت آن در كه چرا كند دور خود از را گونه بيمار ي قيافه كرد تالش و امده بيرون آسانسور از داشت

 .شد پاپيچش نگهبان كرد مي بيني پيش كه همانطور و بود لرزان گامهايش و نداشت رو به رنگ.شد مي برانگيخته

 كجا؟ خانوم-

 :گفت لرزاني آهنگ با مهين

 .خواهرم ديدن...بودم اومده ، برم خوام مي-

 :گفت سوءظن رفع براي مهين ، بود مشكوك و راسخ نگهبان نگاه

 .شده فارغ تازه اون-

 و بازگشت اتاقش به تلفن پاسخگويي براي نگهبان آمد در صدا به نگهباني اتاق تلفن كه بود انديشه در همچنان نگهبان
 تلفن جوابگويي از پس پير نگهبان.شد دور آنجا از توانش حداكثر با و شد خارج بيمارستان از برد بهره فرصت از مهين
 مي انگار اصالً ، بود آشنا نظرم به خانومه اون ي قيافه چقدر ، عجيبه گفت خود با نديد مهين از اثري چون و آمد بيرون

 مفقود آگهي مهين برادر كه وقتي ، ديده روزنامه در را مهين عكس بار نخستين آورد نمي ياد به پير نگهبان.شناختمش
 .بود داده روزنامه به را شدنش
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 كه اي كوچه سر كرايه پرداخت از پس و شد سوارش و گرفت دست تاكسي يك جلوي اصلي خيابان سر درنگ بي مهين
 ديدرس در كه اي گونه به كوچه سر ، شد پياده انجا چرا دانست نمي هم خودش.شد پياده بود واقع ان در مهرداد ي خانه
 كه چرا باشد زيسته محل آن در ماهها كرد نمي باور بود خلوت و ساكت كوچه.پرداخت مهرداد ي خانه تماشاي به نباشد

 آفريده را آن حصارهاي خودش دستهاي با كه بود شده زنداني باالجبار بلكه بود نكرده زندگي مدت آن طول در
 براي مهين.گرديد ماشينش سوار و شده خارج خانه از كه ديد را مهرداد بود سرگرم كوچه تماشاي به كه همانطور.بود
 ديد سراسيمه را او كه فروشنده.نمود خيابان به پست و شد كوچه سر ماركت سوپر وارد عجله با نشود روبرو او با كه اين

 :پرسيد

 خانوم؟ شده طوري-

 :گفت و كشيد عميقي نفس مهين

 .نخير-

 :پرسيد دوباره فروشنده

 خواستين؟ مي چيزي-

 و كرد دنبال را او نگاه مسير هم فروشنده.گذراند نظر از را مهرداد شدن دور و نگريست خيابان به شيشه پشت از مهين
 بود شده خود موقعيت متوجه تازه كه مهين.نمود خود متوجه را مهين و كرده اي سرفه تك نشد دستگيرش چيزي چون
 :گفت فروشنده ترديد و شك از جلوگيري براي

 .بدين خودكار يك و دفتر يك-

 :گفت و نهاد مقابلش خودكاري و دفتر فروشنده

 نداره؟ كه عيبي ، داره خطِ  دفتر-

 :گفت پول دادن حال در مهين

 .خوبه همين ، نه-

 در كه خودكاري و دفتر با مهين.گرفت قرار خود صندلي روي دوباره و گذراند نظر از را او شدن خارج حيرت با فروشنده
 ها بچه خير و جست و بازي به و نشست خالي نيمكتهاي از يكي روي و رفت نزديكي همان در پاركي به داشت دست
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 ناخشنود بابت اين از و زد مي را انها قيد رفتن براي بايد مي او و بود مهرداد ي خانه لباسش و اسباب ي همه.شد خيره
 :نوشت اينطور و گشود را دفتر ف برداشت را خودكار در.بود

 مهرداد آقا

 گذشته از بيش كار اين با كه دانم مي.ام نبوده غافل آن از نيز گذشته در و كرد نخواهم فراموش را شما الطاف هرگز
 مي و واقفيد من وضعيت به كسي هر از بهتر خود.كنيد پدري من پسر حق در كنم مي تمنا اما شوم مي شما زحمت اسباب
 در.كنيد درك اميدوارم ، بودم كار اين انجام به مجبور كنيد باور پس است غيرممكن من توسط او دادن سامان كه دانيد
 متين را بچه نام شد اگر كه است اين آن و بپوشانيد عمل جامه آن به اميدوارم كه دارم كوچكي تقاضاي لطف اين كنار

 .باشد آنگونه مرد يك داشتم آرزو هميشه من كه باشد اسمي ي نماينده آينده در تا بگذاريد

 شماست هاي محبت مرهون عمر آخر تا كه زني

 مهين

 جا از پس بود شده تاريك كامالً هوا.گذاشت دفتر الي و كرد تا را آن و نمود جدا دفتر از را يادداشت كاعذ مهين
 و انداخت نظر اطراف به دوباره رسيد كوچه سر وقتي.رفت بود واقع ان در مهرداد خانه كه اي كوچه طرف به و برخاست

 در و كرد توقف مهرداد ي خانه جلوي و نهاد كوچه به قدم ودهآس خاطري با نديد خانه مقابل را مهرداد ماشين چون
 .انداخت خانه درون به در شكاف از و برداشت دفتر ميان از را يادداشت كاغذ كوچه تاريكي

 باري تحمل از هايش شانه انگار.بازگشت را امده مسير آسوده خاطري با و كشيد راحتي نفس رسيد اتمام به كارش وقتي
 مي درد اش جراحي عمل هاي بخيه جاي و بود شده حاكم وجودش بر گرسنگي و ضعف ، بود گشته فارغ سنگين

 ، كرد ميخكوبش جا سر تازه نان بوي.بود خبر بي آن از ناشي خطرات از و رفته راه وضيعت آن در زني هر از بيش.كرد
 بهتر نان آن.شد مشغول خوردنش به همانجا گرسنگي فرط از و كرد نان طلب نانوا از و آورد بيرون جيبش ته از اي سكه

 نون بوده تونسته سكه يه با كه بوده ارزون نون چقدر.(آمد خوشمزه نظرش به بود خورده عمرش در كه غذايي هر از
 !! ) بخره

 وقتي بكند توانست مي چه و برود توانست مي كجا.كند چه و برود كجا به كه گرفت كار به را فكرش نان خوردن از پس
 مي را بيمارش و رنجور بدن بهاري سرد باد و بود گذشته هشت از نداشت؟ساعت هم را اتومبيل ي كرايه پول حتي كه

 مي نظر از را خوشبخت مردم كه همانطور گرفت نظر زير را ها مغازه و افتاد راه به رو پياده در هدف بي.آزرد
 فرصتي دوم ي نيمه در ميكردند خطا عمرشان اول نيمه در وقتي تا داشتند دوباره عمر آدمها كاش اي انديشيد.گذراند
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 گرم كانون در زندگي عمري از پس بايد حاال رفت و شد تباه عمرم ي همه كه من.باشند داشته اشتباه جبران براي
 .شوم شهر ي آواره خودم حماقت و كاري ندانم خاطر به خانواده

 در بود چه هر ، كرد لمس را محكم و سفت شيئي دستش داشت مي بر قدم و بود كرده جيبش در دست كه همانطور
 و پيچيد خلوتي كوچه داخل.دويد قلبش به اي گمشده شادي بپيوندد واقعيت به رفت مي كه حدسي با.نبود مانتواش جيب

 داده او به مهرداد را كليد ان.آورد ديده به اشك كليد كردن پيدا با و نمود شلوارش جيب در دست و زده باال را مانتواش
 كه چرا بود نكرده يافتنش براي تالشي و كرده گم قبل مدتها از را آن او و كند قفل را خانه در خوابيدن از قبل شبها تا بود
 كرد حس مهين.كرد مي قفل را كوچه در رفتن از قبل و آمد مي خانه به شب اخر مهرداد ، نبود كليد به نيازي اصالً

 و شناسنامه و دان جامه نبود مهرداد اگر و برود خانه به توانست مي ، نشده شادمان حد آن تا اش زندگي در هيچگاه
 .نبود ساخته او از كاري هيچ شناسنامه و پول بدون كه چرا ، بردارد پول قدري

 كوچه نزديكي به وقتي.ريخت اشك بلند نچندان مسيري تا اختيار بي و بازگشت را امده راه قبل از محكمتر قدمهايي با
 به كليد فوراً.افتاد مقبول خدا درگاه به دعايش البته كه باشد بازنگشته خانه به هنوز مهرداد كرد آرزو قلب صميم از رسيد

 وارد عجله با و برداشت را آن و شد خم افتاد خودش يادداشت به نگاهش در بستن از پس و شد حياط وارد و انداخت در
 جامه عجله با او ، كرد مي تر راحت را مهين كار اين و كرد نمي قفل را ورودي در وقت هيچ مهرداد خوشبختانه.شد خانه

 را در وقتي شد خارج ساختمان از و داد قرار اش دستي كيف در را اش سناسنامه و كرد پر خودش لباسهاي از را دانش
 با خانه ترك از قبل.ببيند را آن خانه به شدن وارد از قبل مهرداد كه اي گونه به گذاشت بسته در ميان را نامه بست

 :كرد زمزمه آلود بغض آهنگي

 .چيز همه خاطر به ، متشكرم هم باز-

 علي مهين.رسيد نمي گوش به اي جنبده هيچ صداي و بود رفته فرو آوري وهم تاريكي در كوچه ، كرد باز را كوچه در
 .گشت خارج خانه از هميشه براي و كرد بلند زمين روي از را دان جامه بيماري و ضعف رغم

 ماشينش فرمان پشت وقتي.كرد ترك را خانه خشم با و كرده مچاله را مهين يادداشت ي ورقه كالفه و عصبي مهرداد
 :زد فرياد و نمود فرمان حواله مشتي نشد روشن اتومبيلش چون و زد استارت بار چند گرفت قرار

 !لعنتي-

 نااميد.بود فايده بي انگار اما زد استارت دوباره آمد فائق خشمش بر حدودي تا وقتي و شود مسلط خودش به كرد تالش
 ديد كه سواري اولين جلوي و رساند كوچه سر به را خودش بلند گامهايي با و كرده قفل را درش و شد پياده ماشينش از
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 با كرد تقاضا داد راننده به بود كرده بستري آن در را مهين كه بيمارستاني نشاني و نام و شد سوارش و داد تكان دست
 .كند حركت سرعت حداكثر

 مهرداد توسط باورش يعني باشد كرده كاري چنين توانست نمي او ، كند باور را مهين يادداشت مضمون توانست نمي
 براش كم كردم؟مگه محبت كم او به من كنه؟مگه كاري چنين من با ممكنه چطور انديشيد خسته ذهني با.بود ناممكن
 .خورد خواهم را ام سادگي چوب روزي كه بودم گفته!كشيدم؟آه زحمت

 از من كه شناختي با.باشه مادري چنين تونه نمي اون!نه نه ، گرفت جان ذهنش در قبلي انديشه مخالفت ديگري ي انديشه
 كردم فراموش دانش؟آخ جامه!كرده شوخي من با يكي يا شده اشتباهي حتماً.برود و كند رها را اش بچه تونه نمي دارم او

 شه نمي كه خالي دست و بيمارستانه در هنوز گمان بي باشه نبرده اگر ، نه يا برده را دانش جامه ببينم و خانه داخل بروم
 :كشيد بيرون خيال و فكر دنياي از را او راننده صداي.رفت

 .بيمارستان اينم آقا بفرماييد-

 آسانسور از خواست وقتي.شد بيمارستان وارد عجله با آنگاه پرداخت را راننده ي كرايه و شد پياده اتومبيل از مهرداد
 :پرسيد نگهبان كند استفاده

 شده؟ تموم مالقات وقت دوني نمي ؟مگه آقا كجا-

 :گفت دوباره نگهبان و فشرد بار چندمين براي ا آسانسور كليد نگهبان به توجه بي مهرداد

 شنوي؟ نمي ميري؟مگه كجا-

 :گفت محكم و كشيده لحني با نداشت بحث و جر ي حوصله و فرصت اصالً كه مهرداد

 ميگي؟ چي حاال!كورم ، كَرَم من عمو آره-

 :گفت بود ميانسالي مرد كه نگهبان

 .قدغنه االن ، باال بري توني نمي!بابا نكنه خدا-

 تا رفت جلو نداشت را برخوردي چنين انتظار ابداً كه نگهبان ، شد آسانسور وارد توجه بي مهرداد و شد باز آسانسور در
 :زد فرياد معترض نگهبان.فشرد را چهارم طبقه ي دكمه و داد هل عقب به را او مهرداد اما شود مانعش



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  246 

 بندازي؟ خوردن نون از رو ما كردي نيست البد جون ها؟آقا افتاديم اي ديوونه آدمهاي چه گير-

 بخش داخلي عجله با ماند ثابت چهار ي نمره روي آسانسور وقتي و دوخت چشم آسانسور هاي شماره به حال همان در
 :گفت خشم با و گرفت را چهارم طبقه

 .باال امد من مخالفت وجود با حاال همين آقايي يك خانوم-

 .نشست جايش سر كنان غرولند و گذاشته تلفن روي را گوشي سپس

 قرار او ورود جريان در كه پرستاري.برداشت قدم پرستارها جايگاه سمت به مستقيم و امد بيرون آسانسور از مهرداد
 :گفت زنان فرياد بود گرفته

 باال؟ بياين مالقات ساعت از خارج داده اجازه شما به كي-

 :گفت بود رسيده اعال حد به عصبانيتش و خشم كه مهرداد

 كيه؟ بخش مسئول!خودم-

 :گفت خشمگين پرستار

 استراحت حال در مريضها االن و باال اومدين مالقات ساعت از خارج شما.ميكنم خبر رو نگهبانا وگرنه آقا پايين برين-
 .برند نمي سر به راحتي وضعيت در حاال و خانومند همه بخش اين بيمارهاي.هستن

 :زد فرياد بلندي نسبتاً صداي با و عصباني مهرداد

 كيه؟ بخش مسئول-

 :گفت محكم كند تهي قالب پرستار آنكه از قبل سرش پشت از صدايي

 دارين؟ چكار!منم-

 بخش سوپروايزر او مسلماً ، شد مسلط خودش بر قدري غضبناك و ميانسال پرستاري ديدن با و برگشت عقب به مهرداد
 :گفت نبود قايل مقابلش طرف براي احترامي كه لحني با و قبل از تر محكم او.بود
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 هست كي هر رو مريضت خواي كردي؟مي فكر كارت عواقب به.كني نگاه بِر و بِر منو باشي اومده كنم نمي فكر خُب-
 داري؟ دوس كه جا هر ببري تا كولت روي بذارم

 از كه پرستار. شناختند نمي را مهرداد مسلماً و بودند شده عوض پرستارها.كرد سكوت همچنان و زده پوزخندي مهرداد
 :گفت بود شده خشمگين مهرداد پوزخند

 اينجارو جنجالي هر از قبل حاال همين يا بگي خواي مي چي نيست مهم اصالً برام كه چند هر ، جوون مرد بزن حرفتو يا-
 !كني توهين من به دم نمي اجازه بهت.كن ترك

 :پرسيد مقدمه بي مهرداد

 چطوره؟ طاهري مهين بيمار-

 ارشد پرستار.نشنود زد مي حدس كه را آنچه ميكرد آرزو و بود شده چشم ارشد پرستار صورت به مهرداد وجود ي همه
 :پرسيد چشمانش كردن تنگ با و كرده كم مهرداد با را اش فاصله

 داريد؟ ايشون با نسبتي چه شما-

 :پرسيد آنجاست مهين بشنود بود منتظر وجود ي همه با كه مهرداد

 چطوره؟ حالش-

 :گفت ارشد پرستار

 ، اقوامش دنبال رفتند پرونده آدرس به نفر دو يكي حاال همين احتماالً و ريخته بهم زن اين غيبت از بيمارستان ي همه-
 چطوره؟ حالش ميگي و ايستادي اينجا تو اونوقت

 :زد فرياد بود آمده جوش به خونش ماجرا شنيدن از كه مهرداد

 عمل تازه زن يك كه باشه پيكر و در بي انقدر كه بودين؟بخشي چكاره شما بشه؟پس گم كه بوده سوزن شده؟مگه گم-
 داره؟ اي فايده چه بشه خارج ازش بتونه شده

 :گفت محكم ديد مي توهين معرض در را خود حيثيت كه پرستار

 .بود شده مفقود بيمار كه اين از بعد ساعت يك يعني شده شروع قبل ساعت دو از من شيفت ، نداره ارتباطي من به-
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 :پرسيد مهرداد

 و كنه مي ترك بيمارستانو مريض بده؟يك جواب بايد مربوطه؟كي كي به بيمارستان اين مربوطه؟مشكالت كي به پس-
 !كه واقعاً ، فهمه نمي هيچكس

 :گفت پرستار

 دارين؟شوهرشين؟ بيمار با نسبتي چه شما-

 :گفت مهرداد

 .نخير-

 :گفت پرستار

 هستين؟ چي؟كي پس-

 :گفت عصبي مهرداد

 .آشناهاشونم از-

 :گفت پرستار

 كجاست؟ مال آدرس اون پس-

 :گفت حوصله بي مهرداد

 به من شب آن ، نداره رو هيچكس دنيا دار از خانوم اين.منه ي خونه آدرس فرمودين كشي قشون كه آدرسي اون-
 .كردم پرونده ي ضميمه خودمو ي خونه آدرس و رسوندمش بيمارستان

 :گفت بود بيمارستان ي هزينه نگران بيشتر و گرفته قرار ماجرا جريان در تازه كه پرستار

 !نشده پرداخت كامالً هم عمل ي هزينه پيداست كه اينطور ، بيمارستان رئيس دفتر ببريد تشريف شما پس-

 :گفت پوزخند با مهرداد

 بيمارستانيد؟ ي هزينه نگران شما و شده گم آدم يك-
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 :گفت گفتگو محور كردن عوض براي پرستار

 .بدين تحويل اقا به و بپوشانيد هم رو بچه برين لطفاً ايزدي خانوم-

 :گفت معترض مهرداد

 من؟ بچه؟چرا-

 :گفت محكم پرستار

 كودكه؟ مهد اينجا بگذارين؟مگه جا همين رو بچه داريد خيال نكنه-

 :گفت متقابالً مهرداد

 ام؟ بچه قيم من مگه-

 .شناختين مي رو خانوم حال هر به ، هستين كي هر-

 :گفت عصباني مهرداد

 نيستيد؟ متوجه مگه.ندارم بچه اون با نسبتي هيچ قانوناً من ، من به بدين رو بچه تونيد نمي شما-

 :گفت و كشيده درهم اخم پرستار

 .شماست مشكل اين-

 :گفت تهاجم حالت به مهرداد

 ببرم؟ كجا اونو ندارم نسبتي بچه اين با من چه؟وقتي يعني-

 :گفت بود شده خسته مهرداد با حاصل بي بحث و جر از كه پرستار

 رو مسئوليتش شناختيد نمي رو خانوم اگه شما ، دونيد مي خودتون.ريخته زياد بدبختي هم ما سر ، آقا دونم نمي من-
 ندارين؟آخه نسبتي ايشون با ميگين هم باز پرداختيد صندوق به رو پول از نيمي ، كرديد امضا پرونده كرديد نمي قبول
 كنه؟ مي كاري همچين عاقلي آدم كدوم

 :گفت تلخ لبخندي با مهرداد
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 سنگدل نگرفتم ياد.كرد خوبي كسي به نبايد زمونه و دوره اين توي نگرفتم ياد ، ام ديوونه من كه جداً ميگين راست بله-
 الباقي رم مي كنم هنر خيلي ، شناسم نمي رو خانوم اصالً خانوم؟من چيه دونيد مي.نكنم انسانيت همنوعم حق در و باشم
 .بچه اون با دونيد مي خودتون شما ، شم مي رخص و كنم مي پرداخت بيمارستانو هزينه

 :گفت و دويد دنبال ارشد پرستار و رفت آسانسور طرف به جمله اين گفتن از پس مهرداد

 اونو جلوي بگين بزنيد زنگ نگهباني به ايزدي خانوم ، ايزدي خانوم.بكنيد كاري همچين تونيد نمي ميرين؟شما كجا-
 .بگيرند

 غلطي عجب انديشيد شد بسته آسانسور در وقتي و فشرد را همكف ي طبقه كليد و رفت آسانسور داخل اعتنا بي مهرداد
 ، كن درستش و بيا حاال ، ام پي در پي حماقتهاي اين با سرم بر خاك اي!قوز باال قوز شد اينم بود كم خودم كردم؟دردسر

 از اون كه بخصوص ميارن در پدرمو شناسم مي رو مهين كنم اشاره فقط اگه ، چيز همه زير بزنم بايد.شديم هم مجرم
 زير سرشو خودم بگن ممكنه كنم ثابت حقيقتو بتونم اگه تازه.داده آگهي نوبت چند داداشش و كرده فرار پدرش خونه
 خودش ، نداره نمك كه بشكنه دستم كردم؟اين خدمت تو به كم من دختر؟مگه كردي بود كاري چه اين آخه.كردم آب
 كه بودي دختره ي كاره همه مگه تو حسابي مرد بگه من به نيست يكي آخه.گردنم انداخت هم اش طفيلي بود كم

 من حكايت شده حاال ، بدي هم آستر بايد بدي رو دادي؟ميگن خرجشو و داشتي نگهش ات خونه سال يك نزديك
 !بدبخت

 شدند مانعش دو هر كه كند مقاومت خواست مهرداد ، بودند ايستاده مقابلش قلچماق نگهبان دو شد باز كه آسانسور در
 .داشتند نگهش طرف دو از و

 :پرداختند پچ پچ به هم با و كشيدند سرك جملگي داشتند حضور انتظار سالن در كه زيادي عده

 شده؟آقا حرفش پرستار با هم شده؟شايد دعواش زنش با شايد ، نداده بيمارستانو پول واال؟شايد دونم شده؟نمي چي-
 شده؟ چي شده؟آقا چي

 :زد فرياد مهرداد

 .ميام خودم بيام بايد كجا گرفتيد؟بگين دزد مگه كنيد ولم-

 انتظار به هم خودشان و كردند منتقل سالن همان انتهاي در اتاقي به را او حرفي هيچ بي نداشتند زبان انگار كه نگهبانها
 :گفت مهرداد.ايستادند
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 و ذاره مي رو اش بچه دونستم مي چه ، اينجا آوردم رو بدبخت زن اون انسانيت روي از فقط من پيغمبر به پير به بابا-
 .ميره

 :گفت و كرد دعوت سكوت به را او نگهبانها از يكي

 .بياد بيمارستان رئيس تا باش ساكت فعالً-

 به و گذاشت جيبش در را جعبه كردند رد را دستش انها چون و نمود تعارف نيز آنها به و كرد روشن سيگاري مهرداد
 اوالً شناسد مي را مهين ميكرد اشاره فقط اگر.شد مي دردسر دچار وگرنه كرد مي آماده را حرفهايش بايد.رفت فرو فكر
 قانون با كارش و سر دوماً ، نداده خبر آنها به او از اطالع وجود با حال به تا چرا كه داد مي پس جواب اش خانواده به بايد
 كردن گور و گم يا و زدند مي اش پيشاني به قتل تهمت يا صورت آن در كه شدند مي ظنين خودش به اول و افتاد مي

 قران تا هم را بيمارستان مخارج كه بماند حاال.گذاشتند مي آغوشش در را بچه سوماً ، انداختند مي گردنش به را گمشده
 .آخر الي و گرفتند مي آخر

 هيچ انداخت نظر بودند خودش از مراقبت مسئول كه نفري دو به ، لرزيد خود بر بود انتظارش در آنچه تصور از مهرداد
 مي خارج بيارستان از هم فرضاً گذشته آن از.بود رفته حال از آمد مي طرفش به دستشان باد فقط اگر ، نداشت شانسي

 مخارج باقي پرداخت ضمانت عنوان به را اش نامه گواهي و داشتند اختيار در را آدرسش برود؟آنها توانست مي كجا ، شد
 سياهي از باالتر ديگه انديشيد.سپرد سرنوشت به را خودش و داد تكيه عقب به خيال بي.بودند كرده بايگاني بيمارستان

 دار پاي گناه بي ، خدا به خاكه؟توكل به منتش چه پاكه كه طال خاله قول به تازه!جهانيم رسواي كه هم ما نيست رنگي كه
 .نميره دار باالي اما ميره

 به و برخاست جا از مهرداد.گرديد هويدا در درآستانه بيمارستان رئيسِ  خمير مثل هيكل و شد باز شتاب با اتاق در
 نگهبان دو به آنگاه ، گرفت قرار ميزش پشت و داد را آنها سه هر پاسخ سردي به رويس.داد سالم نگهبانا از تبعيت
 :گفت

 .باشيد بيرون شما-

 :گفت ديد مي خودش به توهين مثابه به را انها همراهي كه مهرداد

 نگهبان تا هزار از كه داريد ما از هم ضمانت تا كرديم؟ده دزدي ما نكرده خدا مگه.گفتم همينو هم من خدا به واال-
 .تره محكم
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 :گفت بود مهين به متعلق ظاهراً كه اي پرونده زدن ورق حال در سردي به رئيس

 كرديد؟ مقاومت چي براي پس-

 اورديم كارو و كس بي اون و كرديم غلطي يك ما شما جون از دور ، بغلمون دادند مي رو بچه داشتند اينكه براي-
 بيشتر؟ اين از.ديم مي بيمارستانو پول آخر قران تا اشتباهمون تالفي به هم حاال بيمارستان

 :گفت مهين ي پرونده به اشاره حال در بيمارستان رئيس

 درسته؟ ، كردين امضا شما رو اينا همه-

 :گفت ميلي بي با شده انجام عمل از پشيمان مهرداد

 .بله-

 .كردين معرفي خانوم ضامن رو خودتون بينم مي من كه طوري به وصف اين با-

 :گفت كالفه مهرداد

 همين بودين من جاي اگه هم شما خود.كردم امضا گذاشتند جلوم چي هر من و بود وسط آدم يك جان پاي موقع اون-
 .كردين مي كارو

 :گفت و نگريست او بر مهرداد روحي اوضاع به توجه بي و خونسرد نگاهي با رئيس

 .نخوندم هنوز كه كنم نمي امضا رو چيزي هيچوقت من-

 :زد فرياد و برخاست جا از خشم با مهرداد

 .است مسخره-

 :زد فرياد و برد باال را صدايش او ي اندازه به هم بيمارستان رئيس

 اومدين هم امشب و پرداختيد شما هم رو بيمارستان پول از نيمي ، شده حك شما امضاء برگه هر پاي پرونده اين توي-
 بچه منو يا گيرين مي كم دست خودوتو يا ندارين؟شما بيمار با نسبتي هيچ شما كنم باور خواين مي.مريض احوالپرسي

 .آقا كردين فرض



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  253 

 حس كه رئيس.رفت فرو فكر به و كرد روشن ديگري سيگار و انداخت رئيس ميز مقابل مبل روي را خودش مهرداد
 :داد ادامه آرامي صداي با شده مهرداد آرامش سبب كالمش تأثير ميكرد

 چيزو همه قيد بگيرن تصميم لحظه يك براي دو هر و بشه حادث مشكلي ممكنه شوهري و زن بين اوقات گاهي-
 ...شما اما نكرده درستي كار حتم طور به مادرش.بزنند

 :زد فرياد مهرداد

 منه؟ همسر زن اون پدرشم؟يا من كنيد نمي فكر كه شما ، ست احمقانه-

 :گفت ادامه در مهرداد ، شد خيره مهرداد به درماندگي با و داد تكيه عقب به رئيس

 .بس و همين.رسوندمش اينجا به حمل وضع براي فقط و ندارم خانوم با نسبتي هيچ من-

 :گفت شدن بلند حال در و ساخت رها كمان از را تيرش اخرين ديد آنگونه را اوضاع كه رئيس

 .بخواهيم كمك اونا از و بديم خبر پليس به بايد شرايط و اوضاع اين با كنم مي فكر من-

 طرفي از و بود شده دردسر دچار هم حاال همين تا ، نبود او نفع به عنوان هيچ به پليس حضور ، ريخت فرو مهرداد قلب
 رئيس.كرد سكوت همچنان پس نموده فراهم را او شك اسباب بپذيرد را بيمارستان رئيس پيشنهاد فوراً اگر دانست مي

 :گفت ادامه در و كرده روشن را پيپش

 كه دستمون روي مونده بچه يك دوماً و نشده پرداخت بيمارستان مخارج از نيمي اوالً چون ، نداريم اين جز اي چاره-
 .كيه با مسئوليتش نيست معلوم هم باالخره

 :گفت ضعيفي صداي با و داده فرو زحمت به را دهانش آب مهرداد

 !برگرده مادرش شايد-

 :گفت و داده تيكه عقب به رئيس

 با رو ماجرا اگه.برگرده خواست دلش مادرش وقت هر كه نداريم رو نوزاد يك از نگهداري امكانات اينجا ما ، متأسفم-
 .مربوطه قانون به هم باقي ، بشه معلوم تكليفش تا كنند مي منتقل پرورشگاه به رو بچه بگذاريم ميان در پليس

 :پرسيد تعجب با مهرداد
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 .گذاشته دنيا به پا كه روزه دو فقط بچه باشين؟اون سنگدل انقدر تونين مي پرورشگاه؟چطور

 .داره اي وظيفه يك كسي هر.نيستيم سرپرست بي كودكان از حمايت انجمن كه ما عزيز آقاي-

 :گفت و كرده خاموش سيگاري جا در را سيگارش مهرداد

 ميدين؟ من به رو چي؟بچه برسيم توافق به هم با ما اگه-

 :گفت حيرتزده بيمارستان رئيس

 ميگين دروغ دارين يا شما عزيز داد؟آقاي شما به رو بچه شه مي چطور شناسين؟پس نمي رو خانوم گي نمي شما مگه-
 ...يا و ندارين بيمار با نسبتي كه

 :گفت ادامه در مهرداد

 فكر شايد.بياد سرش به باليي چه نيست معلوم اونجا ، كنيد پرورشگاه راهي رو بچه پذيره نمي نه؟وجدانم ام ديوانه يا و-
 .بيافته اتفاق اين بگذارم تونم نمي من اما باشه همينطور هم شايد دونم نمي ، دادم دست از رو عقلم من كنيد

 :گفت و زده لبخندي رئيس

 رو بيمارانم از يكي فرزند خواد مي كه طرفم بيگانه يك با من.كنه مي فرق اوضاع ديگه حاال ، آقا خوام مي عذر خيلي-
 شما به رو بچه بگيره تصميم قانون اگه ديگه حاال ، نيست درست من كار قانوناً.كرده ترك رو بيمارستان قضا از كه ببره
 چيزي دارين انتظار من از چطور شما.دادم شرح كه شد خوهد همانطور صورت اين غير در گيره مي صورت كار اين بده
 بكنيد؟ كاري چنين بخواهيد قلب رقت روي از فقط شما ممكنه ياد؟چطور نمي در جور عقل با كه كنم باور رو

 :گفت گر معامله لحني با سپس و شد خيره بيمارستان رئيس آلود گوشت صورت به لحظه چند براي مهرداد

 هزينه باقي تونم مي بخوام من اگه دوني مي هم تو و بدي من به رو بچه توني مي بخواي اگه تو كه دونم مي من-
 .كنم پرداخت رو بيمارستان

 :گفت ادامه در مهرداد.بفهمد را مهرداد مقصود كرد تالش و شد جابجا اش صندلي روي كمي بيمارستان رئيس

 چي عقل ديد بايد.بچه به من نه و رسي مي پولت به تو نه وسط بياد پليس پاي اگه كه گوشت تخته بدوني اينم بهتره اما-
 .دم نمي تو به هم سياه پول يك حتي برم پليس با من باشه بنا گه؟اگه مي
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 :گفت و داد تيكه عقب به بيمارستان رئيس

 دادين؟ عقيده تغيير اينقدر يكدفعه چطور كه جالبه برام فقط-

 :گفت و برخاسته جا از مهرداد

 .كنم پيدا مادرشو خوام مي اينكه برا-

 .هستيد ماجراجويي مرد شما-

 يكي داخلي و گرفته دست به را تلفن گوشي بيمارستان رئيس اينكه تا شد حاكم سكوت آنها دوي هر ميان لحظاتي براي
 :گفت بود شده خيره مهرداد به كه حالي در گرديد برقرار ارتباط وقتي و گرفت را بخشها از

 كه بود سوءتفاهم يك...بله...بله.پايين بيارين و كنيد آماده رو بچه اون لطفاً ، هستم فراهاني ، مهتدي خانوم سالم-
 .شد حل خوشبختانه

 :گفت بيمارستان رئيس.كرد شكر را خدا دل در و كشيد راحتي نفس مهرداد

 .بردين خودتون با و گرفتين عهده به را بچه مسئوليت كه بدين امضاء بايد شما-

 لبخند با و كرد امضاء نهاد مقابلش بيمارستان رئيس كه را اي برگه پايين و داد تكان تصديق عالمت به سري مهرداد
 :گفت

 !فراهاني آقاي متشكرم-

 :گفت انگشتانش با بازي حال در فراهاني

 ...گم مي هم باز من-

 :گفت بالفاصله مهرداد

 بچه مادر دنبال من؟من به يا بدين پليس به رو بچه كنه مي فرقي چه شما براي گرفتم رو تصميمم من!نگين ديگه لطفاً-
 مي مسئوليت احساس بچه اين قبال در چرا دونم نمي.سپارن مي پرورشگاه به رو بچه اونا اما كنم مي پيداش و گردم مي

 كنم؟
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 ...بيمارستان ي هزينه مونه مي فقط.كنين مي چكار دارين بدونين اميدوارم-

 .كنم مي پرداخت صندوق به-

 :گفت ماليمت به فراهاني

 .آشنائيد طاهري خانوم با نوعي به شما مطمئنم هم هنوز كه چند هر.باشين موفق ، مونه نمي حرفي ديگه-

 :گفت فراهاني كه كند انكار خواست مهرداد

 .كردم نمي كاري چنين باشيد مطمئن كردم مي فكر اين از غير درصد يك حتي اگه-

 بود آورده پايين را بچه كه پرستاري.گرديد خارج آنجا از اداري امور انجام براي و كرد باز را اتاق در سكوت در مهرداد
 از حال همان در و كرد نظاره را مهرداد رفتن و ايستاد بيمارستان رئيس كنار و گذاشت مهرداد آغوش در را او ماليمت با

 :پرسيد بيمارستان رئيس

 نيست؟ غريبه بيمار با او كه بودين مطمئن شما-

 :گفت بود كرده متمركز مهرداد روي را توجهش كه حالي در رئيس

 تا اول و بود خواهد دردسر دچار وقت چند تا بشه درگير پليس با اگه دونست مي اون! شك اي ذره بدون حتي ، بله-
 !ببره رو بچه و كنه پرداخت رو بيمارستان مخارج پذيرفت دردسر بي پس ، بكنه كارو همين بايد آخر

 

  يكم و بيست فصل

 جواني كه مسافر و دهد باال را پنجره ي شيشه كرد تقاضا بود نشسته راننده كنار كه مسافري از گرفته صدايي با مهرداد
 در را مهين ي روزه دو پسر مهرداد كه جايي عقب به نگاهي نيم و داد باال را شيشه ميلي بي با بود بلند قد و دار هيكل
 از كه حالي در رسا آهنگي با باريد مي اش چهره از خستگي كه راننده.كرد نازك چشمي پشت و افكند فشرد مي آغوش
 :گفت نگريست مي مهرداد به آينه

 كنه؟ مي گريه آقا؟چرا چشه-

 :گفت اندوه از پر دلي با مهرداد
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 .بود ساكت پيش دقيقه سه دو همين تا ، واال دونم نمي-

 :گفت بود نشسته كنارش كه مسافري

 .آقا خيسه جاش شايد-

 :گفت مهرباني با بود نشسته مزبور مسافر كنار كه ميانسالي زن

 .ندارن آگاهي داري بچه از من؟آقايون به بدينش دقيقه چند شه مي-

 انگشت دو با و نهاد خود ي شانه روي را كودك سر ميانسال زن.شد خيره انها به و سپرد زن دست به را نوزاد مهرداد
 نوزاد كه نگذشت ديري.گرديد مشغول گوشش در نامفهومي ي زمزمه به حال همان در و پرداخت كمرش ماساژ به آرام
 :پرسيد راننده.بست نقش مهرداد ي چهره بر رضايت و گرفت آرام

 آبجي؟ بود چش-

 :گفت بود مهرداد متوجه نگاهش كه حالي در لبخند با زن

 .ميشه آروم كنه گلو باد اگه ، ميكنه درد دلش-

 :گفت و داد تكان سري راننده

 .نبودند مرد ديگه كه بودن بلد داري بچه مردها اگه ، ساختند كاري بهر را كسي هر ميگن!وهللا اي بابا-

 :گفت ماليد مي را نوزاد كمر كه حالي در زن

 !خوبه خودشون براي بدونند كه واجبه گاهي حال هر به-

 :پرسيد و نگريست آينه در مهرداد به راننده

 بود؟ چي خواستنت بچه ديگه ، بود كم آبت ، بود كم نونت جوون باباي آخه-

 :گفت بود نشسته مهرداد كنار كه مسافري

 آقا؟ شه مي بچه بي مگه-

 :گفت و داده تكان سري راننده
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 هم من دوه مي آب و دوه مي نون شم مي پا كه صبح از ، دارم تا سه مدلش هر از يكي داداش؟من شه نمي چرا-
 بار هزار صد روزي.كشه مي چي دستشون از بدبختشون مادر كه بماند حاال ، كنم سير رو شكمشون بايد باالخره.دنبالشون

 .زد زنجير پاهام و دست به اينجوري و گرفت زن برام كه كنم مي ياد ننمو و گم مي لعنت خودم به

 :گفت بود نشسته كنارش كه مسافري

 كجا؟ تا شش ، كجا يكدونه!خواستي مي بچه خدا از كمتر خب-

 :گفت پوزخند با بگيرد زندگي درس جوان پسر يك از بود مشكل برايش كه راننده

 .نداري زن كه معلومه خوني مي كُري كه اينجوري-

 :گفت محكم جوان

 !كافيه بچه يك كنم ازدواج روزي هم اگر-

 :گفت و داد ويراژي راننده

 .باشيم بچه تا شش باباي كرد مي درد دلمون هم ما انگار.شمرند مي پاييز آخر رو جوجه ، باشه-

 شد نمي كسي آزردگي اسباب كه لحني با است كرده تحصيل اقشار از كه بود پيدا و بود نشسته مهرداد كنار كه مسافري
 :گفت

 .شه مي مشكل اين بروز باعث باشه بلند نسلشون بايد كنند مي فكر ها خيلي كه غلط تصور اين ، آقا ناآگاهيه از همه اينا-

 :گفت تمسخر با راننده

 نه.بشه حفظ نسلمون باشه مهم هم بايد واسمون ، هستي كسي دانشمندي ، پروفسوري خودمون ما اينكه نه حاال ، آقا اي-
 گاهي اما كنه حفظ رو تاشون شش هر خدا.بره نمي خوابم خستگي شدت از شبها بعضي كه ميكنم جون دارم انقدر ، بابا
 درد يك حداقل اونطوري بود كور ما اجاق اگه مشد چي حاال ميگم خدا به و افتم مي گويي كفر به رسه مي لبم به جونم كه

 ، بديم جهيزيه نداريم چون چرا بديم شوهرش تونيم نمي مياد خواستگار دخترم واسه.جور هزار اينجوري اما داشتيم
 نمي هم ما و نداره خونه خودش از چرا؟چون ، خوان مي رو عذرمون نكرده باز لب هنوز خواستگاري ميريم پسره واسه
 .خارجه شما حوصله از شنيدنش كه داره فنگ و دنگ ديگه جور صد ، بود اينا فقط كاش.بگيريم سنگين عروسي تونيم
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 .شم مي پياده جا همين من نگهداريد لطفاً راننده آقاي-

 نظر به كه را بچه هم ميانسال زن و شد پياده كرايه دادن از پس بود نشسته كنارمهرداد كه مسافري و نگهداشت راننده
 :گفت آرام و داده مهرداد به بود خوابيده

 .بشم پياده جلوتر كمي بايد هم من ببخشيد-

 :گفت بود مند گله زمان و زمين از انگار كه لحني با و كرده حركت دوباره راننده

 شكمش و بود خوش دلش ، بله.بود من ي ماهانه درآمد پنجم يك اندازه بود دستش كه كيفي ديدي؟فقط خدا رو تو-
 شكم تا كنم عوض غاز يك تا صد ي دنده شب تا صبح از چقدر من مسلمون آخه.زد مي حرف اونطوري هم بايد ، سير

 بچه كمتر خب.(ميشه گم توش ودم پشت زلفعلي داشتن فكر كه سرم روي ريخته بدبختي انقدر ، كنم سير نفرو هشت
 !!) واهللا!! نداشتي دردسر انقدر مياوردي

 :كرد زمزمه داد مي را راننده ي كرايه كه حالي در ميانسال زن

 .آقا گرفتارند همه-

 :گفت راننده

 خرج يا ماشاال كه هم امروزي زنهاي.كنه داري بچه بايد هم حاال كنه مي تقال كمه شب تا صبح از ، آقا همين يكيش بله-
 .خانوم شما نسبت بال البته.رسيدن خودشون به و زدن غر يا بلدند كردن

 پياده كرايه دادن از پس بود نشسته جلو كه هم مسافري ايستادنش با زمان هم و كرد توقف زن خواست به راننده
 :گفت راننده افتاد راه دوباره ماشين وقتي.شد

 كني؟ مي چكار خيابون توي كوچيكي اين به اي بچه با شب ساعت اين حاال-

 :گفت گرفته صدايي با مهرداد

 .ميام بيمارستان از دارم-

 :گفت و كوبيده خود دست پشت راننده

 مريضه؟ بچه مادر ، داد بي داد اي-
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 :گفت مهين يادآوري با مهرداد

 !آقا نه-

 ...بچتون البد پس-

 :گفت بالفاصه مهرداد

 .نيست من بچه-

 :گفت گفتگو به دادن پايان براي مهرداد بياورد زبان به كالمي كه آن از قبل و نگريست مهرداد به آينه از حيرتزده راننده

 .عموشم من-

 !خوبي اين به عمويي چاكر-

 .ميشم پياده نگهدار بغلها همين آقا.قربونت-

 .رسونمت مي خونه در تا هستي باحالي اين به عمويي چون ، نشد نه-

 :گفت دروغ به راننده سواالت از گريز براي و كرد تشكر مهرداد

 .بشم پياده بايد جا همين-

 دوباره و پراند نوزاد چشمان از را خواب آزاد هواي.شد پياده كرايه دادن از پس مهرداد و ايستاد باز حركت از راننده
 نمي عبور آنجا از هم كسي مهرداد اقبالي خوش از و بود رفته فرو تاريكي در كوچه.پيچيد كوچه در اش گريه اواي
 صداي.پرداخت كليد جستجوي به جيبهايش در و كرد توقف خانه در جلوي درست و افزود گامهايش سرعت بر او.كرد
 وجب يك ، كن نگاه انديشيد در كردن باز ضمن بود خشمگين كه حالي در ، كرد مي تحريك را اعصابش نوزاد ي گريه
 آن تا كه صورتش به نوزاد دادن تكان حال در شد خانه وارد وقتي.سرش روي گذاشته صداش با رو كوچه اما داره قد

 :كرد زمزمه خشم با مهرداد.بود مهين ياداور صورتش ، شد خيره بود نكرده دقت لحظه

 عاطفه ذره يك مادرها ، شده زمون اخر ي پدرشم؟دوره نوكر من كرده فكر ، رفته كجا نيست معلوم!مادري عجب-
 افتم؟ مي دردسري چه به من بياد؟يا بچه اين سر ممكنه باليي چه نكرده فكر يعني ندارد
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 مشكل براي كرد تالش و نشست زمين روي ناتوان و خسته اورد نمي در سر داري بچه از كه مهرداد بچه شدن آرام با
 زود يا دير و شده آرام موقتاً بچه دانست مي.بود پريشان و خسته تنش مثل هم مغزش اما بيانديشد اي چاره جديدش

 :گفت خشونت با.كرد خواهد گريه

 !باشي هفتم آسمون توي و شده ستاره اگر حتي ، كنم مي پيدات-

 و شد مي رفتنش راه مانع زايمان از ناشي ي سرگيجه و ضعف و ترسيد مي خيابانها اور وهم تاريكي و سكوت از مهين
 جامعي تصميم نه و داشت ماشين شدن سوار جراتش نه.بايستد بود مجبور قدم دوازده ده هر از بعد ميلش رغم علي
 نفر چند سرنشينانش كه كرد توقف رو پياده كنار اتومبيلي بود نشسته اي پله روي خسته و نااميد كه هنگامي.آينده براي
 به عقب از آرامي حركت با هم اتومبيل و كرد دويدن به شروع چمدان سنگيني وجود با ترس فرط از.بودند اوباش

 آرزوي ريزان اشك.شنيد مي را مستهجنشان و زشت حرفهاي و خنده صداي كامالً مهين كه حالي در ، پرداخت تعقيبش
 دان جامه آن وجود با بخصوص زد مي را حدس همين كسي هر.گريخته خانه از بودند كرده فكر آنها حتماً ، ميكرد مرگ
 :گفت و اورده بيرون اتومبيل ي پنجره از را سرش اوباش از يكي.ميكرد حملش دست در كه بزرگي

 !رسونيمت ميري؟مي كجا كوچولو خانوم-

 و افزود گامهايش سرعت بر ، بود باز نيمه درش كه افتاد اي مسافرخانه تابلوي به نگاهش دويد مي هدف بي كه حالي در
 ، لرزيد مي خود به و بود سرد عرقي خيس پيكرش ي همه ، شود زمين نقش بود نمانده چيزي.تابيد قلبش به اميد نور

 صداي و سر از بود نشسته ميز پشت كه پيرمردي ، شد داخلش و كرد باز را مسافرخانه در شتاب با.نداشت رو به رنگ
 :گفت زنان نفس نفس مهين.خورد جا مهين ديدن با و خاست بپا در

 .خوام مي... اتاق... يك-

 افكار و ديد مسافرخانه جلوي را اوباش اتومبيل و افكند نظر بيرون به باريد مي اش چهره از ايمان نور كه پيرمرد
 :گفت خشك لحني با و گذراند نظر از را چمدانش و مهين دقيق نگاهي با.بست نقش ذهنش در نادرستي

 نداريم؟ اتاق-

 :گفت هراسان پيرمرد پاسخ شنيدن با مهين

 كنم؟ چكار من... پس-

 :گفت بنگرد مهين صورت به انكه بي پيرمرد
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 .ديگه يكي ، شهره اين توي مسافرخونه همه اين-

 :گفت آلود بغض لحني با و نشسته صندلي روي لرزيد مي زانوانش كه مهين

 .بدين پناه من به.باشم خيابونها توي شب ساعت اين تونم نمي اين از بيشتر ، بدين اتاق يك من به خدا خاطر به-

 :گفت پرمرد

 بيرون؟ زدي ات خونه از-

 دروغي از هم خودش حتي.نگذاشت باقي پيرمرد ذهن در اي شبهه و شك هيچ جاي كه داد منفي پاسخ سريع چنان مهين
 .بود عجب در بود گفته سرعتي چنان با كه

 .گردم مي اقواممون از يكي دنبال دارم ، مسافرم... من-

 نداري؟ آدرس مگه-

 .گذاشتم جا يعني ، نياوردم خودم با اما چرا-

 كني؟ چكار خواي مي دراندشتي اين به كه شهري اين توي حاال-

 .بدين اتاق من به امشب يك فقط خدا رضاي محض-

 .گيرند مي ايراد ازم ، داره مسئوليت من براي جون دختر-

 :گفت ملتمسانه و كشيد بيرون كيفش از را اش شناسنامه مهين

 به كنيد فكر ، بگردم شهر توي آواره نذارين.بدين اتاق من به رو امشب فقط هست هم پول ، دارم هم شناسنامه ببينيد-
 .ميكنم خواهش ، ندين من به رد جواب.دين مي اتاق دخترتون

 :گفت بيرون به اشاره حال در پيرمرد

 هستند؟ كي اونا-

 :گفت و نگريست بودند ايستاده انتظارش به الشخورها ي دسته مثل همچنان كه اوباشي به وحشتزده مهين
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 اونا پيشكش خودتون دست با منو ، ندين رد جواب من به كنم مي خواهش.بشن مزاحمم خواستند مي ، دونم نمي من-
 .نكنيد

 :گفت انداخت عطا ياد به را مهين كه غيرتي با پيرمرد

 .رو شناسنامه اون من به جون؟بده دختر ام ديوونه مگه-

 با خودش و كرد پيرمرد تسليم را شناسنامه لرزيد مي همچنان وجودش ي همه كه حالي در لرزان دستاني با مهين
 از پس كه بود شادمان تنها ، اش ناتواني و درد به نه و داشت توجه ضعفش به نه ديگر.نشست صندلي روي خاطر آرامش
 :گفت و داد او به را اتاقي كليد پيرمرد.است يافته مطمئن سرپناهي ساعتها

 كاري براي هم پادو ي پسره اين ، باال بيام دردم پا با تونم نمي من.28 ي شماره اتاق ، راست سمت دوم ي طبقه برو-
 .بيرون رفته

 برايش بود اضطرابي و دلهره هر از فارغ كه حاال چمدان سنگيني.افتاد راه به و گرفته پيرمرد دست از را اتاق كليد مهين
 دوديه سنگيني اين به چمداني و ضعف و خستگي وجود با را راه همه آن چگونه كه بود عجب در و نمود مي دهنده آزار
 :پرسيد چمدان كردن بلند حال در و امده جلو بود او متوجه كامالً كه پيرمرد.است

 خوردي؟ كه شام-

 :گفت دروغ به بود نخورده بيش ناني قبل ساعت چند كه مهين

 .برم مي خودم نكشيد زحمت شما خوردم بله-

 .نيست تنت توي جون انگار جون دختر نه-

 :كرد زمزمه مهين

 !ام خسته-

 .كنم بلند بار كيلو ده تونم مي هنوز اما شدم پير كه درسته.يارم مي اينو خودم برو ، بابا بينم مي-

 همه آن با پدرش ، انداخت مي پدرش ياد به را او پيرمرد مهرباني.افتاد راه به او از جلوتر پيرمرد و ايستاد كنار مهين
 ي مثابه به برايش بود گذشته كه روزي هر انگار ، داده دست از را او قبل سالها كرد مي حس كه بود عجيب چقدر.خوبي
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 نم بوي اتاق.شد اتاق وارد او از پس و داد دستش به را كليد مهين و ايستاد اتاق در جلوي پيرمرد.بود سال يك گذشت
 در زهوار صندلي و رفته رو و رنگ كمدي و دهم دست تختي ، بود برين بهشت بيرون با مقايسه در او براي اما داد مي

 شده پوشيده كهنه اي پرده با اش پنجره و نخورده رنگ سالها بود مشخص كه اتاقي در كه بود چيزي آن ي همه اي رفته
 .داشت وجود بود

 :گفت اتاق از رفتن بيرون حال در پيرمرد

 كه خودت ، بگيرم پس ازت رو اينجا مجبورم عصر فردا.داريم هم صبحانه و نهار و شام ، دستته اينجا عصر فردا تا-
 ...خورم مي نون اينجا قبال از كه هم من گيرند مي ايراد مجردها كردن قبول براي ما از ، عاقلي و بالغ ماشاال

 :گفت بالفاصله مهين

 .كنم مي تخليه رو اينجا عصر فردا باشيد مطمئن ، ممنونم و فهمم مي-

 :گفت و زد صدايش مهين كه نمود رفتن قصد و داده تكان را سرش رضايت با پيرمرد

 گيرين؟ نمي حاال رو تون كرايه-

 :گفت پدر يك محبت با پيرمرد

 .جون دختر باشه-

 :گفت و كرد تشكر نرمي به مهين

 .بهتره بگيرين حاال اگه ، بدم بايد كه باالخره-

 را خودش و كرد قفل را در پيرمرد رفتن از پس.داد تحويلش را شده ذكر رقم فوراً مهين و گفت را كرايه مبلغ پيرمرد
 كه بندهايي از رهايي و نور ، گرما ، بود امنيت.گذاشت چشمانش روي نور برابر در را ساعدش و انداخت تخت روي

 سالها آرامش انگار.بود هيچ نداشت كه چيزي مهمترين آن برابر در همه اين اما ، بود زده پاهايش و دست به خودش
 مي حس.نمود مي اش همراهي داشت رو پيش كه مبهمي سفر در تشويش و اضطراب و بود رميده اش خسته دل از قبل
 نديده كاش انديشيد.گذاشته جا بود آمده و كرده رها را تنش ي پاره كه جايي بيمارستان در را وجودش از نيمي كرد

 اما ، آوردمش مي خودم با دارم نگهش تونستم مي اگر شايد.بود تر ممكن كردنش فراموش آنصورت در شايد ، بودمش
 در.بخشيد نمي مرا هرگز آينده در احتمالً كه بود هويتي بي موجود پدرش حضور بدون من كنار در بچه اون ، افسوس
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 ، شناسم مي خوب اونو.داره حل راه يك مشكلي هر براي كه قدرتيه پر و قوي مرد او ، بود خواهد خوشبخت مهرداد كنار
 .روزگاره خوب مردهاي از اون

 برگرفت در را وجودش ي همه درك قابل غير هراسي و نشست جايش سر مغزش به تازه افكاري هجوم با ناگهان مهين
 قضاوت اطمينان با اش درباره اينقدر چطور ، نداره تعهدي ام بچه و من قبال در كه اون!چي؟ نداره نگهش مهرداد اگر ،

 جوراجور افكار.بود نخوابيده هنوز او ولي نمانده شب نيمه به باشم؟چيزي راضي خود از اينقدر شد باعث چي!كردم؟
 و ضعف شدت از اش خسته هاي پلك و رفت مي ضعف الغرش پاهاي.داد نمي امانش اشك سيل و كرده خاطرش آزرده

 اشك ميان باشد شده بيهوش مخدري داروي از متأثر كه كسي مثل.نداشت اي فايده مبارزه ديگر.بودند سنگين بيخوابي
 .رفت خواب به اندوه و

 ديري اما شد متعجب خودش خانه در اي بچه حضور از اول ي وهله در و گشود ديده نوزاد مانند زنگ صداي با مهرداد
 كار ي چاره به شب سر از او و بود رفته خود و كرده رها او اميد به را اش بچه مهين ، آورد خاطر به را چيز همه كه نپاييد
 و كوبيده خواب هنگام بد حالت خاطر به بدنش.بود نمانده صبح ي سپيده به چيزي ، افتاد ساعت به نگاهش.اندشيد مي

 اگر گمان بي و بود شده بلندتر شب سر از صدايش ، نگريست بچه به ميلي بي با.كرد مي گزگز چپش پاي و بود خسته
 كرد بلندش جا از و رفت بچه نزد و برخاست جا از سختي به مهرداد.كرد مي متعجب و بيدار را ها همسايه يافت مي ادامه

 و پيچيد مي گوشش در زنگ مثل بچه صداي.بود فايده بي اما كند رفتار بود ديده تاكسي در كه زني مثل نمود تالش و
 بر اش عهده از دانست مي هم خودش ، زد قدم بغل به بچه و برخاست جا از مستأصل و كالفه ، كند چه دانست نمي

 و بود شكسته پام قلم اصالً كاش ، بودمش نياورده كاش كند فكر خود با شد سبب بچه گريه لحظاتي براي.امد نخواهد
 .بود گير هم خودش پاي آنصورت در اورد ياد به بعد اما بودم نرفته

 بيرون تنش از خستگي لحظه چند براي.افتاد تاجماه ياد به مادر دنبال به ، كرد مي كمكش بود مادرش اگر كرد حس
 يا خونش باشه رفته مهين هم شايد ديدي چه رو خدا.كنه كمك من به تونه مي اون بله آه ، كرد گرمش تاجماه ياد و رفت
 رو زبونش زير هم و بخوام كمك ازش هم و برم بايد.باشه داشته اون از خبري خاله شايد حال هر به ، اش خانواده پيش
 مهين دنبال تونم مي فاصله اون توي.ميارم در دلش از من اما دلگيره و عصباني ازم مدت اين خاطر به كه چند هر ، بكشم
 خيابون كوچه توي رو بچه و باشم معرفت بي خودش مثل تونستم مي كه چند هر.بدم تحويلش رو اش بچه و بگردم
 برام پيش وقت خيلي از خودش.كنم مي تقال بچه اين خاطر به كه خودش خاطر به نه من و گذاره نمي انسانيتم اما بذارم

 جوره همه اون از كه من ، كرد مي من با اي معامله چنين نبايد.رسوند اعال حد به اونو اخرش كار اين با و ارزشه بي
 .دادم نجاتش مرگ از و كردم حمايت
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 اما كند آرام نداشت گريستن براي رمقي ديگر كه را او كرد تالش و گرداند آغوش در را بجه هوا شدن روشن تا مهرداد
 پتو ميان را او مهرداد كه بود هشت نزديك ساعت.فهميد نمي مهرداد كه داشت مشكلي او شك بدون.بود فايده بي

 مي را كوچه خلوت سكوت نوزاد صداي.بود روشن ماشينش كرد آرزو قلب صميم از و شد خارج خانه از و گذاشت
 راننده كنار صندلي روي را او و كرده باز را اتومبيلش در نگريست مي اطراف به كه حالي در عجله با مهرداد و شكست

 و شده كالفه و عصبي بچه ي گريه از ديگر.نمود زدن استارت به شروع و بست را در و شد سوار هم خودش و نهاد
 نماي انگشت خواي مي نكنه!لعنتي شو روشن-:كرد زمزمه لب زير.بود شده قرمز خوابي بي و خستگي فرط از چشمانش

 كني؟ عامم و خاص

 با او.درخشيد مهرداد چشمان در شادي برق و شد روشن اسايي معجزه صورت به ماشين ناگهان استارت هفتمين از بعد
 بچه كرد توقف تاجماه ي خانه مقابل وقتي.افزود خود تعجيل بر تاجماه نزد رفتن قصد به و زده دور را كوچه عجله

 دلش ، لرزيد مي اش چانه و بود نشسته اشك نوزاد چشم ي گوشه ، سوخت صحنه اين ديدن از مهرداد دل.بود خوابيده
 خانه در را او كرد آرزو و فشرد ماه ده از پس را تاجماه خانه زنگ و شد پياده ماشين از آرام.كند بيدارش امد نمي
 بود دلتنگ شنيدنش براي ها ماه كه صدايي ، تاجماه صداي بار اين ، زد زنگ دوباره زنگ اولين از پس دقيقه چند.بيابد
 :برخاست آسمان به داد نمي را او با رويارويي اجازه غرورش اما

 .كن صبر دقيقه چند ، يام مي دارم-

 :شنيد مي را غرولندش زمزمه كه حالي در كند مجسم ذهن در را او تصوير تا فشرد هم بر ديده

 .نيستم كه كَر!خبره چه-

 در نگاهشان و شد باز كه در.ندارد در با اي فاصله تاجماه دانست مي كه اين با فشرد را زنگ دوباره و كرد گل شيطنتش
 دهان با هم تاجماه.نمود لرزيدن به شروع زانوانش توانش و مردانگي همه با و ريخت فرو مهرداد قلب ، خورد گره هم
 :گفت مهرداد.نداشت زدن حرف توان و نگريست او بر باز نيمه

 !خاله سالم-

 اما كرد مي ضعف اش عسلي چشم ي خواهرزاده براي دلش ، خورد گره هم در ابروانش و لرزيد تاجماه ي چانه
 .شد مانعش دست با مهرداد كه ببندد را در خواست.كرد فراموشش بشود كه بود آن از فراتر رنجشش

 .بيافته چشمت به چشمم خوام نمي ، برو اينجا از-
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 .كن باز رو در ، شده تنگ برات دلم خاله-

 .ندارم تو اسم به اي زاده خواهر ديگه من-

 :گفت شوخي به بود شده متأثر او آلود بغض آهنگ و اندوه از كه مهرداد

 شدي؟ راضي ، كنم مي عوض رو اسمم خب-

 :گفت گريه ميان تاجماه

 .برو اينجا از-

 !ببينه وضع اين توي رو ما كسي نداري خيال كه تو ، خاله كن باز رو در كنم مي خواهش-

 !كردي پولم يك ي سكه همسر و سر پيش.نذاشتي من براي آبرويي كه تو ، جهنم به-

 :گفت محكم مهرداد

 .نبود من متوجه تقصيري ماجرا اون توي بگم بار چند-

 اعتراف اشتباهت به كه اومدي! عذرخواهي اومدي كردم مي فكر.خودخواهي و شق كله هنوز ، نشدي آدم هنوز تو پس-
 .كني

 :گفت اوضاع آن به دادن خاتمه براي و اش باني ميل رغم علي مهرداد

 شدي؟ راضي حاال.خوام مي معذرت ، خب خيلي-- 

 همچنان كه شد خيره پيرش خاله به بازيگوش و شوخ نگاهي با و كرد باز را در مهرداد و رفت كنار در پشت از تاجماه
 از را عمرش شده سبب كه چرا بگيرد خشم مهين بر پيش از بيش دل در شد سبب تاجماه اشك ديدن.ريخت مي اشك

 :گفت و گرفت تاجماه طرف به دستمالي.بخورد او

 بگيري؟ رو ات گريه جلوي توني نمي كه شدي خوشحال و هيجانزده ديدنم از انقدر يعني-

 :گفت و زدود ديده از را اشكهايش چادرش گوشه با بگيرد مهرداد از را تميز دستمال آنكه بي تاجماه

 .نمياري كم رو از ماشاال تو-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  268 

 :گفت و كرده حلقه اش خاله ي شانه دور را دستش و خنديد مهرداد

 !رو مثقال يك همين و ماييم كنيم چكار-

 :پرسيد حيرت با تاجماه.نمود بيرون متوجه را آنها دوي هر توجه بود ماشين در كه نوزادي ي گريه صداي هنگام همين

 بود؟ بچه صداي-

 :شوخيگفت به مهرداد

 !منه ي بچه صداي ، آره-

 سپرده فراموشي به رفت مي كه خشمي نوزاد ديدن با و نمود توقف ماشين كنار و پيمود را صدا مسير ناباورانه تاجماه
 سرش پشت خندان و خونسرد جيب در دست كه مهرداد طرف به عصباني.نمود جوشش به شروع درونش در شود

 :زد فرياد بلند صداي با و برگشت بود ايستاده

 !من؟ سراغ اومدي شدي؟حاال هم دار گرفتي؟بچه زن رفتي سوخته پدر-

 :زد مي حرف وار مسلسل تاجماه اما بگويد چيزي خواست ، برخاست آسمان به مهرداد ي خنده فرياد

 تو ، رو پر به رحمت صد!ريي پر چقدر كه واه واه!بودي شده هوايي ، گرفتي قيافه مردم دختر براي چرا بگو پس!همون-
 گرفتن زن موقع ، برو اينجا از اومدي؟زود چي اينجا؟براي بياي شد روت چطور اصالً ، كردي سفيد روئه پر چي هر روي
 .نيستم هم حاال نبودم كارت و كس من

 :گفت خنده ميان مهرداد.نمود رفتن قصد و داد هل عقب به را مهرداد تاجماه

 چه منو.كن حمله من به كم ، نيست من ي بچه اون ، من عزيز بمون ، نميشه سرت هم شوخي انگار تو بابا ميري؟اي كجا-
 دارم؟ رو كسي من مگه ، بگيرم زن برم تو از خبر بي كه نيستم معرفت بي انقدر گرفتن؟ديگه زن به

 :پرسيد عصباني تاجماه

 كيه؟ ي بچه اون پس-

 .خونه توي بيام بذار ، بگم تا بده اَمون بابا-
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 !خونه بياي بذارم بعد تا بگو اول نخير-

 :گفت نرمي به و نگريست بود شده كبود گريه از دوباره كه بچه به مهرداد

 .ها كنه مي خبر رو همه االن تو بيام بذار.شد كبود گريه از ، خاله داره گناه كن نگاش-

 كيه؟ مال بگو نخير-

 تاجماه براي را حقيقت كرد چه هر.كرد سكوت و گرفته دندان به لب نداشت را حقيقت گفتن آمادگي ابداً كه مهرداد
 :شد دورغ مرتكب بار دومين براي بنابراين.نتوانست دهد شرح

 !من ي خونه جلوي بودند گذاشته اونو...  اونو-

 :گفت و كوبيده دستش پشت تاجماه

 !راهيه؟ سر يعني ، تو؟آخي چطور؟چطور!واه-

 :گفت بچه كردن بغل حال در مهرداد

 تو؟ بيام هست اجازه حاال-

 :پرسيد سماجت با تاجماه

 گذاشتند؟ تو ي خونه در چطور-

 :گفت جواب و سوال همه آن از كالفه مهرداد

 .منه بلند اقبال از اينم ، اومده خوششون من ي خونه داغون پيكر و در از البد!دونم مي چه من-

 :گفت بچه گرفتن حال در و رفته جلوتر تاجماه

 .كنه مي هم اي گريه داره؟چه گناهي چه بچه اين آخه!بيچاره بدبخت-

 .كنه مي گريه داره بند يك حاال تا ديشب از-

 :گفت شگفتي با تاجماه
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 كردي؟ پيداش شب-

 :گفت الجرم مهرداد

 .كنم ساكتش نه و بخوابم تونستم نه ، آره-

 :گفت نوزاد دادن تكان حال در تاجماه

 .اومد قهرش خدا رنجوندي منو بس از-

 :گفت ماشينش در كردن قفل حال در مهرداد

 افتاد؟ تو تقاص گرفتن فكر به ماه ده از بعد خدا بابا؟چطور نه-

 :غريد و گرفته دندان به لب تاجماه

 .چشه بچه اين ببينم تو بيا!بگو كفر كم ، بچه بشي الل-

 .بست خود سر پشت را در و افتاد راه تاجماه دنبال كنان خنده مهرداد

 مي مبهمي هاي زمزمه لب زير و فشرد مي خود به را نوزاد عالقه با بود سوخته اي بچه داشتن عطش در سالها كه تاجماه
 :گفت خنده با مهرداد.نمود

 .اينجا آوردمش كه كردم درستي كار كنم مي باور كم كم دارم-

 اينجا؟ آورديش چي برا راهيه سر اگه-

 بدن؟ رو ترتيبش ها گربه تا در دم كردم؟بذارم مي بايد چكار پس-

 :گفت بچه جاي كردن باز حال در تاجماه

 كالنتري؟ بري بايد-

 :كرد تكرار و پراند مهرداد بدن از روح كالنتري اسم

 كالنتري؟-
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 :گفت و برداشته زيرش از را بچه خيس ي كهنه تاجماه

 عوضش نرسيده فكرت به چطور.كنه مي ناله اينطوري كه نيست بيخود ، شده كباب پاهاش!خيسه خيسِ جاش بچه اين-
 كني؟

 :غريد مهرداد

 نمي ساكت چيزها اين با بينم مي من كه اي بچه اين باشم؟تازه بلد رو رسمش و راه كه كردم بزرگ بچه تا چند من مگه-
 .كرده ديوونه منو صداش ، نداره قد هم وجب يك كن نگاش.شه

 :گفت ماليد مي روغن بچه پاهاي به كه حالي در تاجماه

 دادي؟ شير بهش كي بار آخرين.است گرسنه بچه اين ، كنه مي گريه هم باز كه معلومه-

 :گفت حيرت با مهرداد

 دادم؟ مي شير بهش بايد چي با ف ندادم شير بهش اصالً كي؟من؟من-

 :گفت شگفتي با تاجماه

 تونستي؟ ندادي؟چطور ديگه چيز هر يا قند آب يا شير حاال تا ديشب از بچه اين به تو چي؟يعني-

 :بگويد چيزي كرد سعي مهرداد

 ...چي... من... خُب-

 :گفت ريخت مي استكان در جوش آب كمي سماور از كه حالي در تاجماه

 .بود بزرگتر اينم از ات بچه بودي گرفته زن درازي؟اگه زبان بلدي؟فقط چي تو پس-

 :گفت مهرداد.كرد زدن هم به شروع خوري چاي قاشق با و انداخت استكان در قند حبه چند تاجماه

 !بخوره؟ قند آب بايد اون يعني-

 بخوره؟ ساندويچ بايد كني مي فكر نكنه ، نيست كه چي؟شير پس-

 :گفت و خنديد مهرداد
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 .نيستم احمق هم انقدر ديگه نه-

 و شد خيره او به حيرت با مهرداد.خورد فراوان ميل با بچه و ريخت نوزاد دهان در قند آب آرام آرام قاشق با تاجماه
 :گفت

 .اومده قحطي از انگار ، كن نگاش-

 !كوچيكه خيلي ، وقتشه چند دونستيم مي حداقل كاش.بوده گرسنه حاال تا ديشب از ، طبيعيه-

 :گفت ناخودآگاه مهرداد

 .روزشه دو-

 :پرسيد تعجب با تاجماه

 دوني؟ مي كجا از تو-

 :گفت حرفش رجوع و رفع براي سرعت به و پريد مهرداد رخسار از رنگ

 !روز دو شه مي امروز با ، منه پيش روزه دو كه اينه منظورم-

 راحتي نفس مهرداد و نمود منحرف را ذهنش بچه ي گريه صداي كه بگويد چيزي خواست بود مشكوك هنوز كه تاجماه
 :پرسيد بچه به قند آب خوراندن حال در تاجماه.كشيد

 كني؟ چكار خواي مي حاال-

 :گفت بود آسوده بچه صداي از گوشش كه مهرداد

 .موندم هم خودم ، دونم نمي-

 :گفت ملتمسانه تاجماه

 .دار نگهش ميگم-

 :گفت تعجب با مهرداد

 چي؟-
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 باشه؟ تو خونه جلوي خونه همه آن از بايد چرا وگرنه دوني مي چه فرستاده تو براي اينو خدا شايد ، دار نگهش گم مي-

 .كنم پيدا رو اش خانواده خوام مي-

 .گذاشتند نمي راهش سر خواستند مي اونو اش خانواده اگه-

 .ام بچه هنوز خودم داري؟من بچه به چه خاله؟منو شدي شيطون ، استغفراهللا-

 .دارم مي نگهش خودم-

 هويت؟ كدوم شناسنامه؟با كدوم چي؟با كه دارم نگهش ، نيست من مال كه اي بچه آخه-

 .گيريم مي شناسنامه براش-

 !من اسم به البد-

 .ديگه آره خب-

 :گفت و برخاسته جا از كالفه مهرداد

 .حيرون موندم خودم زندگي توي!لطفاً ديگه بسه خب-

 .بشه كارت گشاي گره هم مادر؟شايد دوني مي چه-

 .كنم پيدا مادرشو و پدر بلكه تا كني خشكش و تر روز چند اوردمش.خاله باالست اون گشا گره

 .سراغم اومدي كه داشتي الزم منو پس!گردي؟همون مي سوزن دنبال كاهدون بزرگي؟توي اين به شهر توي-

 !خاله حرفيه چه اين-

 :گفت صحبت كردن عوض براي بعد

 خبر؟ چه اونا از راستي-

 كيا؟-

 :پرسيد و افكنده زير به سر مهرداد
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 .طاهري آقاي خانواده-

 مايل گويي ف رفت بيرون حياط قصد به خانه از و پوشاند را بچه روي و گرفته دست به را نوزاد خيس ي كهنه تاجماه
 كهنه شستن حال در او به و نشست تاجماه مقابل حوض لب و افتاد راه دنبالش مهرداد.دهد پاسخ مهرداد سوال به نبود
 :گفت دوباره سپس شد خيره

 خبر؟ چه اونا از پرسيدم-

 :گفت كهنه زدن چنگ حال در تاجماه

 .رفت كردي بدبخت مردمو كنه؟دختر مي فرقي چه تو براي-

 كردم؟ بدبخت من؟من-

 .نداره خبر ازش هيچكس و رفته و گذاشته نيست به سر دختره-

 :پرسيد خونسردي با مهرداد

 كنه؟ مي زندگي خونه اون توي كي االن پس-

 :گفت و داده تكان سري تاجماه

 شدند نااميد وقتي ، نداشت فايده اما كنند پيدايش بلكه تا كردند دوندگي خيلي خواهرش و برادر دختره رفتن از بعد-
 .رفتند آبروشون ترس از و كردند قفل رو خونه در و خواستند رو مستأجر عذر

 :پرسيد نااميدي با مهرداد

 !چيزي ، اي كجاست؟نامه حاال دونه نمي هيچكس-

 .توئه تقصير هم بيشترش نصف و رفته و گذاشته نيست به سر!هيچي-

 :گفت خودش به اشاره با مهرداد

 داره؟ ربطي چه من من؟به-
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 باز.كردند مي سرزنش تو خاطر به منو نگاهشون با اونا ، كنم تحمل رو مردم هاي نگاه كه بود سخت چقدر دوني نمي-
 .نشد روبرو من با اصالً كه بود مرد خيلي برادرش

 داره؟ من به ربطي شدي؟چه رفتنش باعث تو چي؟مگه براي رو تو-

-از بعد و افتاده اتفاقي شما بين يا شده طوري حتماً گفتند مي ها بعضي شدي منصرف اون با عروسي از تو وقتي ، همينه د 
 .رفته و گذاشته آبروش ترس از هم دختره و زدي باز سر عروسي تو

 :گفت و زده آب بر مشتي خشمگين مهرداد

 گفته؟ رو چرنديات اين من؟كي-

 .بردي منم آبروي تو.ديواره سر دختر آبروي ، ديگه خُب-

 :گفت تاجماه.برخاست جا از و كرده روشن سيگاري خشمگين و سائيده هم بر دندان مهرداد

 بدبخت.نكردند پيدا هم رو جسدش اما نيست زنده هست جا هر ميگن ها بعضي ، شدند نااميد آمدنش از ديگه همه-
 ناراحت گذشته مثل ديگه بخواي رو راستش.كنه شناسايي رو اون تا اصفهان مياد شه مي پيدا كه جسدي هر برادرش
 .نكردي عروسي باهاش كه نيستم

 :پرسيد مهرداد

 چطور؟-

 :گفت كهنه پيچاندن حال در تاجماه

 .شدي مي بدبخت هم تو آنوقت ، بود قدر همين دنيا به عمرش گرفتيش مي هم اگر اينكه برا خب-

 و انداخته بند روي را كهنه تاجماه!مرده يا ست زنده مهين نبود معلوم چندان كه چرا زد پوزخند تاجماه حرف به مهرداد
 :گفت

 .ست گرسنه ديگه ساعت يك بچه كه بگير خشك شير تا چند واستادي؟برو چرا-

 !؟من؟ خشك شير-
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 :گفت و زده كمر به دست تاجماه

 .شدي بزرگ چطوري خودت بفهمي تا برو!خواسته برات خدا برم؟برو من چي پس-

 :كرد ترك را خانه زدن غر حال در و سائيد هم بر دندان تاجماه ي خنده از مهرداد

 كه هم پيرزن اين.خواد مي ما واسه جلو جلو خدا انگار ، شد قوز باال قوز ايم بود كم خودمون دردسر!ها داريم بدبختي-
 !بينا چشم دو خواد مي چي خدا از كور ، بله.گرده مي دردسر عقب انگار

 

  دوم و بيست فصل

 نور برابر در را چشمانش و گشود ديده سختي به مهين تابيد زمين ي خسته جان بر خورشيد هاي اشعه اولين وقتي
 راست يا چپ جانب به آنكه بي خوابيده حالت يك به خستگي فرط از را شب تمام آورد ياد به و نمود تنگتر خورشيد

 ي لبه باالجبار پس ، نداد امانش درد و ضعف اما بايستد پاهايش روي كرد تالش و برخاست جا از زحمت به.بزند غلت
 :كرد زمزمه و گرفت دست به را سرش و نشست تخت

 و سر و رساند دستوشويي به زحمت به را خودش.بيافتم تخت روي تونم نمي كه رو روز تمام ، كن كمكم خودت خدايا-
 آينه از نگاه.كرد حيرت خود روي و رنگ از و نگريست آينه در خود صورت به مدتها از پس و زد آب را صورتش
 :كرد زمزمه ، نداشت را خودش ديدار چشم انگار برگرفت

 .اينايي از بدتر سزاوار تو!حقته بكشي چي هر كه بكش-

 :پرسيد آرام.اورد خود به را او خورد در به كه اي ضربه چند صداي

 كيه؟-

 :گفت پاسخش در نوجواني پسر

 دارين؟ ميل صبحانه بپرسم گفت آقا ، خانوم-

 :گفت و كرده باز را اتاق در بود برده ياد از را خود گرسنگي كه مهين

 .ممنونم ، بله-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  277 

 بيارم؟ براتون چي-

 .هست كه چي هر-

 رو؟ همه ، چايي ، پنير ، مربا ، كره ، شير ، مرغ تخم-

 :گفت مالطفت با مهين

 .چايي و پنير و نان ، خورم مي رو يكيش فقط نه-

 خواين؟ نمي اي ديگه چيز ، يارم مي الساعه-

 .ممنون خيلي نه-

 پنجره متوجه نگاهش.نگريست اطراف به و نشست تخت ي لبه و كرده قفل را اتاقش در دوباره مهين رفت پسرك وقتي
 كه وقتي گذشته شب.كرد حيرت ازدحامش از و شد خيره شلوغ خيابان به و كشيد كنار را آن و برخاست جا از ، شد

 از حالش.نبودند شلوغ آنقدر خيابانها نظرش به و نبود اطرافش متوجه دويد مي فقط و بود مضطرب و نگران آنقدر
 جا از شد مجبور دوباره كه نكشيد طولي اما نشست تخت روي و گرفته فاصله پنجره از ، خورد مي بهم شلوغي و جمعيت
 پسر گشود را در وقتي.بود ايستاده انتظار به در پشت و آورده صبحانه برايش چي مسافرخانه شاگرد كه چرا برخيزد
 تشكر او از خوشرويي با مهين و نشود سرد كه بخورد زود را چايش كرد گوشزد و داده دستش را صبحانه سيني نوجوان

 .كرد

 آب كمي و نان عدد يك جز چيزي تمام ساعت هشت و چهل آورد ياد به تازه نهاد خود مقابل را صبحانه سيني وقتي
 ياد به بگذارد دهانش به خواست كه وقتي درست اما كرد درست خود براي اي لقمه و نمود دراز دست اشتها با.نخورده
 لقمه زور به اما بست را گلويش راه بغض.است گرسنه هنوز گفت مي مرموزي حس نبود خودش دست ف افتاد پسرش

 و بغض ميان.بود ناممكن كردنش عملي اما كند فراموشش بايد دانست مي.ريخت مي اشك خوردنش حال در و بلعيد را
 و نخوردن با.قلبم در اما بود خواهد من پسر و منه پسر اون ، كنم عادت زندگيم توي اون نبودن به بايد انديشيد اندوه

 بخورم زور به بايد باشم داشته بنيه بايد خودم كردن اداره براي من بايستم پاهايم روي بود نخواهم قادر كه نخوابيدن
 .خوام مي كه نيست چيزي اون اين و ميرم مي و شم مي بازنده مبارزه اين در وگرنه بخورم دوباره آوردم باال اگر حتي

 از نيمي كرد مي حس ، كند ترك را مسافرخانه ساعت چند براي تا شد آماده سپس و خورد را اش صبحانه زور به مهين
 مي آزارش فرسا طاقت دردي با هايش بخيه جاي و بردارد گام نبود قادر درستي به هنوز كه چند هر شده زايل ضعفش
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 براي شد خارج مسافرخانه از وقتي.دهد نظم نابسامانش اوضاع به و بيابد كاري كه اميد اين به.رفت مي بايد اما ، داد
 و ها كارگاه در توانست نمي مقدمه بي همينطور.كند شروع بايد كجا از دانست نمي كه چرا رفت فرو فكر به لحظاتي
 روزنامه كيوسك به نگاهش كرد مي فكر و داشت مي بر قدم آهسته كه حالي در.كند كار تقاضاي و بزند را ها شركت
 .گرفت آرام قدري آن به انديشيدن از و رسيد مغزش به مناسبي حل راه.افتاد فروشي

 ميز روي را پولش و برداشت اي روزنامه.كنند كمكم تونند مي روزنامه هاي نرسيد؟آگهي فكرم به چطور گفت خود با
 روي راحت خيال با تواند مي كه هست پاركي نزديكي آن در دانست مي ، افتاد راه عجله با و گذاشت فروشنده جلوي
 با و كرده باز را روزنامه و گرفت قرار نيمكتي روي وقتي.بزند عالمت را بخور درد به هاي آگهي و بنشيند نيمكت يك
 و بود كم متخصص غير افراد به مربوط هاي آگهي اما بود زياد كار تقاضاي.شد خيره ها آگهي متن به اميد از پر دلي

 از برخي با آدرس گرفتن براي بايد مي ، انداخت نظر اطراف به تلفن كيوسك يافتن براي و كشيد خط را آنها دور مهين
 آدرس وقتي و رساند آن به را خودش عجله با مهين كه بود تلفن كيوسك پارك از بيرون.گرفت مي تماس آنها

 .شد آنجا راهي گرفت را نظرش مورد شركتهاي

*** 

 كه اميدي ي همه انگار ، بود نيافته باشد خودش وضعيت مناسب كه كاري هنوز مهين اما بود گذشته ظهر از ساعت يك
 كرد آرزو و نگريست داشت دست در كه آدرسي آخرين به نااميد او.بود رفته هوا به و شده دود بود قلبش در صبح
 را متقاضي كار نيروي يا ها آگهي اكثر.نداشت چنداني اميد نيز بدان كه چند هر بيابد خود براي كاري آنجا در بتواند
 هيچ البته كه دادند مي تماس وعده كار متقاضيان به و دادند مي فرم يا و داشتند احتياج تخصص به يا و بودند كرده جذب
 كه پولي نه و بماند آنها تماس منتظر كه وقتي نه و داشت تخصصي نه او.نداشت تطبيق مهين وضعيت با شرايط آن از يك

 هر از بيش كه چيزي ، بود گشته نااميدي گردباد دستخوش هم نفسش به اعتماد حتي ، باشد اش بيكاري زمان پاسخگوي
 .داشت نياز آن به چيز

 هاي پله از ناتوان و سرخورده.داد اميدهايش به رد پاسخ نيز آگهي آخرين كه آورد فشار او بر وقتي ضعف و خستگي
 مسافرخانه در جلوي.گرديد پياده مسافرخانه مقابل و شد تاكسي سوار شود زمين نقش آنكه از قبل و آمد پايين شركت
 :پرسيد مهين روي و رنگ ديدن با و آمده جلو پيرمرد.ايستاد و زد چنگ در به اجباراً و داد دست از را تعادلش

 جون؟ دختر شده؟چته چي-

 :گفت كرد نمي رهايش سرگيجه كه حالي در لرزان آهنگي با مهين
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 .نيست مهمي چيز ، كردم ضعف ميكنم فكر-

 رساند اتاق به را خودش بود فالكتي هر به و رفت باال ها پله از آرام آرام و شد مانعش او كه كند كمكش خواست پيرمرد
 نمي كه داشت ضعف آنقدر ، كرد مي درد سرش موهاي و لرزيد مي تنش استخوانهاي انگار.كشيد دراز تخت روي و

 در كه تواني ي همه با بايد دانست مي فقط و شنود مي را كسي مداوم زدن در صداي كه بيداري يا است خواب در فهميد
 .برخيزد جا از دارد بدن

 :گفت مي كه شنيد را پيرمرد صداي

 .آوردم ناهار برات كن باز رو در ، جون دختر منم-

 بيند مي خواب در را او كرد مي حس كه پيرمرد ي چهره به ناتوان ديدگاني با و چرخاند قفل را كليد زحمت به مهين
 .خورد جا ديدنش از هم پيرمرد حتي كه بود وخيم حالش آنقدر و نداشت اي فاصله مرگ با خودش نظر به.شد خيره

 ندي؟ دستمون جون؟كار دختر شده چت-

 :گفت سختي به مهين

 .كردم ضعف فقط-

 داري؟ خون فشار ي سابقه مگه-

 !نه-

 بتوني نكنم فكر داري كه حالي اين با ، تو يارم مي برات خودم كنار برو!نه نه.شدي بهتر شايد بخور ، ناهارته اين بيا-
 .ببري راه هم رو خودت

 پيرمرد.مني شدن ماندگار و ماندن نگران تو كه دونم مي من ، رم مي عصر ، نخور غصه بزند فرياد داشت دوست مهين
 :پرسيد اتاق از رفتن بيرون حال در

 كردي؟ پيدا رو شد؟فاميلتون چي راستي-

 :گفت زحمت به مهين

 !نه-
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 نيست؟ يادت چيزي ، اي نشونه ، آدرسي هيچ يعني-

 او به ديگري مشكوك نگاه پيرمرد.بگذارد تنهايش زودتر چه هر پيرمرد كرد آرزو و داد تكان نه عالمت به سري مهين
 از ناهار از بعد بايد بمونم اينجا نيست جايز ديگه انديشيد ، لرزاند را مهين پود و تار نگاهش.كرد ترك را اتاق و افكند
 با رويارويي فكر.باشه داده خبر پليس به حاال تا هم شايد نيست كن ول نده دستم كاري پيرمرد اين تا نظرم به ، برم اينجا
 رفع براي و كرده پر آب و قند از را ليوان چيز هر از قبل و نشست ناهارش مقابل زحمت به ، لرزاند را مهين قلب پليس

 در خون و بازگشت تنش به رفته دست از قواي كم كم.شد مشغول ناهارش خوردن به سپس و كشيد سر ضعفش
 به ، داد سوخت بهش ساعت چند هر بايد كه شدم ماشيني مثل درست انديشيد خود با تلخي به.گرفت سرعت رگهايش
 كنم؟ كار خوام مي چطوري.كند بخير را عاقبتم و آخر خدا ، شدم ناتوان و ضعيف چقدر راستي

 به را دانش جامه توانست كه بود خوب حالش آنقدر و بود بازيافته را اش توانايي مهين غذا صرف از پس ساعت نيم
 :پرسيد حيرتزده قبل ساعت يك با مقايسه رد او ديدن با پيرمرد.شود خارج اتاقش از و بگيرد دست

 ميري؟ داري-

 :گفت كرد مي حس خودش تن در لرزشي هنوز كه مهين

 .ممنونم لطفتون از ، برم بايد بله-

 :گفت بود سوخته مهين ضعيفي حال به دلش كه پيرمرد

 .بفهمي كنه خدا ، تونم نمي خدا به اما كني پيدا رو خويشت و قوم تا بموني بذارم تونستم مي داشتم دوست-

 :گفت تلخ لبخندي با مهين

 .ميكنم پيدا اونارو باالخره نباشين من نگران ، كردين لطف من به هم جا همين تا-

 :گفت شناسنامه دادن حال در پيرمرد

 .نيامده جا هنوز روت و رنگ آخه-

 :گفت و گذاشت كيفش در را شناسنامه مهين

 .ميشم خوب خورم مي رو غذام وقتي اما ميكنم ضعف شه مي دير غذام كه گاهي ، خوبه حالم-
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 :گفت دلسوز لحني با پيرمرد

 .جيبت بذار قند يا آبنبات دونه تا دو هميشه شناسي مي رو خودت كه تو جون دختر خب-

 :گفت چمدان كردن بلند حال در مهين

 .خداحافظ ، چشم-

 :كرد سفارش پيرمرد

 .نشن مزاحمت اوباش ديگه باش مواظب ، باش خودت مراقب-

 :گفت لبخند با مهين

 .رسه نمي هوا تاريكي به ايشاال-

 مهرداد ي محله به زدن سر دوم و جديد سرچناهي كردن پيدا اول ، داشت سر در فكر دو كرد ترك را مسافرخانه وقتي
 دو اي كرايه ازاي در كه بيابد جديدي مسافرخانه فراوان زحمت از پس توانست خوشبختانه.او نزد بچه بودن از اطمينان و

 ناراحت ديگر سوي از و بود كننده خوشحال برايش سو يك از موضوع اين.دهد اتاق او به شب سه براي معمول برابر
 به را اندوهش كه نپاييد ديري البته.بود نيافته مناسبي كار هنوز او و بود گذشته هم نيمه از كيفش موجودي كه چرا كننده

 .كند غلبه هم ضعفش بر و بيابد مناسبي كار روز سه آن طي بود اميدوار كه چرا سپرد فراموشي

 پيرامونش چه هر زيرا آمد مي حساب به بزرگي امتياز مهين براي اين و بود خيالي بي و پرست پول فرد چي مسافرخانه
 و نكند ضعف قبل ساعت چند مثل تا كشيد دراز كمي شد اتاقش وارد وقتي او.بود تر راحت كردند مي كنجكاوي كمتر
 بود شده تاريك هوا كه اين با.بپوشاند عمل ي جامه دومش ي خواسته به تا گرديد خارج اتاق از شد تاريك هوا وقتي

 واقع آن در مهرداد ي خانه كه اي كوچه سر كه بود گذشته هفت از ساعت.كردند مي حركت خيابانها در زيادي عابران
 مهرداد خانه مقابل درست و كرد حركت كوچه كنار از شد مطمئن وقتي و انداخت نظر اطراف به احتياط با و شد پياده بود

 .ايستاد اتومبيلي پشت

 همه آن او ، زد چنگ مهين قلب بر اضطراب.بود رفته فرو آوري خوف تاريكي در كوچه و نبود مهرداد اتومبيل از خبري
 بود روبرويي خانه مقابل كه اي پله روي مهين.نبود خانه در مهرداد و شود خبر با فرزندش اوضاع از كه بود آمده راه

 نمي گوش به صدايي هيچ و بود شده غرق سكوت و تاريكي در خانه ، انداخت نظر خانه داخل به آنجا از و ايستاد
 كه اميد اين به دوخت چشم كوچه امتداد به و نشست جايش سر آرام ، لرزيد اش چانه و فشرد را گلويش بغض.رسيد
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 قصد و برخاست غصه از آكنده قلبي با پس ديد بيهوده را انتظار ساعت نيم گذشت از پس اما برگردد خانه به مهرداد
 مهرداد نزد پسرش شد مي مطمئن فقط اگر و دارند حضور تاجماه ي خانه مهرداد و پسرش دانست نمي او.نمود رفتن
 .گرفت مي آرام قلبش است

*** 

 و خسته و كالفه را مهين ايستادن مهرداد انتظار به غروب روز هر و غصه و ضعف و خوابي بي و گشتن كار دنبال روز سه
 دور خويش وجود از را ناتواني و كند غلبه خود بر اندكي بود توانسته روز سه پايان در گرچه ، بود كرده خاطر آزرده
 كرده تالش بيشتر چه هر روز سه آن طي.زد مي دامن اضطرابش بر كار نبودن و بود پسرش پيش هنوز فكرش اما نمايد
 به ميلش برخالف گرفت تصميم عاقبت.نبود او براي كاري بزرگي آن به شهري در انگار بود گرفته نتيجه كمتر بود

 از كندن دل چند هر.كند اداره را خودش زندگي بتواند صورت آن در و بيابد مناسبي كار آنجا در شايد كند سفر تهران
 به تهران در بود شنيده.رفت مي بايد اما بود سخت داشت آن در كوچكي عزيز اكنون و بود شده متولد آن در كه شهري
 بين اين در و بود كرده جزم را عزمش رو اين از ، باشد بيكار كه نيست هيچكس و است بيشتر كار تنوع اش بزرگي دليل
 كه چرا نميديد ترس براي موردي كرد مي فكر خوب وقتي كه ترسيد مي برادرش و خواهر با احتمالي رويارويي از فقط

 .بود صفر برخوردشان احتمال كه بود شلوغ آنقدر تهران

 اسكناسي كند باز را دهانش او آنكه از قبل و كرد خواهد ترك را مسافرخانه زود صبح گفت چي مسافرخانه به شب آن
 به صدايي هيچ و بود تاريك و خلوت هميشه مثل كوچه.شد خارج مسافرخانه از مهرداد ديدن اميد به و گذاشته مقابلش
 او ، شمرد را دقايق و نشست انتظار به مهرداد ي خانه روبروي اتومبيلي پشت گذشته شبهاي مثل هم باز.رسيد نمي گوش

 انتظار از كه وقتي درست.بود پسرش نگران چيز هر از بيشتر و آيد نمي خودش ي خانه به مهرداد چرا كه بود عجب در
 .نمود خود متوجه را نظرش پيچيد كوچه داخل كه اتومبيلي چراغهاي نمود بازگشت قصد و شد خسته

 آرزو دل در و نمود مخفي اتومبيل پشت را خود ممكن حد سر تا نداشت اميدي خودش اما است مهرداد گفت مي قلبش
 دقت خوب.گرفت فرا را مهين سراپاي محصوصي شادي نمود توقف مهرداد خانه مقابل اتومبيل وقتي.باشد مهرداد كرد
 رخت وجودش از نيز اندك شادي اين كه نپائيد ديري و گرديد خانه وارد و شده پياده اتومبيل از كه ديد را مهرداد و كرد
 نرسيده؟پس دستش به من يادداشت يعني انديشيد ، كرد لرزيدن به شروع زانوانش.نبود او با پسرش كه چرا بست بر
 اومده؟ ام بچه سر به چي

 آن داخل به ماه اندك نور پناه در و شد نزديك ماشين به گامهايي با و سپرد فراموشي به را مهرداد با رويارويي ترس
 وجودش از را مهين كه بود ماشين در چيزهايي اما نبود اتومبيل در كودكش.كشيد خاطر آرامش سر از نفسي و نگريست
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 به لب خوشحالي شدت از.ظريف و زيبا اي جغجغه و شيشه ، پوشك ، خشك شير.ساخت مي آگاه مهرداد نزد پسرش
 نداشت شك اما كجاست پسرش دانست نمي چند هر ، چسباند اتومبيل شيشه به صورت و ريخت اشك و گرفته دندان

 به حسرت با كه همچنان.بود آهنگ هم او با باور اين در قلبي ندايي و شود مي حمايت مهرداد توسط هست كه جا هر
 از و بازگشت اش قبلي جاي سر عجله با ، شنيد مهرداد خانه داخل از را پايي صداي كرد مي نگاه ماشين داخل وسايل
 رفتنش با انگار ، كرد ترك را كوچه و شده اتومبيلش سوار كوچكي ساك با مهرداد.شد خيره روبرو به اشك موج پشت
 .برد خود با را مهين قلب

 ، كرد ترك را مسافرخانه تهران به رفتن قصد به زود صبح و ريخت اشك مسافرخانه در صبح ي سپيده تا مهين شب آن
 پول به مبرمي نياز بود رويش پيش كه سفري براي و است اتمام به رو اش موجودي شد متوجه بود تاكسي سوار وقتي
 زنجيري بايد و نداشت اي چاره ديگر.كند توقف خواست راننده از داشت را گاراژ به رفتن قصد اينكه با بنابراين.داشت

 زنجير ميلي بي و ترديد با.نبود كاري هيچ انجام به قادر پول بدون وگرنه فروخت مي را بود مرحومش مادر يادگار كه
 نگريست اطراف به.داشت ماهرخ از كه بود يادگاري تنها آن ، فشرد و گرفت مشتش ميان و كرد باز گردن از را مادرش

 اتوبوس ايستگاه در واقع نيمكتي روي خسته تني با.بود بسته روز ساعت آن ها مغازه اكثر اما بيابد را جواهرفروشي بلكه
 ديدگاني با پس گشت نخواهد باز شهرش به ديگر كرد مي حس ، گذاشت پاهايش مقابل را دانش جامه و نشست
 .كرد مي جلوگيري اشكش ريزش از سختي به و نگريست مي اطراف به بار حسرت

 كه بكند دل شهري از توانست مي چگونه.كرد مي تحريك را بغضش و گرفت مي جان ذهنش برابر در متعددي خاطرات
 اما نبود رضا اصالً دلش!داشت؟نه آن در بسياري عزيزان و بود زادگاهش كه داشت؟شهري آن از شيريني و تلخ خاطرات

 باز ها مغازه وقتي بعد ساعتي.بود دخيل آن در نيز خود كه بود تقديري اين.رفت مي بايد ، نداشت رفتن جز اي چاره
 از پس فروش جواهر و گذاشت پيشخوان روي را طال زنجير و شد نزديكي همان در فروشي جواهر وارد مهين شدند
 :گفت داشت نياز پول به شديداً كه مهين و نمود فاكتور طلب قيمتش و وزن تعيين و زنجير زدن محك

 .مرحوممه مادر مال زنجير اين و آقا مسافرم من-

 .بخريم فاكتور بدون رو طال نداريم اجازه ما ، خانوم متأسفم-

 :گفت اي ملتمسانه لحن با مهين

 .دارم احتياج پول به سفر براي و كنم مي ترك رو شهر اين دارم من ، آقا كنم مي خواهش-
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 از كه يادگاري تنها به بار آخرين براي مهين.پرداخت پول شمردن به ترديد با و نگريست مهين دان جامه به فروشنده
 دل نرمي به كرد مي حركت تهران مقصد به كه اتوبوسي.شد خارج مغازه از پول گرفتن از پس و نگريست داشت مادرش
 فصل بر قدم او.ريخت مي اشك صدا بي بود نشسته آن بر جاده غبار كه اي پنجره پناه در مهين و شكافت مي را جاده

 .نبود عاقبتش به اطميناني هيچ كه نهاد مي اش زندگي از جديدي

 

  سوم و بيست فصل

 و شد تهران وارد اي پيوسته و آهسته حركت با اتوبوس نمود مغرب سمت به رو ناتوان و رمق بي خورشيد كه هنگامي
 :زد فرياد اي خسته آهنگ با راننده شاگرد

 .ريم نمي پيشتر اينجا از!جون آقا نه... تهران ترمينال-

 به ره يك هر چمدان و ساك گرفتن از پس و شدند پياده اتوبوس از يكي يكي خسته مسافران شد متوقف اتوبوس وقتي
 اطراف به حيرت با و بود ايستاده چمدانش مقابل داد مي آزارش غربت غم و نداشت جايي به راه كه مهين.نهادند سويي

 :كردند اش دوره و آمده نزدش ديدند انتظار به را او كه راننده نفر چند.نگريست مي

 ...ببرمتون؟ مقصد تا دربست ديدن مي چقدر... خواين؟ مي دربست خانوم... رين؟ مي كجا خانوم-

 توي آشنايي و عزيز آدم كه سخته برم؟چقدر بايد كجاست؟كجا مقصدم راستي انديشيد و داد رد پاسخ آنها همه به مهين
 را تهران تا اصفهان مسير كه اتوبوسي!كنه چيكار خواد مي ندونه درمانده و مستأصل آنوقت باشه داشته شلوغ شهر اين

 و شد نزديك مهين به ميانسالي ي راننده.شد دور نظر از و كرد حركت مسافرها آخرين كردن راهي از پس بود پيموده
 :پرسيد

 غريبيد؟-

 :پرسيد دوباره راننده و كرد تأييد مهين

 بريد؟ مي تشريف كجا-

 :گفت بود شده خسته ايستادن از كه مهين

 .نيستم بلد رو جايي اما گردم مي هتل يك دنبال فعالً راستش-
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 :گفت راننده

 ارزون؟ يا خواين؟گرون مي هتلي جور چه-

 :گفت شرمندگي با مهين

 !بهتره باشه ارزون-

 :گفت مهين چمدان كردن بلند حال در شناخت مي دستش كف مثل را تهران كه راننده

 !نيستيد شهري شمال پس-

 :گفت بود شده حيرتش متوجه كه راننده و نگريست او بر متعجب مهين

 .شين سوار بفرماييد ، فردوسي سمت ريم مي حساب اين با.باالست اون همه باال كالس هاي هتل آخه-

 عادت به رانندگي حال در راننده.كرد روشن را اتومبيلش و شده سوار هم راننده ، بست را در و شده ماشين سوار مهين
 :كرد سوال پرسيد مي غريب مسافران از كه هميشه

 خانوم؟ مياين كجا از-

 :گفت نگريست مي بيرون مناظر به كنجكاوي با كه حالي در مهين

 .اصفهان-

 :گفت خرسندي با راننده

 !جهان نصف ، به به-

 :گفت راننده ، زد لبخند او تعبير به مهين

 هتل؟ برين خواين مي كه ندارين رو كسي مگه-

 :داد پاسخ مهين

 !متأسفانه نه-
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 خانوم يك كه بخصوص باشيد شياد آدمهاي مواظب.داره اي فريبنده ظاهر تهران ، باشيد مراقب خيلي حساب اين با-
 .جوانيد

 :گفت مهرباني با مهين

 .ممنونم تون توصيه از-

 :كرد اضافه راننده

 .متداوله زني جيب و قاپي كيف ريم مي داريم كه جايي همون بخصوص اينجا ، باشيد هم كيفتون مراقب-

 مي زبانشان به آرامشي چنان با كه راننده هاي راهنمايي از و فشرد دست در را كيفش ي دسته قبل از محكمتر مهين
 هتلي مقابل را او راننده.نگرفت صورت صحبتي راننده و مهين ميان مقصد به رسيدن تا ديگر آن از پس.نمود حيرت آورد
 و بود آراسته و تميز هتل ظاهر.كرد تركش چمدان گذاشتن پايين و كرايه گرفتن از پس و نمود پياده شهر مركز در واقع
 هتل داخل و كرده بلند مرارت با را چمدانش.باشد تميز و مرتب بيرونش ي اندازه به الاقل هم داخلش كرد آرزو مهين
 :گفت مؤدب لحني با بود ايستاده ميز پشت كه مردي ، شد

 بكنم؟ تونم مي كمكي چه ، خانوم بخير عصر-

 :گفت مهين

 .خواستم مي اتاق يك من-

 :پرسيد لحن همان با مرد

 تخته؟ يك يا تخته دو ؟ اتاقي چه-

 .نفرم يك من بينيد مي كه طوري به-

 هست؟ خدمتتون شناسنامه-

 .بله-

 كنيد؟ لطف ميشه-
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 :گفت شناسنامه ديدن از پس مرد.پرداخت برش و دور تماشاي به خود و داد مرد به را اش شناسنامه مهين

 نفريد؟ يك خودتون-

 .كه كردم عرض ، بله-

 خواستيد؟ مي اتاق روز چند براي-

 .نيست معلوم-

 .گيريم مي جلوتر رو شب سه كرايه ما ، خُب بسيار-

 :گفت و كرده فكري مهين

 .نداره ايرادي-

 .آورد لب به جوان مرد كه نمود رقمي شمردن به شروع آنگاه

 ببينيد؟ رو اتاق جلوتر خواين نمي-

 :گفت داد مي آزارش خستگي كه مهين

 .نيست نيازي نه-

 نوجوان پسر.كرد را خوشي اقامت آرزوي مهين براي و داد را مهين چمدان حمل دستور و زد صدا را نوجواني پسر ، مرد
 سه براي دانست مي مهين.كرد حركت مهين از جلوتر چمدان كردن بلند از پس و برداشت پيشخوان روي از را اتاق كليد
 و زده لبخندي پادو پسر پاسخ در او.بيابد مناسبي كار روز سه آن طي بود اميدوار اما پرداخته را سنگيني قيمت شب

 تختش تشك ، بود مجللتر داشت وجود اصفهان در كه هايي مسافرخانه از آنجا.كرد قفل را اتاقش در آنگاه نمود تشكر
 كه كرد مي درد قدري به سرش ماليد را هايش شقيقه و افتاد تخت روي خستگي با مهين.داشت هم حمام و بود فنري
 فرسنگها اكنون او ، افتاد مي پسرش ياد به شد مي تنها وقت هر كه بود حكمتي چه.بود شده روان ديدگانش از اشك
 دست از را او عمر آخر تا احتماالً دانست مي اينكه با شد نمي دور مهين ذهن از آن يك تصويرش.بود خودش از دورتر
 جا از آرام ، بريد را افكارش ي رشته در به ضربه چند صداي.فرزند بيقرار قلبش و بود مادر يك حال هر به اما داده

 :گفت كه بود پادو پسر.گشود را در و برخاست
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 .پايين بيارين تشريف داشتيد ميل اگه ، هست شام بگم بهتون گفتند خانوم-

 باال؟ نميارين مگه-

 .بشه صرف سالن توي بايد غذا اينجا نه-

 از وگرنه رفت مي بايد اما نداشت رفتن پايين ي حوصله و حال ، داد تكيه آن به و بست را در پسرك رفتن از پس مهين
 يك بود شده عارضش زايمان از پس كه دردي كمر ، نمود رفتن قصد و زد صورتش و سر به آبي.شد مي بيمار غذايي بي
 .باشد اعتنا بي آنها به نسبت بود كرده عادت اما سوخت مي عملش هاي بخيه جاي و كرد نمي رهايش آن

 .بازگشت اتاقش به و خورد بود داده سفارش كه را غذايي جوراجور افكار و خستگي وجود با بود نحو هر به

 رفت بايد كي به تا

 ديگر دياري به دياري از

 .جستن نتوانم ، نتوانم

 ست آلوده آنچنان

 زوال بيم با غمناكم عشق

 لرزد مي زندگيم همه كه

 نگرم مي ترا چون

 اي پنجره از كه اينست مثل

 ، برگ از سرشار ، را درختم تك

 .نگرم مي خزان زرد تب در

 را تصويري كه اينست مثل

 نگرم مي روان آب مغشوش هاي جريان روي

 روز و شب
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 روز و شب

 روز و شب

 بگذار

 .كنم فراموش كه

 مرا چشمان كه لحظه يك ، لحظه يك جز ، هستي چه تو

 در گشايد مي

 آگاهي برهوت

 بگذار

 .كنم فراموش كه

 

 سه.نمود مالمت تهران به سفر خاطر به را خودش قلب صميم از و گذراند نظر از را روزنامه هاي آگهي نااميدي با مهين
 بنا اگه انديشيد گذراند مي نظر از را ها آگهي كه همانطور او.بود نيافته كاري هنوز اما گذشت مي تهران به سفرش از روز
 شهر مردم صفاي هنوز باز.موندم مي خودم شهر توي بود بهتر چه پس باشم كار دنبال در به در اصفهان مثل هم اينجا بود

 هم كنار از آنچنان همه و كنه نمي نگاهش حتي هيچكس بميره تنهايي و گرسنگي از رو پياده كنار كسي اگر اينجا ، خودم
 .بينند نمي را يكديگر انگار كه كنند مي عبور

 او.داد مي را اش هفته يك خرج زحمت به شايد و بود اتمام به رو اش موجودي كه چرا نبود بازگشت به قادر ديگر اما
 هاي آگهي سرعت به كه حالي در.نبود فروگذار كوششي هيچ از راه اين در و شود مشغول كار به تهران در بود مجبور
 منشي استخدام آن و بود نديده روزنامه در قبل روزهاي كه افتاد جديدي آگهي به نگاهش گذراند مي نظر از را روزنامه

 سرعت به مهين.بود شده قيد آگهي پايين در هم آدرسش قضا از كه بود گذاري سرمايه شركت يك براي وقت نيمه
 و سر مذبور شركت.شد يافتنش به موفق فراوان جوي و پرس از پس و گرديد بود شده قيد روزنامه در كه آدرسي راهي

 اصلي سالن به قدم چگونه نشد متوجه كه آنقدر بود شده انجا شكوه و زيبايي محو مهين و داشت دلپسند و شيك ظاهري
 :نمود خود متوجه را او كشيده و دار لهجه صدايي دم همان.است پيموده را باال تا همكف طبقه مسير و گذارده
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 خانوم؟ داشتيد كاري-

 :گفت دستپاچگي با بود شده غافلگير ناگهاني آنطور كسي ديدن از كه مهين

 ...من... من-

 :گفت بود برخورد خوش و مؤدب پيرمردي كه صدا صاحب

 .آمديد استخدام آگهي براي حتماً-

 به نگاهي با بود شركت نظافتچي و آبدارچي كه پيرمرد.افكند زير به سر و كرد تاييد را پيرمرد حدس لبخندي با مهين
 :گفت ساعت

 .بنشينيد منتظرشون بايد ، نيامدند عامل مدير هنوز-

 :پرسيد مهين

 نكردند؟ انتخاب رو نظرشون مورد منشي هنوز يعني-

 :گفت كشيدن تي حال در پيرمرد

 .كنند مي مصاحبه ها متقاضي با امروز و دادند آگهي تازه ، دخترم نه-

 تخليه رو هتل بايد كه هم ظهر از بعد ، كنم پيدا كار بايد امروز انديشيد و كرد شكر را خدا و كشيده عميقي نفس مهين
 توي آنوقت ميشم بيچاره بمونم اونجا همينطوري اگه.نيست پاسخگو هتلي همچون توي ماندن براي پولم چون كنم

 هول نبايد ، بدم نشون خودمو بايد امروز.سه درجه يا دو درجه مسافرخانه برم كنم؟مجبورم چكار بزرگي اين به شهري
 .باشم مسلط خودم به بايد بشم

 براي هم آنها كه چرا ريخت فرو مهين قلب ، شدند شركت وارد هم ديگر جوان دختر دو مهين ورود از پس دقيقه چند
 وارد پوشي شيك و جوان مرد نه ساعت راس و سيد نفر پنج به ها متقاضي تعداد ساعت يك پايان در.بودند امده استخدام
 شركت عامل مدير همان جوان مرد كه دريافتند حاضرين و گرفت قرار آبدارچي توجه و احترام مورد كه شد شركت
 مي نمايش معرض به را صالبتش قدم هر با كه متناسب و الغر هيكلي و بلند قدي و داشت گيرا و نافذ نگاهي او.است

 كرد اشاره مهين به آنگاه برد نزدش و ريخته رنگي و آب خوش چاي عامل مدير ورود از پس بالفاصله آبدارچي.گذاشت
 :گفت خود از بعد نفر به نداشت را عامل مدير با رويارويي آمادگي ابداً كه مهين و شود اتاق وارد
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 .رم مي شما از بعد من ، برين تونيد مي شما خانوم-

 :گفت چرخاند مي دهانش در را آدامسي كه جوان دختر

 اولته؟ دفعه مگه.بشين منشي خواين مي اينطوري ، بابا اي-

 :گفت بود حيرتزده بيموردش ترش از هم خودش و نشسته اش پيشاني بر سردي عرق كه مهين

 من تا برين شما لطفاً.تو رم مي اول نفر عنوان به كه اوليه ي دفعه اما رم مي مصاحبه براي كه نيست اولي ي دفعه واال نه-
 .بزنم حرف تونم نمي هم كالم يك حتي اينطوري بشم مسلط خودم به كمي

 عميقي نفس مهين و شد اتاق وارد زدن در از پس و برخاسته جا از اورد نمي در مهين حرفهاي از سر كه جوان دختر
 بكشي؟بيچاره آب از خودتو گليم خواي مي اينطوري ، بيچاره پاي و دست بي اي.پرداخت خودش مالمت به و كشيده
 كار فالكت اون دهم؟با يا تو بري اول كنه مي فرقي چه.باشي گرگ بايد مجيد قول به اينجا در زندگي براي ، تهرانه اينجا
 اومدي مگه ، ديره كني پيدا كار هم حاال همين اگه داري؟حتي فرصت چقدر كني؟مگه مي دست دست و كردي پيدا

 ...خالته كشك آش آخر تا تفريح؟اول و گردش تهران

 برم؟ من يا داخل ميرين شما خانوم-

 نزد مصاحبه براي خودش از قبل كه جواني دختر به آنگاه مگريست بود داده قرار مخاطب را او كه كسي چهره به مهين
 جا از زحمت به.رفت مي بايد بود كه ترتيبي هر به ، رفت مي بايد.شد خيره بود شركت ترك حال در و رفته عامل مدير

 با.شد خواهد زمين نقش زانوانش لرزش خاطر به وگرنه بنشيند بايد كرد حس رفت عامل مدير اتاق سمت به و برخاست
 نظر به.بست خود سر پشت را در و شد اتاق وارد ورود ي اجازه شنيدن از پس و زد ضربه اتاق در به لرزان انگشتاني

 خواهش و درنورديد را مهين سراپاي دقيق نگاهي با عامل مدير مصاحبه تا بود هراسيده شركت شكوه و هيبت از بيشتر
 فرم جوان عامل مدير.كرد حس را گرانقيمتش ادكلن بوي نشست عامل مدير قدمي دو در وقتي مهين.بنشيند كرد

 .نمود مهين مشخصات پرسيدن به شروع و كشيد بيرون ميزش كشوي از جديدي

 تحصيالت؟ خانوادگي؟سن؟ميزان نام... نام؟-

 :گفت لرزاني صداي با مهين

 .ديپلمه و ساله نوزده ، طاهري مهين-
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 پدر؟ نام-

 .عطا-

 :پرسيد سپس ، نداشت رو به رنگ و لرزيد مي هيجان فرط از صدايش كه انداخت مهين به نگاهي چشمي زير عامل مدير

 تلفن؟ شماره-

 .ندارم-

 سكونت؟ محل آدرس-

 .نيست معلوم-

 :پرسيد كرد غلبه خود تعجب بر آن طي كه مكثي از پس و شد خيره مهين صورت به حيرت با عامل مدير

 نامعلومه؟ شما سكونت محل...  خانوم؟يعني چي يعني-

 :گفت ميكرد درك را او تعجب علت كه مهين

 .نباشم اونجا بيشتر عصر امروز تا شايد-

 .بدين رو جديدتون سكونت محل آدرس خب-

 .نيست معلوم اونم-

 :گفت و داده تكيه عقب به عامل مدير

 .شم نمي مقصودتو متوجه-

 :پرداخت بود كرده آماده قبل از كه ماجرايي شرح به روز سه آن طي در بار دهمين براي مهين

 احتماالً و برم مي بسر...  هتلِ در فعالً و كنم كار تا اينجا آمدم داليلي به بنا و اصفهانم اهل ، اومدم تهران به تازه من-
 .شد خواهم جابجا عصر امروز

 :گفت لبخند با عامل مدير
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 ندارين؟ اينجا رو كسي ، خويشي و قوم ، آشنايي شما يعني ببينم.فهميدم مي تان لهجه از اول همان بايد-

 :گفت و افكنده زير به سر مهين

 .هيچكس ، نه-

 كردين؟ سفر تنها يعني-

 .بله-

 :گفت نرمي به و كشيده خود صورت به دستي عامل مدير

 چرا؟-

 :گفت بود ناخشنود خودش پيرامون او كنجكاوي از كه مهين

 .شخصي كامالً داليلي به-

 :گفت آهسته بود شده او رنجش متوجه كه عامل مدير

 .بدونم دربارتون كمي الاقل بايد من اما خوام مي معذرت-

 :گفت اكراه با مهين

 .ندارم سرپرست من و كردند فوت مادرم و پدر ، مجبورم بگم تونم مي فقط-

 :پرسيد ابهام گونه هر رفع براي و شده جابجا اش صندلي روي نرمي به.درخشيد عامل مدير چشمان در اي ناشناخته برق

 دونيد؟ مي داريد؟كامپيوتر تخصصي چه-

 :گفت ملتمسانه لحني با فرصتش اخرين ندادن دست از براي بود شنيده را جمله اين بارها مدت آن طول در كه مهين

 استعداد بفرماييد باور.بگيرم ياد بگين چي هر دم مي قول اما ندارم تخصصي هيچ ، كنيد قبول منو كنم مي خواهش آقا-
 ...وگرنه... وگرنه كنم پيدا كار بايد من.شم نمي دردسرتون باعث و دارم يادگيري براي خوبي
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 التماس بود توانسته چطور.بود خودش متوجه پرمعنا لبخندي با كه افتاد عامل مدير صورت به مهين نگاه ناگهان
 به لب.ده مي رو معني همين اش سفيه اندر عاقل نگاه و لبخند اين و كنه مي ام مسخره دل در داره حتماً كند؟انديشيد

 :گفت و نهاده اي گوشه را او فرم عامل مدير.افكند زير به سر و گرفته دندان

 .دم مي قرار الويت در رو شما فُرم من-

 :داد ادامه عامل مدير ، لرزيد شعف شدت از مهين قلب

 خواين؟ مي حقوق چقدر بشين پذيرفته اگه و-

 :گفت ديد وضع آن در را او كه جوان مدير.ماند خيره مديرعامل بر باز دهان با مهين

 ثابتي تلفن شماره تونيد نمي گفتيد.بشه پذيرفته ها متقاضي ميان از نفر بهترين و بگيره صورت هم مصاحبات باقي بايد-
 بدين؟ من به

 .نخير-

 .كنيد سوال و بگيريد تماس امروز غروب تونيد مي نداره ايرادي-

 :گفت خوشحالي با مهين

 چيه؟ من كار بفرماييد ميشه رئيس آقاي اما ، ممنونم خيلي-

 :گفت و داده تكيه عقب به عامل مدير

 به احياناً و بده پاسخ ها تلفن به خوبي به بتونه كه خواهيم مي منشي يك ما شين مي متوجه باشيد خونده مارو آگهي اگه-
 .كنم كمكتون دارم دوست كنم مي حس شما وضعيت در كه حساسيتي به بنا اما.بدونه كامپيوتر و برسه دفتري امور

 :گفت سپاسگزار لحني با مهين

 .متشكرم خيلي-

 ...اما-
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 و كرديد شريك زندگيتون راز بزرگترين.بفهمد را او اَماي دليل تا شد خيره جوان مدير دهان به وجود ي همه با مهين
 زندگي تهران در كه وقتي تا الاقل ، ياد نمي كارتون به دو اين از كدوم هيچ كه شماست سادگي و صداقت ي نشونه اين
 .كنيد مي

 :گفت سردرگمي با مهين

 !رئيس آقاي شم نمي متوجه ببخشيد-

 :گفت عامل مدير

 .بفهميد روزي يك شايد-

 به اما بود شنيده كسي از را حرفها اين گذشته د انگار.انداخت چنگ مهين دل بر عامل مدير حرفهاي از ناشناخته ترسي
 ، برخاست جا از و گرفت بود كرده دراز طرفش به عامل مدير كه را شركت كارتهاي از يكي او.كسي چه از آورد نمي ياد

 :نمود يادآوري عامل مدير كرد باز را در وقتي
 

 !نكنيد فراموش ، عصر امروز-

 به عصر تا و بازگشت هتل به بود مشغول فكرش همچنان كه حالي در و شد خارج شركت از و كرده خداحافظي مهين
 شد خارج هتل از چمدانش همراه به شناسنامه گرفتن و حساب تصويه از پس عصر حوالي.نمود سرگرم را خودش نحوي

 هتل ي كرايه نصف الاقل اش كرايه كه گرديد جابجا نزديكي همان در واقع اي مسافرخانه در جستجو كمي از پس و
 از را نظر مورد شركت كارت تلفن كيوسك اولين ديدن با و گرديد خارج مسافرخانه از خدا به توكل و عجله با بعد.بود

 با او تلفني ارتباط زود چيست؟خيلي شركت مشيِ خط و كار نپرسيده كه اورد ياد به آنجا تازه و كشيد بيرون كيفش
 زيباي شبهاي از يكي ماندني ياد به شبِ آن.اورد ديده به اشك خود قبولي خبر شنيدن با و گرديد برقرار شركت

 .بود ماه ارديبهشت

 

  چهارم و بيست فصل

 .خاله ببرمش بذار خدا تورو-

 .ببرش فردا ، فردا-
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 :گفت كالفه مهرداد

 يك ، كهنه روز يك ، خواد مي شير بچه اين روز يك اومد در پدرم بابا ، خاله كني مي فردا و امروز است هفته يك االن-
 و كس دنبال بس از و نيامده چشمانم به خواب است هفته بگم؟يك كي به آخه ، منو بدبختي هم روز يك ، لباس روز

 خودم مصيبت مگه ، بدم تحويلش و كالنتري ببرمش بذار قسم مادرم خاك به تورو.شده كنده پام پوست گشتم كارش
 بكشم؟ دوش به هم رو ديگه يكي مال كه كمه

 :گفت دلسوز لحني با بچه دادن نشان حال در تاجماه

 پرورشگاه؟ ببرنش بدي مياد دلت چطور.شيرينه چقدر ببين ، كن نگاش!خدا رو تو خاله نگو-

 :گفت خشمگين مهرداد

 بيارم كنم جمع كاره و كس بي ي بچه چي هر چطوره دارم؟اصالً كودك مهد من من؟مگه وردل بمونه كه نره پرورشگاه-
 ام؟ خونه

 :گفت آلود بغض صدايي با و ورچيد را لبانش تاجماه

 بگير اجازه تو ، نميدن رو بچه اين سرپرستي ي اجازه كه من كني؟به مي ناز گيره فسقلي اين پيش دلم كه ديدي هم تو-
 .كنم مي بزرگش من كه

 :گفت گشت مي بهانه عقب حال هر به و كشيد مي رنج حقيقت نگهداشتن مخفي خاطر به كه مهرداد

 .نيست زنده هوا باد با كه كوچيك اسب چي؟اين خرجش پس-

 .ديگه تو با خرجش خُب-

 يافته اي نشانه كمتر بود كرده جستجويش بيشتر چه هر هفته يك آن طي ، پرداخت مهين شماتت به دل در مهرداد
 را عزمش.نبود او از نشاني اما بود زده سر بيابد را او زد مي حدس كه جا هر به بود رفته زمين زير و شده آب انگار.بود
 :گفت محكم و كرده جزم

 .دارم بدبختي كافي حد به خودم ، بدم تحويل ببرم رو بچه بايد من حال هر به-

 : غريد تاجماه
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 رفتي مي ور باهاش داشتي وقتي ديشب.افتاده هم تو دل به بچه اين مهر دونم مي كه من پسر شقي كله تو چقدر-
 .ديدمت

 .والسالم كالم يك.بره بايد بچه اين ، نداره رنگي من پيش حنات ديگه خانوم چي؟خاله كه خُب-

 غرولندكنان بود آمده جونش به خونش كه مهرداد و رفت آشپزخانه به و كرده بچه تن بر لباس نارضايتي با تاجماه
 اخم او ديدن با كرد مي جابجا را ظرفها جهت بي و بود ايستاده ظرفشويي مقابل كه تاجماه.رفت حياط به و كرده بغلش
 :گفت كرد مي حفظش زحمت به كه آرامشي با مهرداد.شد كارش سرگرم و كشيده درهم

 نفر يك!خدا به بعيده شما چي؟از كه داريم نگه كيه كارش و كس دونيم نمي ما كه رو اي بچه شدي؟آخه بچه مگه خاله-
 چشم؟ بگم بايد هم من ، من خونه در گذاشته آورده عقل بي

 :گفت سردي به تاجماه

 مهمه؟ من نظر مگه ميگي؟اصالً چي ديگه ، بريش مي داري كه حاال-

 :گفت بلند صداي با مهرداد

 خواستي مي بچه نداري زن كه تو گه نمي.خونم بيارم بيرم رو ببخت يك دست خواستم من و آمديم مسلمون آخه-
 داري؟ مي نگهش تو چرا و كيه ي بچه اين گه چكار؟نمي

 .من با بچه نگهداري گرفتي زن و داشتي عرضه اگه تو-

 .ميرسي من حرف به بعداً ، آقاجون رفتم من!بدوش بگو تو نره گيم مي هي ما حاال-

 قرار رل پشت خود و خواباند راننده كنار صندلي وي را بچه روزش و حال نكردن درك خاطر به عصباني مهرداد
 فهمه؟اين مي چيه؟كي من درد دونه مي كي انديشيد و شد خيره نوزاد داشتني دوست صورت به لحظه چند براي.گرفت
 شونه كار اين زير از من كه مخارجشه و خرج خاطر به كنه مي فكر ، شناسه مي خوب منو خودش قول به كه هم پيرزن
 خودم داشم عرضه اگه من ، كنه آدم رو وجب يك اين تا مياد در آدم آسونيه؟پدر كار داري بچه مگه آخه.كنم مي خالي

 بسه دادم گوش مادرم سفارش به و كردم ثواب كه يكباري همون ديگه نه.شدم مي بچه صاحب و دادم مي تشكيل زندگي
 بكشم؟مگه رو دختره اين زندگي جور كه چه من به اصالً.يكي اين حال به واي شد اين اش نتيجه كردم رو خوبي اون ،

 با و زد استارت ماشينش به تصميم اين با مهرداد!قانون و دونه مي بكشم؟خودش اونو جور من كه كشيد منو جور كسي
 .شد خارج كوچه از سرعت
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*** 

 :گفت ظريف لبخندي با او اظهارات شنيدن از پس و نگريست بود گرفته آغوش در را بچه كه حالي در مهرداد به سروان

 .ميرن و عذب جوون يك ي خونه در ميذارن ميارن رو اي بچه!اينطور كه-

 :گفت كارها به بخشيدن سرعت براي مهرداد

 .افتادم زندگي و كار و خوراك و خواب از ، بماند كردم خرجش كلي!اومده در پدرم سروان جناب-

 :پرسيد ترديد و سردرگمي با سروان

 نياورديش؟ اول روز همون چرا پس-

 :گفت و داده تكان سري مهرداد

 ديد رو بچه اين تا ، كوره اجاق قضا از كه دارم پير ي خاله يك.نيست جور دو يكجور كه من بدبختي سروان جناب آخه-
 داري؟ بچه به چه رو مرد آخه.آمدم نمي بر پسش از كه من وگرنه داشته نگهش اون هم امروز تا ، نكرد ول ديگه

 بده؟ شهادت مورد اين در تونه مي كي-

 :گفت حيرت با مهرداد

 بله؟-

 .همينه ماجرا بدن شهادت محل اهالي از نفر چند بايد يعني ، داريم محلي استشهاد به احتياج ما-

 :گفت عصباني مهرداد

 .داده رخ هوا تاريكي توي قضيه اين گم مي بده؟من شهادتي چه نديده چيزي كسي وقتي سروان دهه؟جناب-

 :پرسيد لبخند با سروان

 محلي؟ اون توي سالهاست نگفتي مگه-

 !بله-
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 .نكردي ازدواج و عذبي هنوز تو دونند مي هات همسايه حتماً پس ، خب خيلي-

 .بله...خب-

 .ديگه حله ماجرا خب خيلي-

 چي؟ بعد- سروان؟ جناب شه مي چي بعد-

 كردند؟ امضاء رو نامه شهادت پايين نفر چند اينكه از بعد-

 روز چند اون طي البته كه بياد جواب بهزيستي طرف از تا كشه مي طول روز چند بگم قدر همين ، بزرگه خدا هم بعد تا-
 .شدند پيدا مادرش و پدر زمان آن تا هم شايد.شماست مهمون هم

 ذاشتم مي بود خونه؟خوب بردمش هوا تاريكي و سرما توي از كردم دارم؟بد نگه من ست ديگه يكي ي چه؟بچه يعني-
 بشه؟ ها گربه و سگ خوراك

 :گفت آمرانه لحني با نداشت را برخوردي چنان انتظار اصالً كه سروان

 وگرنه كن گوش حرفم به من پيش اومدي ذينفعم؟اگه ماجرا اين در من مگه.پسر نكن بلند قانون مأمور سر صداتو-
 .بشه كم بچه سر از مو تار يك حتي نبايد شماست پيش كه مدتي طول در ضمن در ، داني خود

 :گفت پوزخندزنان و برخاسته جا از خشمگين مهرداد

 .شديم بدهكار هم چيزي يك ثواب كار خاطر به!قانوني عجب-

 :گفت نرمي به سروان

 .داره ثواب ، اون روي هم ديگه روز چند داشتي نگهش هفته يك كه تو ، كنه طي خودشو طبيعي روال بايد كاري هر-

 اما بود شرمسار ها همسايه با رويارويي از.برگشت خودش منزل به و كرده ترك را كالنتري خشم از آكنده دلي با مهرداد
 زمين روي را بچه خواست وقتي.خريد مي جان به را دردسر عمر يك يا و كرد مي چنين بايد يا ، نداشت اين جز اي چاره

 كرد درست قند آب كمي پس است گرسنه دانست مي ، برخاست آسمان به اش گريه فرياد و شد بيدار خواب از بگذارد
 قند آب از غير چيزي پس بود تاجماه ي خانه بچه وسايل ي همه.ريخت دهانش بر قطره قطره تاجماه روش مطابق و

 نامه شهادت متن كرد تالش و پرداخت استشهاد نوشت به و آورد قلمي و ورق كرد سير را بچه وقتي.نبود مناسب برايش



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  300 

 دوباره از پس.نمود امضاء را برگه پايين خودش همه از قبل آنگاه باشد داشته تطبيق بود گفته سروان به كه حرفهايي با
 و ايستاد كناري همسايه ي خانه مقابل درست و شد خارج خانه از و گرفت آغوش به حرفش اثبات براي را بچه خواني
 :گفت افكنده سر مهرداد.گشود مهرداد روي به را در همسايه زن اينكه تا كشيد طول دقيقه چند.فشرد را اش خانه زنگ

 .شباهت خانوم سالم-

 چطوره؟ شما حال ، مهرداد آقا عليكم سام-

 دارند؟ تشريف شباهت آقاي ، شما مرحمت به-

 :گفت و افكند نوزاد به تعجب سر از نگاهي زن

 داشتين؟ امري ميان غروب نخير-

 :گفت زير به سر و سترد پيشاني از عرق مهرداد

 ...بگم چطوري دونم نمي... واال-

 :گفت و برد بهره او من من از زن

 پسر؟ يا دختره سالمتي به!صدا و سر بي چه ماشاال ، مهرداد آقا باشه مبارك-

 :گفت دستپاچه مهرداد

 ...اما پسره-

 :گفت عجوالنه زن

 .باشه سرش باال سايتون-

 :گفت تلخ اي خنده با مهرداد

 .من ي خونه در جلوي گذاشتند اينو... بگم چطور يعني ، نيست من مال بچه اين اما... ممنون خيلي يعني... نخير-

 :گفت دلسوزي از حاكي لحني با زن

 تونستند؟ چطور ، خيري بي مادر و پدر چه!آخي-
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 :گفت ادامه در و برد بهره او آرامش از مهرداد

 امضاء رو استشهادنامه اين پايين خودتون يا شباهت آقاي باشه نداشته اشكالي اگه تا رسيدم خدمت همين براي واال-
 .كنيد

 :پرسيد تعجب با زن

 چي؟ براي-

 .خواد مي استشهاد بچه گرفتن براي ازم كالنتري دوني مي آخه ، من نفع به-

 :گفت خواهانه پوزش لحني با زن

 بوديم خواهرم ي خونه شب آن ما شاهده خدا.كنند امضاء جريانند در كه اونايي ببريد ، نبوديم جريان در كه ما خُب-
 كنيم؟ امضاء دروغ به چرا هست هم پيغمبري خدا باالخره

 .كنيد مي تأييد كه اينو الاقل ، مجردم هنوز من دونيد مي كه شما ندونه كي هر شباهت؟ديگه خانوم دروغ چرا-

 شاهد روز يك ايشاال هم ما كنند امضاء محل بزرگترهاي ببريد ، نوشته اي ديگه چيزهاي كاغذ اين توي ببخشيد-
 ي اجازه شباهت از كه خودم.نميشه متأسفانه اما بكنيم بهتون كمكي خواد مي دلم خيلي ها بچه جون به.بشيم عروسيتون

 توي خودتون ماشاال ، چي همه يعني آدم امضاء باالخره.نميكرد رو كار اين بود خودش هم اگر و ندارم رو كاري چنين
 .اجتماعيد

 او براي را ماجرا و زد زنگ و ايستاد روبرويي ي خانه مقابل و كرد خداحافظي اش خانه كنار ي همسايه از نااميد مهرداد
 :گفت بود بازنشسته پيرمردي كه مخاطب گرفت مقابلش را استشهاد ي ورقه وقتي و كرد بازگو نيز

 .بودم ديده خواب رو پادشاه تا هفت ساعت اون كنم؟من امضاء رو چي نديدم چيزي من وقتي آخه-

 نيست؟ كافي كردنتون امضاء براي همين آيا ، نكردم ازدواج هنوز من دونيد مي كه شما كرماني آقاي آخه-

 ، خودم پسر همين يكيشون.نيستيد نوعي شماي مقصودم ببخشيدها ، شدند تودار حاال جوونهاي شما نسبت بال-
 اون سر از من.شد دار بچه كي و گرفت زن كي نفهميديم اصالً ما ، برگشت نفر سه رفت نفر يك بخونه درس فرستادمش

 !نيستيدها شما منظورم ، خوام مي معذرت هم باز.نكنم اعتماد هم چشمم دو به حتي گرفتم ياد ماجرا
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 متلك تا هزار بود كم خودش درد.پاسخهايي چه هم آن ، شنيد منفي پاسخ انداخت رو ها همسايه از يك هر به مهرداد
 :گفت مي يكي.خريد جان به هم

 .داره مسئوليت فردا پس فردا باالخره ، شد طرف شه نمي كه قانون با-

 :گفت مي ديگري

 .دارند قلق اما لجبازند زنها كه درسته ، كن آشتي برو شنوي مي من از اگه-

 :گفت مي ديگري

 .كنم مي امضاء هم من كردند امضاء همه وقت هر ببر-

 :گفت مي يكي آن

 .خونت در آوردند كه آقا بودي قابل شايد-

 بچه اتفاق به و كرد ريز ريز را نامه شهادت ي برگه كه بود خشمگين پرده پس پاسخهاي شنيدن از آنقدر ظهر حوالي
 .شد تاجماه ي خانه راهي

*** 

 .باشد دهنده تسكين لحنش كرد مي تالش اما درخشيد مي مهرداد موفقيت عدم خاطر به تاجماه چشمان در شادي برق

 .ميشه درست ، خاله نخور جوش و حرص انقدر حاال-

 :غريد و زده سيگارش به محكمي پك مهرداد

 گرفتاري يكيشون اگه.كرد خوبي خير بي هاي همسايه اون به من بيامرز خدا باباي چقدر خاله؟ااا ميشه درست چي-
 ميشد عصباني دستش از بيامرزم خدا مادر چقدر.بود من باباي اول داشت مرافه زنش با يا خواست مي پول ، داشت
 حيف گفتند من به ارزش بي امضاي يك براي چيزهايي چه ببينيد نبودين امروز كه شما.كش ستم گفت مي بهش هميشه

 .استغفراهللا...وگرنه بودند بابام جاي هاشون بعضي كه

 :گفت و نهاد مقابلش چاي استكاني تاجماه



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  303 

 كني؟ چكار خواي مي!خاله؟ چي كه آخرش-

 :گفت و برخاست جا از مهرداد

 تا چند به وروجك اين با ما كار حاال ، كرد كاري نميشه نباشه استشهاد تا گفت بكنم؟سروان تونم مي چكار ، هيچي-
 .بنده امضاء

 :گفت ملتمسانه لحني با و گرفته كمك مهرداد كردن نرم براي اش هميشگي ي جربه از و شد نزديكتر مهرداد به تاجماه

 اش سرپرستي ي اجازه بري اگه.اندازه مي گره تو كار توي انقدر كه اينه خدا خواست شايد ، دار نگهش و بيا جون خاله-
 !نه نگو خاله جون.بزن سر بهش بيا فقط تو و كنم مي بزرگش مادر يك مثل بگيري رو

 :گفت عصبانيت با و زده خود موهاي به چنگي مهرداد

 .خاله كن بس خدا تورو-

 هم جوون و داري زندگي و خونه چون ، نداره دردسري كه تو ي واسه آخه.نه نگو برم قربونت من الهي جون خاله-
 .ميدن سرپرستي ي اجازه بهت هستي

 :كرد زمزمه و داد فرو را خشمش مهرداد

 .اينجا آوردمش كردم اشتباهي چه!خدا بر پناه ، بچه اين شد دردسري عجب-

 :كرد التماس و كشيده اش خواهرزاده موهاي بر دستي نبود بردار دست كه تاجماه

 .دارم نگهش خودم خوام مي بگو و سروان پيش برو ، برم قربونت پاشو-

 .بيام و برم ماه چند بايد بكنم كاري همچين بخوام هم نداره؟اگر قانون مملكت راحتي؟مگه همين به-

 ميگي؟ چي ديگه ، من با اونم-

 :گفت و كرده روشن ديگري سيگار مهرداد

 .نكن هستيم كه ايني از گرفتارتر رو ما ، خانوم خاله پايين بيا شيطون خر از خدا تورو-

 :گفت نفس به اعتماد با بود كرده نرم را مهرداد خودش حساب به كه تاجماه
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 .بگو رو ات خواسته و سروان پيش برو پاشو فعالً تو.بخواد دلشون هم خيلي ، گيرم مي اجازه برات خودم-

 :گفت حيرتزده مهرداد

 خودش مال بچه بخندند؟بگن بهمون بشينند مردم خواي خاله؟مي ميگي چي ثاني در.گذشته اداري وقت كه االن؟حاال-
 .دارم نگهش بخوام كه وقتي حال به واي چسبوندند وصله بهم حاال فالن؟همين و چِها و بوده

 جاي ميري و فروشي مي رو ات خونه كه اينه نهايتش.بگيرن دوزار بيان خوان مي قرون يك مربوط؟اگه چه مردم واه؟به-
 به زورت مگه.كني بيرونش نداره خوبيت آورده پناه او به بچه اين.نه نگو ، اومده خوب دلم به من خاله خدا به ، ديگه

 داره؟ گناهي چه معصوم طفل اين خطاكارند مادرش و مادر؟پدر كُشي ضعيف مگه ، رسيده ضعيف

 او به را پسرش آن طي و گذاشته برايش رفتن از قبل كه يادداشتي و انداخت مهين ياد به را مهرداد تاجماه حرفهاي
 :بود سپرده

 من وضعيت به كسي هر از بهتر خود.كرديد مردانگي من حق در كه همانطور ، كنيد پدري من پسر حق در كنم مي تمنا
 ...بودم كار اين انجام به مجبور كنيد درك اميدوارم.است ممكن غير من توسط او دادن سامان كه دانيد مي و واقفيد

 به چشمي زير تاجماه.شد مي سانت پنجاه زحمت به بچه باالي و قد ي همه ، ماند ثابت مهين پسر روي مهرداد نگاه
 زمزمه بشنود خودش فقط كه اي گونه به مهرداد.زد لبخند تاجماه و بوسيد را بچه پيشاني و شده خم او ، نگريست مهرداد

 :كرد

 است؟تو شيشه جنس از ما دلِ فهميدي نيامده دلمونه؟هنوز دست از كشيم مي چي هر ما فهميدي هم تو سوخته پدر اي-
 ميشي؟ چي بشي بزرگ

 .داشت لب به لبخند و كرد مي نگاهش هنوز تاجماه ، داد تكيه عقب به مهرداد

 ندارين؟ مخالفتي كه شما ، متين بارم اسمشو دارم دوست بدن شناسنامه خواستند اگه خاله-

 :گفت و كرد مزه مزه دهانش در را انتخابي اسم تاجماه

 متين؟-

 .باوقار ، صبور ، سنگين يعني-
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 .نشنيده اسمهاي حق واه؟به ، خوره مي خودت اسم به هم ميمش-

 بپوشاند عمل ي جامه داشت مي دوست زندگي در كه زني آخرين و اولين ، مهين سفارش به داشت خيال كه مهرداد
 :گفت

 .كنم مي انتخاب خودم هم رو اسمش دارم نگهش من قراره اگه ديگه خُب-

 وجود خاطر به را خدا دل در و سپرد فراموشي به را مخالفتش زود خيلي بود خوشحال بچه نگهداري خاطر به كه تاجماه
 .گفت سپاس بچه

 

  پنجم و بيست فصل

 قرار شركت هاي فعاليت جريان در حدودي تا و شده آشنا شركت كارمندان ي همه با مهين هفته يك گذشت از پس
 هر.كند عمل وظايفش به بيشتري نفس به اعتماد با و آيد فائق موردش بي ترس بر بود توانسته همچنين او.بود گرفته
 را فكرش چندان اما بود عجيب سابقه با متقاضي همه آن ميان از شركتي چنان منشيي عنوان به انتخابش نظرش به چند

 انجام جريان در.كند جلب را شركت عامل مدير رضايت پيش از بيش كرد مي تالش و داد نمي آزار مساله اين پيرامون
 است اي مضاربه شركتي است مشغول فعاليت به آن در كه شركتي شد متوجه بود تلفن به پاسخگويي همانا كه اش وظيفه

 طريق از همچنين.كنند مي دريافت را پولشان سود آنها فعاليت قبال در كه ست مردمي اندازهاي پس از آن ي سرمايه كه
 سبب به عامل مدير و داشته عهده به را شركت منشي سمت جواني دختر خودش از قبل كه فهميده شركت آبدارچي
 .است نموده اخراجش حد از بيش كنجكاوي

 انجام را كارهايي و كند دراز گليمش ي اندازه به را پايش كه بود خطري زنگ ي مثابه به مهين براي مسأله اين دانستن
 مي شركت در را ناهارش روز هر بنابراين ، ظهر از بعد چهار تا بود صبح هشت از او كار ساعت.خواهند مي او از كه دهد
 مي سبب كه را آنچه و شد مي صحبت هم زدند مي صدايش تقي بابا همه كه شركت آبدارچي با ساعت آن طي و خورد
 كار شركت در كه ماهي اولين پايان در.بود اصفهان اهل خودش مثل هم تقي بابا كه بود اين ببرد ياد از را خود غربت شد
 ي شكرانه به شب آن.آورد مي دست به خودش دسترنج طريق از كه بود پولي اولين اين ، گرفت حقوق كرد مي

 به با كوچكش شادي كه نگذشت ديري اما ريخت شوق اشك خلوت در و گرفت خودش براي كوچكي جشن موفقيتش
 خودش دستهاي با آدم است سخت چقدر و نيانديشد او به كرد مي تالش كه عزيزي ، نشست اندوه به پسرش اوردن ياد
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 بود مهرداد نزد او كه وقتي تا خيالش چند هر ، كند مي چه و كجاست دانست مي خواست مي دلش.كند پاره پاره را قلبش
 .است اسفنج مثل هم مادر قلب و بود مادر يك حال هر به اما بود آسوده

 ، انديشيد گذشته به خاكستري شب ي سايه در و خوابيد گرسنه بود داده سفارش شام و خريده شيريني آنكه با شب آن
 مرگ روي به نااميدانه و گذرانده تنهايي در كه سختي روزهاي ، زندگي و مرگ انتخابِ.انتخاب سخت روزهاي آن به

 .بود داده نجاتش تباهي خطر از و آمده اش ياري به صفت فرشته مهرداد كه روزهايي بودبه گشوده آغوش

 از آيا بگيرم؟و آغوش در را كودكم توانست خواهم روزي آيا گفت دل در و انديشيد نيز آينده به شب تاريكي در مهين
 كسي ، بود مهرداد داشت اطمينان كه چيزي تنها به جواب بي سوال هزار شد؟ميان خواهم رها بالتكليفي و سردرگمي اين
 .داشتند تكيه او به دو هر كوچكش نوزاد هم و خودش هم كه

 دادن دست از خاطر به چقدر و است مهرداد محبتهاي مرهون عمر آخر تا كه بود واقف حقيقت اين به خوبي به مهين
 .خورد مي غبطه او با ازدواج فرصت

 افسوس

 ، عشق همه آن از كه افسوس

 ريا بي محبت همه آن از

 ، كرد مي فرياد را تو حرف كه عاشقانه سكوت همه آن از

 ، تلخ سرزنش دنيا يك جز چيزي

 .نمانده باقي خبري بي و حاصلي بي درد جز چيزي

 ، انگار

 ام تنهايي پايان بي برهوت در

 ، شود مي عذابم باعث كه است سراب نه

 ، توست ردپاي كه

 ، حسرت داع هاي ماسه در فرومانده
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 .من از فراتر گام يك هميشه و

 صبح خنكاي در وزد مي نسيمي نه

 ، تو حضور بوي ي مژده با

 ، اي پرنده نه و

 .باشد من قلب نداي حاصل تا

 افسوس

 نيست من تنهايي اَمن حريم تو هاي شانه ديگر كه افسوس

 نيست امروز ، ديروز كه افسوس

 ، ديگر كه افسوس و

 .*زند نمي سوسو من براي اي ستاره ، تو قلب پهناور آسمان در

 نويسنده اشعار از*

 بار اي تازه اتفاق گذشت مي شركت در مهين استخدام از روز پنجاه تنها كه وقتي ماه خرداد روزهاي آخرين از يكي
 اتاقش از زودتر شنبه هر برنامه مطابق مهين روز آن.نمود تحول دستخوش را بخت نگون دختر اين سرنوشت ديگر
 اعضاي مثبت نظر بود توانسته و بود افزوده هايش آموخته بر ماه دو آن طول در ، گرفت پيش را شركت راه و شد خارج

 تشكر و قدرداني او تالشهاي از مستقيم صورت به بار چند شخصاً شركت عامل مدير حتي.كند خود متوجه را شركت
 .كند تالفي را مثبتش فعاليت ماه آن پايان نحوي به بود داده قول و كرده

 با كه شد شركت آبدارچي تقي بابا متوجه نگاهش شركت قدمي چند در درست كه بود شده غرق خود دنياي در روز آن
 از.دويد طرفش به و پريده جا از فنر مثل مهين ديدن محض به او.فشرد مي دندان به لب و نگريست مي اطراف به نگراني
 :گفت هراسان رسيد مهين قدمي دو به وقتي او.داد را بدي ي حادثه گواهي و ريخت فرو مهين قلب او ي عجله

 .منتظرتم كه ساعته جون؟نيم دختر اومدي-

 :گفت تعجب با مهين
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 تقي؟ بابا شده اومدم؟چي دير من مگه-

 .برو ، وانستا برو ، جون دختر برو اينجا از-

 :پرسيد مضطرب مهين

 بابا؟ شده چي مگه-

 :كرد تكرار او دادن هل حال در پيرمرد

 .كنند مي بازداشتت بقيه مثل بيارن گيرت اگه.كن عجله ، دختر برو-

 :پرسيد سردرگم مهين

 اي؟ وحشتزده و هراسون انقدر تقي؟چرا بابا ميگي كرديم؟چي چكار بقيه و من بقيه؟مگه مثل-

 .بگم نيست وقت فعالً-

 :گفت وحشت با و شده مانعش پيرمرد اما بياورد در موضوع از سر خودش گرفت تصميم مهين

 و بازرگاني رئيس ، حسابداري رئيس ، گرفتند رو همه.تو بري نبايد تو ، بگيرم رو جلوت كه موندم قبل ساعت نيم از -
 .كارگزيني رئيس

 كردند؟ چكار اونا مگه آخه-

 :گفت حرارت با كوبيد مي دستش پشت كه حالي در پيرمرد

 باال رو خدا خلق پولهاي از كلي كه هم سوخته پدر عامل مدير اون.كردند كالهبرداري و اختالس ، نكردند چكار بگو-
 شدت از همه.شدند خبر كجا از يكهو اينا دونم نمي زنه مي سياهي به جمعيت از شركت در جلوي.رفته در و كشيده

 من.اند بقيه منتظر و ايستادند باال اون دست به دستبند مأمورِ هم نفر چند.كنند خفه رو شركت رؤساي خوان مي عصبانيت
 ...اومدي اگه كه بودم ايستاده اونجا بودم تو نگران فقط

 گير گلويش در سنگين بغضي ، نداشت زدن حرف قدرت و لرزيد مي زانوانش ، نشنيد را آبدارچي حرفهاي ديگر مهين
 به مرارت آن با كه را كاري نداشت باور.ديد مي آب بر نقش را زحماتش تمام گويي.بود كرده سد را نفسش راه و كرده
 رفته هوا به و شده دود اش گذشته ماه دستمزد اينكه بدتر آن از و باشد داده دست از آسان آنطور بود اورده دست
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 بزند چنگ عامل مدير صورت به خواست مي دلش ، تركيد بغضش و گرفت را چشمش جلوي خون لحظه يك براي.بود
 كارتون به سادگي و صداقت اينجا:بود رفته كنار پليدش ي چهره از پرده انگار فهميد مي را او مقصود حاال.شود آرام بلكه
 :زد فرياد گريه ميان.داست نگهش پير آبدارچي اما برود شركت طرف به خواست.ياد نمي

 .نداده منو حقوق و حق اون ، برم بايد ، برم بذار-

 كرده كالهبرداري تومان ميليونها اون ميگم ببرندت؟من بيگناه و بيخود خواي شدي؟مي ديوونه مگه ، دختر بگير آروم-
 ندارم و دار تومان هزار دويست كه بگم چي من بگن؟پس چي باخته مال بدبختهاي اون خواي؟پس مي رو حقت ميگي تو
 .نداده كه رو ماهم اين خبر؟حقوق بي خدا از اون دست بودم داده رو

 :گفت گريه ميان درمانده مهين

 سر اداري كارهاي از و ام تجربه بي و كودن ، احمقم و ساده بود فهميده اينكه براي ، كرد انتخاب منو چرا فهمم مي حاال-
 مي حساب حقوقم روي چقدر دونست مي بود باخبر من اوضاع از باشه؟اون پست انقدر تونسته چطور آه.ندارم اي رشته
 كنم؟ چه غريب شهر اين بدم؟توي كرايه بخورم؟چطوري كجا كنم؟از چكار حاال تقي بابا.كنم

 :گفت بود دردمند نيز خود كه پيرمرد

 سر برميگشتم نونوايي از وقتي هم امروز خوابيدم مي شركت توي شبها دوني مي كه تو ، غريبم هم خودم بگم؟من چي-
 به خودمو.تو نرفتم ديگه و است كاسه نيم زير اي كاسه زدم حدس فوري ديدم شركت جلوي رو آگاهي ماشين كوچه
 شرح برام رو ماجرا طلبكارم هم من ميكرد فكر كه اون و كردم سوال ماجرا ي درباره طلبكارها از يكي از و زده راه اون
 گفت مي يكي اون بوده دخترم ي جهيزيه پول گفت مي يكي.بودن گرفتار نحوي به كدوم هر ، خدا خلق بيچاره.داد

 خيالم ديدمت كه حاال.قيامتيه چه باال اون دوني نمي.بوده مادرم ي خونه پول گفت مي ديگه يكي و بوده زنم طالهاي
 .بري بهتره هم تو ميرم دارم من ، شد راحت

 :گفت گريه ميان مهين

 برم؟ كجا آخه-

 .اصفهان برم شايد كه من.اينجاست از بهتر جا هر ، دونم نمي من-

 .بمونم غربت اين توي بايد ندارم رو كسي اونجا من اما-
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 .كن جمع حواستو سركار رفتي دوباره اگر.بابا باش خودت مراقب ، كنم مي خداحافظي ازت جا همين پس-

 بود آمده اش ياري به خدا هم باز.كرد نظاره را شدنش دور اشكبار چشماني با مهين و شد جدا مهين از اندوه با پيرمرد
 دار و گير در و ميكرد بازداشت كالهبرداران با همكاري اتهام به را او پليس شايد.شد مي چه عاقبتش نبود معلوم وگرنه

 بي و مغلوب و درمانده او.برد مي پي بود داشته مخفي همه از روز آن تا او كه حقايقي به اش گذشته به مراجعه و بازجويي
 و نشست نيمكت روي خلووت پاركي در شد خسته وقتي و رفت راه داشت بدن در جان تا و افتاد راه به هدف

 .بود گشته همنوا گريه با دارش غصه وجود ي همه انگار بشنود را صدايش كسي نداشت واهمه ديگر.گريست

 مي اساسي فكري بايد.گريه در نه و است غصه در نه كارش ي چاره دريافت آرامش به دستيابي از پس مهين شب آن
 كه همانطور مهين.رفت مي آنجا از بايد زود يا كند؟دير زندگي مسافرخانه در توانست مي كي تا گذشته آن از ، كرد

 متن بار چند.داشت تفاوت بقيه با كلي نظر از كه افتاد آگهي به نگاهش گذراند مي نظر از را روز آن روزنامه هاي آگهي
 منزل يك براي وقت تمام خدمتكار عنوان به جوان خانم يك به": شد مقصودش متوجه اينكه تا گذراند نظر از را آن

 ".نيازمنديم پوشاك و خوراك ي هزينه تقبل و سكونت محل ارائه با مسكوني

 بود نمانده باقي بيشتر آن از اي پاره تكه اكنون و كرده فنا را اش هستي آن بر تكيه با روزگاري كه غروري ، غرورش
 و بود جوان چند هر.نداشت پذيرش جز اي چاره كرد مي فكر خوب كه وقتي اصل در اما شد مي وضعيتي چنان قبول مانع
 يك براي تواند مي كه هايي زيبايي ي همه با دنيا.است رسيده آخر به دنيا او براي آمد مي نظر به ولي ناآشنا سخت كار با

 .ديد مي تحملش به ملزم را خود كه بود شده تنگي حصار مثل او براي ، باشد داشته جوان زن

 شركت يك منشي عنوان به كاري جستجوي در فقط و نكرده توجه هايي آگهي چنين به ها آگهي ميان شب آن با مهين
 دفاع براي پايي و دست نه و دارم تخصصي نه ، نشدم ساخته هايي محيط چنان براي من انديشيد مي اندوه با اكنون و بود
 رو اينجا بايد زود يا دير و است اتمام به رو اندازم پس.بگردم كار دنبال روزها دوباره كه فرصتي نه و حقوقم و حق از

 آزارم سرپناه نام به چيزي غصه ديگر كنند قبولم و بيارم شانس اگر رفت خواهم آگهي اين آدرس به فردا.كنم تخليه
 پس گذشته از بيش تونم مي كنند تقبل را پوشاكم و خوراك خرج دادند وعده كه همانطور اگر گذشته آن از داد نخواهد
 ته ، من بزنه حدس تونه مي كي ، من يكيشون.كنه مي آدمها زندگي با وحشتناكي بازيهاي سرنوشت گاهي.كنم انداز

 :كرد زمزمه بغض با و نگريست خود دستهاي به حسرت با مهين.ام شده كار اين انجام به مجبور خانواده تغاري

 بيگانه ي خونه خدمتكار خواد مي تغاري ته دختر ببيني كه كجايي حاال بابا ، كرد مي افتخار دستهام به بابام چقدر-
 دادي زجر خودت به ، كشيدي رو زحمتم عمر يك.كنه كلفتي سرش باالي سقف يك و نون لقمه يك براي خواد مي.بشه
 نكرده چنين كاش اي ، بودي نكرده چنين كاش اي اما نكشم دوش روي رو عالم منت و بخونم درس ، باشم رفا در من تا
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 مي غرورمو شاخ و زدي مي دستم پشت كردم مي گله زندگيمون اوضاع از و فروختم مي فخر كه بار هر كاش اي ، بودي
 مراد بر روزي دو گر گردون دور(  كني زمزمه برام رو حافظ شعر و بزني لبخند روم به اينكه جاي به كاش اي ، شكستي

 خرد صالبتت با قدم زير رو بيجام توقعات و زدي مي فرياد سرم بر)  مخور غم دوران حال نباشد يكسان دائما/  نرفت ما
 .كردي مي

 نه.بود يكي جمعه و شنبه ما رفتار خاطر به تو براي.كشم مي زجر چقدر افتم مي يادت به بار هر دوني نمي بابا...آخ
 و بخورند حالل نون هات بچه تا كشيدي صادقانه زحمت عمر يك مجيد قول به ، سرگرمي و تفريح نه و داشتي مسافرتي

 مي ايثار ، خواد مي جرات و دل ، خواد مي شهامت شدن مادر و پدر كه راستي راستي.بگذارند زمين روي سر آسوده شبها
 شدم كار انجام به مجبور زندگي گذراندن براي مدتيه خودم كه حاال.بشه ديگران فداي و بگذره خودش از آدم تا خواد
 هيچوقت من.ما هاي خواسته آوردن جا به برات بوده سخت چقدر و كردن تومن ده رو ريال يك سخته چقدر فهمم مي

 جلوي.كشيدي چه كردم خون رو جيگرت هفته يك خاطرش به من كه كفش فالن و لباس فالن خريدن براي نفهميدم
 پدر ياد به مدتي مسافرخانه محقر اتاق در مهين.بگن درشت و ريز بهت دادي اجازه نفر چند به و كردي كج سر نفر چند

 .خوابيد و رفت بستر به نخورده شام هم شب آن آنگاه ريخت اشك مادرش و

 شد خارج مسافرخانه از كه بود گذشته صبح نه از ساعت و برخاست جا از ديرتر كمي صبح روز هر برعكس صبح روز آن
 مكث كمي راننده.پرسيد داشت دست در كه آدرسي درباره راننده از و شد سوارش و گرفت دست تاكسي اولين جلوي و

 :گفت و كرده

 .باالست مال-

 :پرسيد تعجب با مهين

 بله؟-

 .خانوم شهره باال مال-

 .نيستم تهران اهل من آدرس؟آخه اين به ببريد منو تونيد مي-

 .ببرمتون اونجا تا خواستيد نمي من از اينجا شناختيد مي اگه ، شناسيد نمي رو ها محله چون پيداست-

 دوره؟ خيلي مگه-

 .ببرمتون دربست بخواهيد اينكه مگر ، شهريم مركز االن ما خانوم بله-
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 :گفت بالفاصله بود داده اختصاص تاكسي كرايه به را زيادي ي هزينه روز آن تا كه مهين

 .متشكرم نه نه-

 .برين چطور كنم تون راهنمايي تونم مي پس-

 .ميشم ممنون خيلي-

 .نمود اش راهنمايي نظر مورد آدرس تا رفتن پيرامون و كرده پياده تقاطعي در را مهين راننده

*** 

 كه بود ته و سر بي و بزرگ امارتي بلكه نبود خانه بود شده شكوهش و جالل محو و ايستاده مقابلش مهين كه اي خانه
 درِ.بودند بيشماري كالغهاي پذيراي و سائيده آسمان بر سر خانه ديوار بلندي از فراتر چيزي سروش و چنار درختان

 اما محله.افزود مي بود نشده داخل هنوز مهين كه اي خانه صالبت بر بود اطراف هاي خانه در از عريضتر بسيار كه خانه
 براي مهين انگشتان.بيافزايد خود تعجيل بر هست كه شرايطي هر در كرد مي وادار را عابري هر و بود خلوت و ساكت
 هم باالخره.گرديد تصميم اين اجراي مانع كار به احتياج اما برگردد گرفت تصميم بار چند ، لرزيد مي زنگ فشردن

 .ايستاد انتظار به و فشرد را زنگ كليد و گرفت را تصميمش

 جوون؟ دختر داري چكار-

 اطراف آن در كسي اما بود ميانسال زني صداي ، صدا.نگريست اطراف به و برداشت عقب به قدمي ، لرزيد مهين قلب
 اشاره آن به خودش زن كه نكشيد طول آنقدر اما ، شده پخش تصويري اف اف از صدا دانست نمي مهين.نداشت حضور
 .نمود

 .ببينم رو تصويرت تا جلوتر بيا جون دختر شنوي مي اف اف از منو صداي-

 :پرسيد دوباره زن.برداشت جلو به قدمي و ساخته آزاد را نفسش مهين

 جون؟ دختر داشتي كاري-

 :گفت دستپاچه مهين

 .اومدم آگهي براي...براي-
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 آگهي؟ كدوم-

 ...براي كه آگهي همين-

 ياري به زن كه بود كردن جايگزين براي مناسبي كلمه دنبال به ذهنش در.آمده خدمتكار عنوان به بگويد توانست نمي
 .آمد اش

 وقت؟ تمام خدمتكار استخدام اگهي-

 :گفت آهسته مهين

 .بله-

 .جلو بيا مستقيم بعد ببند خودت سر پشت رو در و تو بيا كنم مي باز درو-

 درخت ديد چه هر اول ي وهله در ، گذاشت درون به قدم و داده هل جلو به را ان آرام مهين و شد باز در بعد لحظه چند
 جايش سر همانطور كه بود شده بيخود خود از آنقدر و بود مانده باز شكوه و زيبايي همه آن از دهانش.سبزه و گل و بود

 در كه پالكي با و نگريست خانه پالك به دوباره پس آمده اشتباه را ادرس كرد فكر ابتدا.بود باز پشت در و زده خشكش
 جلوتر چه هر.افتاد راه به در بستن از پس و زده دريا به دل آدرس صحت از شدن مطمئن از بعد ، كرد چك بود ادرس

 خانه حتي نظظرش به ، بود ديده سبك آن به اي خانه كمتر عمرش در او گرديد مي باغ زيبايي مجذوب بيشتر رفت مي
 امارت به بلند و كوتاه نچندان مسافتي كردن طي از بعد.كرد نمي برابري خانه آن با شكوه و جالل لحاظ از هم سهيل

 به بزرگي استخر ساختمان از دورتر كمي امارت چپ سمت.شد نمي سير ديدنش از نگاه يك با چشم كه رسيد باشكوهي
 ساختمان مقابل و نمود مي حفظ آفتاب تهاجم از را آب و شده پوشيده مسو درخت برگهاي با آن روي كه خورد مي چشم

 .بود دلتنگي اوقات يا غروب روز هر بري نظيري بي استراحگاه كه داشت وجود زيبا گلهاي از آالچيقي باشكوه

 و سيما خوش بانويي ميانسال زن.كرد خود متوجه را او زن همان صداي كه بود شده شكوه و زيبايي همه ان محو مهين
 كوتاه موهاي و داشت تن به زيبايي تابستاني لباس او.بود مشهود اش چهره در خوبي به مهرباني كه نمود مي قد بلند

 بانوي عنوان به او پذيرفتن به وادار را بيننده نگاه يك در كه عيار تمام زني.بود داده زينت پسندي همه رنگ با را مرتبش
 بفهمد خود آنكه بي و شد مي ساطع چشمانش از دستگاهي و دم چنانِ  مديريت آور اعجاب برق كه زني.كرد مي خانه
 بي ديگران روي رفتارش و كالم تأثير از خود كه امد مي نظر به چنان و نمود مي اطاعت به وادار را مقابل طرف
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 بگيرد تصميم آنكه از قبل و داد قورت صدا و سر با را دهانش آب و فشرد دست در را كيفش ي دسته مهين.خبرست
 :كرد دستي پيش زدن حرف در زن بگويد سخن كالمي

 نيامدي؟ آگهي براي مگه-

 :گفت زحمت به مهين

 .بله-

 .تو بيا خُب خيلي-

 .گرديد خانه وارد و رفته باال ها پله از حرفي هيچ بي پس شد خانه وارد زن كه بگويد چيزي خواست مهين

 

  ششم و بيست فصل

 بي معماري مدل و نوع لحاظ به خانه.نداشت كم خانه بيرون از چيزي جالل و زيبايي از ديد مي خانه داخل مهين كه آنچه
 در.گرفت مي قرار بايد كه بود گرفته قرار همانجايي درست چيز هر و بود شده استفاده حداكثر خانه فضاي از و بود نظير
 غذاخوري سالن به ورود با ندارد حضور ساختمان آن در كسي صابخانه زن و خود از غير كرد مي حس مهين كه حالي

 ميانسالي مرد بود باور از دور و بعيد مهين نظر به روز ساعت آن در صرفش كه صبحانه ميز پشت.رفت خطا به حدسش
 اش موشكافانه نگاه در و داشت برنمي او از چشم ورودش بدو از كه جواني پسر و داشت حضور پشت كم موهاي با

 :گفت مهربان لحني با بود ايستاده مهين كنار درست كه صاحبخانه زن.كرد مي بيداد تمسخر و تحقير

 .پسرمه اونم و شوهرم اين-

 نظر در را محلي چنان گفتگو براي چرا كه بود حيرت در او.شنيد پاسخ ميانسال مرد از فقط و داد سالم نرمي به مهين
 :داد پاسخ اش ذهني سوال به زود خيلي صاحبخانه زن كه اند گرفته

 .بشي آشنا خونه ي ديگه نقاط با حال عين در و ما ي خانواده با كه اينجا اوردمت اين براي-

 :گفت ادامه در زن.داد تكان تأييد عالمت به سري و زد لبخند پاسخ در مهين

 .بنشيني توني مي-
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 :پرسيد نرمي به و گرفته قرار ها صندلي از يكي روي خودش زن.بايستد دهد مي ترجيح گفت و كرده تشكر مهين

 دخترم؟ چيه اسمت و سالته چند-

 :گفت و كشيده عميقي نفس مهين

 .دارم سال نوزده و مهينم من-

 :گفت حيرتزده بود نشسته ميز پشت كه جواني پسر

 .ساله و سن كم خيلي اينكه سال؟مادر نوزده-

 :داد دستور برگردد جوان پسر طرف به آنكه بي زن

 .افشين باش ساكت تو-

 :گفت مهين به خطاب سپس

 .نداري خونه كار ي زمينه در هم اي تجربه زنم مي حدس ، نداريم الزم تو جووني به خدمتكاري ما عزيزم-

 :گفت بالفاصله مهين

 .واردم خونه كار به اما سالم و سن كم من كه درسته خانوم-

 :گفت كرد مي روشن سيگاري كه حالي در زن

 كردي؟ كار خونه از بيرون اين از قبل چي؟آيا سابقه اما كنم مي قبول حرفتو-

 :گفت و افكنده زير به سر مهين

 .منشي عنوان به بازرگاني شركت يك در ، ماه دو فقط بله-

 :گفت و داده بيرون را سيگارش دود زن

 داري؟ نامه توصيه قبليت كار محل از حتماً پس-

 :گفت اندوهگين ماجرا يادآوري با مهين
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 .شد متواري مديرعاملمان و شد ورشكست ما شركت چون نخير-

 :گفت تمسخر با داشت نام افشين كه جوان پسر

 !جالب چه ، هه-

 :غريد چاي نوشيدن حال در ميانسال مرد

 .پسر شو ساكت-

 نرمي به زن.كند حفظ را خودش خونسردي كرد تالش و دوخت چشم زن ي چهره به بنگرد جوان پسر به آنكه بي مهين
 :گفت

 نداشتن خاطر به نشده هفته دو هنوز ندارم ميل من ، كافي ي تجربه نه و داري اي سابقه نه تو عزيزم متأسفم خيلي-
 اش عهده از تو كنم نمي فكر من و بزرگيه و وسيع ي خونه ، خونه اين بيني مي كه همانطور.بخواهم رو عذرت تسلط
 خدمتكار كارهاي روي اصل در و نداره كردن كار قدرت چندان ديگه اون اما داريم هم پير خدمتكار يك ما البته.بربياي
 .كنه مي نظارت جوان

 :گفت ملتمسانه لحني با مهين

 هر به من كه گفتم.كنم جلب رو رضايتتون دم مي قول كنم كار امتحاني رو مدتي بذاريد الاقل ، خانوم كنم مي خواهش-
 .واردم كاري

 :گفت كنجكاوي با زن

 .نيستي بيسوادي دختر پيداست هم زدنت حرف طرز از-

 :گفت آرام مهين

 .دارم ديپلم من ، نخير-

 :گفت حيرت با دوباره جوان پسر

 بشه؟ خدمتكار آمده ديپلم با ، بنده مي خالي بندم مي ديپلم؟شرط-
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 :گفت محكم آهنگي با بار اين مهين

 .كنم كار خوام مي احتياج روي از اما دارم ديپلم ، گم نمي دروغ نخير-

 :پرسيد بود حيرتزده او پاسخ از هنوز كه زن

 كني؟ كار نباشي مجبور تا كنه سرپرستي ازت كه نداري رو كسي تو مگه جون دختر ببينم بگو-

 :گفت زير به سر و آرام مهين

 .مردند مادرم و پدر ، نه-

 :كرد زمزمه زن

 .سخته برات خيلي حتما متأسفم-

 را او سكوت كه زن.كرد مي دردآور حقيقتي به اشاره كه بود كسي نخستين او ماهها از پس ، فشرد را مهين گلوي بغض
 :گفت كردندش منصرف براي ديد

 .خوايم مي وقت تمام خدمتكار ما-

 :گفت و داده فرو را بغضش مهين

 .دونم مي بله-

 .باشي اينجا روزي شبانه بايد يعني-

 .دونم مي اينم ، بله-

 :گفت و نگريسته شوهرش به زن

 كني؟ فكر اش درباره قبالً خواي نمي جون دختر-

 :گفت مصمم مهين

 .برميام پسش از من اما باشه سخت شما منزل كارهاي ممكنه.اينجاام حاال كه كردم فكرهامو قبالً من خانوم-
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 بكنه؟ تورو ضمانت كه هست كسي آيا-

 .ندارم رو كسي هم خودم شهر توي و نيستم شهر اين اهل من خانوم متأسفانه-

 شهري؟ كدوم اهل-

 .اصفهان-

 كردي؟ سفر تنهايي به خودت و-

 .بله-

 !آوره حيرت-

 :گفت همسرش به خطاب داد مي گوش آنها حرفهاي به گذشته از عالقمندتر كه ميانسال مرد

 آنا؟ كنيم قبولش امتحاني فعالً نيست بهتر ، مياد نفسي به اعتماد با دختر نظر به اون-

 جاسيگاري در را سيگارش.نبود ميل بي او پذيرفتن براي هم خودش نظر به ، زد لبخند و نگريست مهين ي چهره به زن
 :گفت آمد طوالني مهين نظر به كه كوتاهي مكث از پس و كرده خاموش

 مي رو حقوقت البته ، مائي پيش آزمايشي فعالً بدوني بهتره اما كنم مي قبول تورو همسرم درخواست به بنا ، خُب بسيار-
 خدمتكار و بشم مطمئن تو كارايي از من كه زماني تا.باشي اميدوار ماندنت به نبايد اما داشت خواهي هم اتاقي و گيري
 .كنه تأييد تورو هم ارشد

 :پرسيد ادامه در زن.ايستاد منتظر همچنان و زده توافق عالمت به لبخندي مهين

 نداري؟ ازدواج خيال نكردي؟يا كه ازدواج-

 :گفت و برخاسته جا از او ، داد منفي پاسخ مهين

 رفته هم خدمتكارمان. افشين پسرم اينم و شراهي آقاي شوهرم اينم ، كنه مي صدام آنا همسرم كه آناهيتاست من اسم-
 .باغه توي كه دارم هم باغبون يك.گرده برمي فردا پس تا و مرخصي

 :گفت مؤدب مهين
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 .كنم جلب رو مساعدتون نظر بتونم اميدوارم ، خوشوقتم همه با آشنايي از-

 .بدم نشونت رو اتاقت تا بيا من همراه حاال ، خُب بسيار-

 مقابل دوم ي طبقه در و رفت باال طويلي عريض هاي پله از او.افتاد براه او دنبال و شد خارج سالن از آناهيتا از پس مهين
 و بود تاريك نيمه اتاق.شود اتاق وارد خواست هم مهين از و شد اتاق وارد مهين از پيش و گشود را آن در و ايستاد اتاقي
 ، گرديد روشن اتاق و زده كنار را پنجره كلفت ي پرده آناهيتا.بود نشسته خاك بودند نو همه تقريباً كه آن وسايل روي
 كه متر بيست حدود در بود اتاقي مذبور اتاق.بود زيادي هم سرش از ، نگريست اطراف به دقت با اتاق روشنايي در مهين
 مبلها رنگ به كلفتي هاي پرده و ارغواني رنگ به ست نيم مبلماني و بزرگ نسبتاً ديواري كمد و خواب تخت يك داراي
 كردن هرس مشغول كه گرديد پير باغبان متوجه تازه كه بود آنجا از ، شد مي باز باغ سمت به رو اش پجره كه بود

 :گفت آناهيتا.بود هرز علفهاي

 مدتها قبلي خدمتكار رفتن از.بكشي روش و سر به دستي بايد خودت ، نكرده استفاده اتاق اين از كسي كه وقته خيلي-
 .بذارند برايت هم تلفن گوشي يك و كوچيك تلويزيون يك كه دم مي ترتيبي ، گذره مي

 :گفت سپاسگزار لحني با مهين

 .نيست نيازي نه نه-

 :گفت صميمانه آناهيتا

 هم تلويزيون. پايين بياي تا گوشي روي زنم مي صورت آن در دارم كار باهات من كه مياد پيش گاهي ، هست چرا-
 دوست كه آنطور بايد كه خودته مال هم ساعت چند روز در ، نيستي مشغول كار به روز ساعات ي همه كه تو ، الزمه
 .كني پرِش داري

 :پرسيد مهين پيرامون نگاهي با بعد

 نداري؟ وسايلي تو ، ببينم-

 :گفت لبخند با مهين

 كنم؟ شروع رو كارم تونم مي كي از من بپرسم تونم مي ، متوسط چمدان يك فقط-

 .كني شروع امروز همين از توني مي باشي داشته دوس اگه ، بخواي خودت كه وقت هر از-
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 بپرسم؟ هم وظايفم ي درباره تونم مي-

 ، خالقيت ، عمل سرعت انتظار تو از من نكن فراموش فقط.دم مي بهت رو ات روزانه وظايف از ليستي شدي جابجا وقتي-
 .دارم رو خانواده اعضاي از شنوي حرف و خوب برخورد

 :گفت متانت با مهين

 .كنم نمي كوتاهي تالشي هيچ از راه اين در باشيد مطمئن-

 :گفت آناهيتا

 رفت و آمد خونه اين توي سرشناسي افراد بدوني بايد ، استفاده ازشون توني مي ، ذارم مي اختيارت در لباس تعدادي-
 به الزم هم زدنت حرف ي نحوه ي درباره.بشي حاضر منظمي و مرتب لباسهاي با اونا مقابل كنم مي تأكيد من و كنند مي

 جز رسه نمي ذهنم به اي ديگه چيز.استاده زمينه اين در كامالً تو مثل باسوادي دختر كه پيداست چون نيست چيزي گفتن
 .بخواي كمك اون از برخوردي مشكل به كه موردي هر در و كني گوش خونه ي سالخورده خدمتكار حرف به اينكه

 ترك بازگشت اميد به صبح فردا تا را خانه و كرد خداحافظي و تشكر آناهيتا از شدنش پذيرفته خاطر به شادي با مهين
 .نمود

 

 را تاجماه تنها نه كه داد مي بروز خود از اي كودكانه اطوار و بود شده شيرين چنان ماهگي دو پايان در مهين پسر ، متين
 چنان اكنون ، نبود رضا كودك از نگهداري به كه مهردادي.بود ربوده نيز را جوان مهرداد دل بلكه بود كشيده بند به

 .نمود مي حيرتزده نيز تاجماه حتي كه بود گشته او محصور

 .ست بامزه چقدر ، مكه مي رو شصتش داره خاله كن نگاش-

 .ميري راه ابرها روي داري انگار اونوقت بزنه صدات بابا و بره راه و بيافته حرف به بذار ، ديدي رو كجاش حاال-

 :كرد تكرار حيرتزده مهرداد

 بابا؟-

 :گفت خونسردي با بچه كردن عوض حال در تاجماه
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 به ، بابا بگه تو به توئه؟وقتي اسم پدر نام عنوان به اش شناسنامه توي كه وقتي بزنه صدات چي داري چي؟دوست پس-
 .باباشم ي خاله من نباشه چي هر باالخره.جان خاله گنه مي هم من

 :گفت سردي به نداشت باره اين در زدن حرف به ميلي كه مهرداد

 موقع؟ اون تا مورده؟كو اين در زدن حرف وقت چه خاله؟حاال آوردي گير وقت هم شما-

 عذب خواي مي كي تا تو راستي.ماست عمر گذره مي باد و برق مثل كه دقايقي اين ، مادر گذشته زمان بزني هم به چشم-
 .شده هم دير شنوي مي من از اگه.بگيري سامون و سر وقتشه ديگه ، مادر بموني

 :گفت محكم مهرداد

 .ديگه يكي بعد بدم سامون آوردم كه رو يكي اين بذاريد!شوخي به حتي ، خاله نزنيد هم رو حرفش اصالً-

 و كور و سوت نگيري زن وقتي تا و خواد مي چراغ تو ي خونه.داره بويي يك گلي هر ، خود جاي به اونم خود جاي اين-
 .تاريكه

 :گفت مهين يادآوري با اندوهگين مهرداد

 تاريكي توي بشناسه دستش كف مثل رو اش خونه كه آدمي ، بمونه تاريكي همون توي بذار.ندارم اعتراضي ، نه ، خاله نه-
 .بگيرم سامون من نخواست خدا.بره راه توش تونه مي هم

 :گفت و كرد اخم تاجماه

 ...گل ي دسته مثل نخواستي؟دختره خودت يا نخواست خدا-

 :گفت بلند صداي با مهرداد

 .داره عالمي هم بيخبري ، حالت به خوش ، بسه خاله بسه-

 :پرسيد سردرگمي با تاجماه

 چيه؟ منظورت-

 :گفت تلخ لبخندي با مهرداد
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 .بهتره باشي خودت دنياي همون توي ، كن فراموشش هيچي-

 :گفت حياط به رفتن حال در و جابرخاسته از تاجماه

 .يارم نمي سردر تو حرفهاي از هيچ كه من-

 :كرد زمزمه نگريست مي متين به كه حالي در تاجماه رفتن بيرون از پس مهرداد

 .بزنه خشكت درجا بشنوي اگه نيست بعيد هيچ چون ، ندوني باشه بهتر هم شايد-

 لبخند تهران صبح روي به و شد خارج مسافرخانه از داشت دست به را چمدانش كه حالي در دوباره اميدي با مهين
 جنس هر از مردمي ، بود جوراجور مردم از پر عميق و گود ظرفي مثل كه بود پرآوازه و شلوغ شهري نظرش به تهران.زد
 مشغول كار به آن در اين از پيش كه شركتي عامل مدير مثل يا و مهربانند و دل ساده تقي بابا مثل يا كه مردمي.مرام و

 حس اما بود ناخشنود خدمتكار عنوان به شراهي خانه مثل اشرافي خانه در كار خاطر به اگرچه او.سنگدلند و بيرحم بود
 وضع و سر به رسيد آنها ي خانه قدمي چند به وقتي.است آسوده پوشاك و خوراك و خانه بابت از خاطرش الاقل كرد مي
 اما بشنود را صدايي تا ايستاد انتظار به و فشرد را زنگ.بست نقش لبانش بر رضايت سر از لبخندي و انداخت نگاهي خود
 هرز علفهاي كندن حال در پير باغبان ، شد خانه وارد و كرده باز را در.شد باز حرفي هيچ بي در انتظارش برخالف بار اين
 .داد سالم گرمي به و بسته را در مهين.بود

 .نباشيد خسته سالم-

 به روز ساعات نخستين از داد مي نشان كه خستگي با و سردي به نداشت دهان به هم دندان يك كه حالي در پير باغبان
 :گفت است مشغول فعاليت

 .سالم عليك-

 :گفت لبخند با پس ، بردارد فاصله كردن كم براي قدمي تواند مي كرد حس اما خورد جا او اول برخورد از مهين

 .نكنه درد دستتون ، كنه مي مست آدمو باغ گلهاي بوي-

 قدمي ديد را او سكوت كه مهين.نگفت هيچ و دوخت كشيد مي بو لذت با را هوا كه مهين به را اش حيرتزده نگاه پيرمرد
 :گفت و برداشته جلو به
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 كار خونه اين توي خدمتكار عنوان به امروز از و مهينم من.گلستانيد اين باغبون مهربون ي قيافه اين با شما كه معلومه-
 .نشم رنجشتون باعث هيچوقت اميدوارم ، كنم مي

 :گفت هرز علفهاي كندن حال در بود آمده خوشش مهين خوب برخورد از كه پيرمرد

 .كنه رحم بهت خدا ، اعجوبه اون با كنه رحم بهت خدا پس-

 بناست كه پيري خدمتكار هم شايد ، شوهرش يا كيه؟آناهيتا اعجوبه از مقصودش!خدا بر پناه انديشيد باز دهان با مهين
 .ندارند رو هم ديدن چشم معموالً پيرها آخه ، بگيرم دستور ازش

 به آنكه بي بار اين و شنيد را او صداي دوباره كه بود نشده دور باغبان از هم قدم چند هنوز و داد ادامه راهش به مهين
 .ايستاد برگردد عقب

 .بياري طاقت روز دوازده ده كنه خدا-

 كننده نااميد حرفهاي ابتدا از نداشت ميل زيرا بگيرد نشنيده را پيرمرد حرفهاي كرد تالش و افتاد راه به دوباره مهين
 مسلط خودش به كمي تا ايستاد ساختمان مقابل ديروزي مسير كردن طي از پس و افزود گامهايش سرعت بر او.بشنود
 خودت خدايا انديشيد.بود نديده را آنها قبل روز مهين كه خورد مي چشم به ماشين سه ساختمان راست سمت و جلو.شود
 از پس و رفت باال ها پله از و كرد جزم را عزمش.باشند نداشته مهمون ندارم آمادگي اصالً كه حالي در اول روز كن كمك
 صداي ، بماند ساكت يا بگويد چيزي بود مانده كه حالي در.ايستاد در مقابل همانجا و شد ساختمان وارد در به ضربه چند

 .كرد خود متوجه را او افشين

 !نشو اي خونه هيچ داخل ندادند ورود ي اجازه بهت تا ، اول درس-

 داشت دست به پرتقال آب ليواني كه حالي در تمسخرآميز لبخندي با را افشين و نگريست خود راست جانب به مهين
 :گفت سردي به و برگرفت او از نگاه.ديد

 !سالم-

 :گفت او كردن برانداز حال در و آمده جلوتر افشين

 .كن نگاه صورتم به و بزن لبخند ميدي سالم من به وقتي ، دوم درس-

 :گفت عجله با افشين كه بگويد چيزي خواست مهين
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 .نزن حرف نخواستم ازت توضيحي و نشده تموم من حرف تا ، سوم درس-

 اورد ياد به اما برگردد گرفت تصميم اي لحظه براي.لرزيد تحقير و خشم از وجودش ي همه و فشرد را مهين گلوي بغض
 آن در اورد ياد به اما بدهد را افشين تمسخر و شرمي بي پاسخ وجود ي همه با خواست مي دلش.ندارد ماندن براي جايي
 او مقابل ، نبود قادر اما كند رفتار بود گفته افشين كه اي شيوه همان به كرد تالش...افشين و نيست بيش خدمتكاري خانه
 چشمانش به مهين و ايستاد او قدمي دو در افشين.خورد مي تكان دستي هر فشار با كه بود جاليز وسط مترسكي مثل

 :گفت برد مي بكار مهين براي را آن قصد از گويي كه دار نيش و كشيده لحني با او.دوخت چشم

 !بودي زبون بلبل خوب كه نداري؟ديروز زبون مگه-

 :پرسيد ماليم آهنگي با مهين

 بگم؟ بايد چي-

 :گفت افشين به خطاب راست جانب از صدايي

 .افشين كردي روح قبضه رو بدبخت تو-

 از ناگهان افشين.باشد دوستش زد حدس كه ديد افشين سال و سن هم را ديگري جوان و نگريست راست طرف به مهين
 مهين وجود ي همه آنها خنده با زمان هم و برخاست آسمان به آنها دوي هر ي خنده ي قهقهه و كشيد دست جديت
 مي سرازير اشكش وگرنه رفت مي اتاقش به بايد ، نگويد سخن كالمي تا گرفت دندان به لب.بودند انداخته دستش.لرزيد
 برجا جدي و خشك هم باز افشين صداي نرسيده نيمه به هنوز اما رفت باال و گرفت پيش را ها پله راه سرعت به.شد

 :كرد ميخكوبش

 !تهرانه دهاتتونه؟اينجا اينجا ميري؟مگه و پايين انداختي سرتو جوري همين-

 حس ، ندارد را آنها توهين شنيدن طاقت و آمده جوش به خشمش ديگ كرد حس ناگهان ، برگشت آنها طرف به مهين
 :زد فرياد محكم صدايي با.است بيزار فاخر لباسهاي و باز يقه آن با آنها از كرد

 !دلقك يك نه خوان مي خدمتكار بودند گفته من به-

 :گفت افشين دوست ، ايستادند باز خنديدن از دوستش و افشين
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 و جوب لب بره مي مارو تاي ده شهرستانيه؟اينكه بودي گفته كه تو.نكرده انتخاب رو كسي بد اينبار مادر اينكه مث-
 .گردونه مي بر تشنه

 :گفت خشمگين و آمده جلوتر افشين

 بچه كنم معلوم رو تكليفت مادرم و پدر با صحبت از بعد تا نيا من چشم جلوي و اتاقت به برو فعالً ، نيستند مادرم و پدر-
 !گدا

 پسر ديدن با اما گشود را اتاقش در عجله با شد دور افشين ديد از و رفته باال ها پله از خواست مي خدا از انگار كه مهين
 ديده آلوده خواب جوان پسر او ي ناله صداي با.ساخت خارج گلو از خفه فريادي بود خوابيده تختش روي كه جواني
 :كرد زمزمه و گشود

 خبره؟ چه-

 بسته را اتاقش در عجله با مهي.شد نيمخيز تخت روي ديدنش با جوان پسر و ايستاد جايش سر حيرتزده همانطور مهين
 اتاقي همان اين!نه آمدم؟اما اشتباه رو اتاقم نكنه انديشيد ترس با و فشرد هم بر ديده و داد تكيه ديوار به اتاق از بيرون و

 از!من اتاق!من كرد؟اتاق مي چه من اتاق توي مردك اين پس ، خودت بر پناه خدايا.داد نشون من به ديروز خانوم كه بود
 برو كنم؟پايين چكار خدايا.بخوان رو عذرم پسرشون با من برخورد ماجراي شنيدن با بسا باشه؟چه من اتاق معلوم كجا

 در موقع همين.كن كمكم خودت ، كردم گير راضي خود از نفهمِ زبون آدم دسته ايك وسط!يكيه اين بمونم اينجا ، اونايند
 :گفت و شد خارج ازآن داشت اي ژوليده موهاي كه جواني و شد باز اتاقش

 .بگذرونيم بد شما اتاق توي رو شب يك گفتند ما به نبود جا اتاقها توي ديشب ، خانوما خانوم ببخشيدها-

 زمين از را دانش جامه عجله با.نبيند را او گشود ديده وقتي كرد آرزو و فشرد هم بر ديده او آور چندش لحن از مهين
 بيراه و بد شده تحقير وقت اول صبح از ، نبود دلپذيري شروع.داد تكيه آن به و كرد قفل را در ، شد اتاق وارد و برداشته
 سزاي بود؟آيا كرده چه مگر.شد سرازير اشكش و نشست در پشت آرام آرام همانطور.نداشت طاقت ديگر و بود شنيده
 اما بگيرد را اشكش ريزش جلوي كرد است؟تالش همين ميĤورد رو كارهايي چنين به بدبختي و احتياج روي از كه كسي

 قلب و بود خاطر رنجيده سخت.دريا وسعت به داشت دل در اي عقده انگار آمد مي وقفه بي همانطور اشكش ، نتوانست
 خانه آن به آمدنش از ديروز مثل ديگر كه بود شكسته دل آنقدر.تپيد مي شدت به روزگار خشن دست از كوچكش
 سرگردان و ويالن او.نبود شادمان نبود خيابان و كوچه ي آواره و بود سرش باالي سقفي اينكه از ديگر ، نبود خرسند
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 هزار ناني لقمه براي كه بود آن از بهتر شد مي سگان همنشين اگر ، داد مي ترجيح توهين و تحقير به را خيابانها در بودن
 :كرد زمزمه گريه ميان.گفت مي ديگري چيز عقلش ، بود احساسش خواست فقط اين اما.بشنود حرف يك و

 بخرم؟ جون به رو شدن تحقير و چي؟بمونم پس-

 تو.بدي پس تقاص بايد ، بشي تحقير بايد تو ، بماني بايد تو!بمان زد نهيب اش خسته جان بر وجدان فراسوي از ندايي
 پاهاي روي كه نخريدي جون به رو دري به در عذاب همه آن نبودي؟مگه حقت دنبال مگه ، توئه حق اين ، سزاوارشي

 چم من انديشيد.بود همين منتظر انگار ، داد تسكينش اندكي وجودش ي پيكره بر وجدان سخت بايستي؟سيلي خودت
 ي خواسته چراي و چون بي ي برده يعني!همين يعني كنند؟خدمتكار برخورد چطور باهام دارم شده؟انتظار

 از ، بود خودم اشتباه حاصل احتماالً هم اتفاق اين.بردن ياد از را خود و دستور اجراي فقط يعني بودن خدمتكار.ديگران
 باشم؟ حمايتش چتر زير بناست كه كسي براي ، خونه اين صاحب كي؟براي براي ، كردم رفتار مغرور اول برخورد

 بيرون به و زد كنار را ضخيم ي پرده آرام ، كشاند پنجره مقابل و كرد بلند جا از را او باغ جانب از هياهو و فرياد صداي
 ي همه احتماالً و بود پر خندان و شاد جوانان از باغ ، دارند حضور خانه در نفر سه دو كرد مي فكر كه حالي در.نگريست

 ميان كه افتاد پير باغبان به بين آن در مهين نگاه.كردند مي بازي واليبال صدا و سر با كه بودند افشين دوستان از آنها
 .نداشت توجهي هايش توصيه به هيچكس و داد مي تكان هوا در را دستش و زد مي فرياد آنها صداي و سر و هياهو

 ...نرين طرف اون ، جلو نياين.شدم راست و خم بس از اومده در پدرم حاال تا صبح از خدا به باشين مراقب ، بابا-

 نخواهم من فقط احتماالً پس انديشيد لبخند با و آورد ياد به بود شنيده باغبان از در جلوي كه را اي جمله ناخودآگاه مهين
 !ست اعجوبه كه واقعاً ، كشم مي عذاب دستش از كه بود

 

  هفتم و بيست فصل

 تخت روي از در كردن باز براي مهين و خورد اتاق در به ضربه چند كه بود نمانده ظهر به دقيقه چند از بيشتر
 آناهيتا ديدن با و گشود را در آرام.بوده خواب در را مدت چه و بود برده خوابش چگونه نفهميد هم خودش.برخاست

 :گفت دستپاچه.ريخت فرو قلبش

 .پايين امدم مي...خودم فرموديد مي ، خانوم سالم...ســ-

 :گفت اتاق به شدن وارد حال در نرم لبخندي با آناهيتا
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 توي خدمتكار يك كه دوني مي خوابه؟آيا وقته چه االن.باال امدم خودم ناچار به نشد خبري ازت ماندم منتظر چي هر-
 شه؟؟ مي بلند مشخصي ساعت سر و خوابه مي مشخصي ساعات

 :گفت و گرفته دندان به لب مهين

 .آورديد تشريف كي نشدم متوجه اصالً خوام مي معذرت-

 :گفت نشست مي ها مبل از يكي روي كه حالي در آناهيتا

 آنجا را ديشب و رفتيم دوستانمون از يكي ي خونه به مهموني براي گذشته شب ، اومدم كه ساعته دو حدود در من-
 .كني دقت بايد حرفهام شنيدم براي چون بشين لطفاً.گذرانديم

 كه البته صد و كرده بدگويي مادرش نزد من از افشين شك بدون انديشيد.ريخت فرو قلبش و نشسته او مقاب مهين
 .كنه مي دفاع او از آناهيتا

 كارش شده كه نحوي هر به داشت تصميم ، كرد نمي فكر گذشته مثل بود شده مسلط اعصابش بر و خوابيده كمي كه حاال
 :گفت و انداخته نظر برش و دور به آناهيتا.كند حفظ را

 خونه من كه دليل اين به صرفاً رو اول روز داشتم انتظار تو از من كني تميزش خوب و كني شروع اينجا از بايد نظرم به-
 كه بخصوص ، داره دادن انجام براي كار كافي حد به هم خونه.كني قفل خودت روي رو در و نشيني اتاقت توي نيستم
 .ريتند بهم رو خونه حسابي دوستاش و افشين حاال تا ديشب

 صحبت باره اين در نداشت خيال انگار ، نگفت چيزي آناهيتا اما بشنود خودش برخورد و او ي درباره كرد دقت مهين
 باشه نگفته چيزي افشين اگه اما.بزنه حرف اش درباره تا نداره خبر با و گه نمي چيزي و دونه مي يا انديشيد مهين.كند
 داره؟ وجود سكوتش براي دليلي چه

 :گفت و گرفت مهين طرف به را كوچكي كاغذ آناهيتا

 تدارك صبحانه ميز كردن آماده از بعد و شي مي بلند صبح هفت ساعت رأس روز هر.توئه ي روزانه كاراي ليست اين-
 كه اي فاصله در.شيم مي بلند صبح نه ساعت ما و شه مي صرف دوازده ساعت رأس ناهار خونه اين توي ، بيني مي رو نهار
 همان اسم بانو گل بگم كردم فراموش...آه.كني مي خريد ده مي بهت بانو گل كه رو ليستي تو خوريم مي صبحانه ما

 كني كمك بهش هم تو بهتره اما اونه مال هم خونه گردگيري.زدم حرف باهات اش درباره كه ماست قديمي خدمتكار
 توني مي تو موقع اون و شه مي خارج خونه از دقيقه چهل و نه ساعت آقا.بزرگه خيلي خونه بيني مي كه طوري به چون
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 توي لباسهاتو بقيه مثل توني مي هم تو كه داريم شوري لباس هم روز دو اي هفته.كني اقدام اتاقشون كردن مرتب براي
 مي تو كه گذاشتم كمدها اون توي برات هم لباس دست نه؟چند يا ديدي خودت دونم نمي راستي.بشوري روز دو همان
 لطفاً حاال.كني استفاده ازش شخصاً توني مي كه هست هم حمام اتاقت توي بيني مي كه بطوري و كني استفاده ازشون توني

 .بدم نشون بهت رو خونه مختلف جاهي تا بيا من با

 :گفت او كه نمود را اتاق از شدن خارج قصد و برخاست جا از آناهيتا متعاقب مهين

 كني؟ كار به شروع خواي مي لباس اين با-

 پيشبند و كشيده بيرون را تختش پايين كشوي آناهيتا.دوخت چشم او بر تعجب با و انداخته نظر خودش لباس به مهين
 كشيده انگشتانش.ببيند را او دستهاي نزديك از توانست تازه مهين و گرفت مهين سمت به و اورد بيرون آن از را بلندي

 بانوي يك دست انگار نه انگار خورد نمي چشم به دستهايش روي چيني كوچكترين و بودند فرم خوش و باريك و
 :گفت آناهيتا.كرد تشكر و گرفته او از را پيشبند مهين.بود ميانسال

 .كني عوض لباستو تا مونم مي بيرون دقيقه چند-

 :گفت شرمساري با مهين

 .ببخشيد منو ، كشه نمي طول زياد-

 فراهم را آناهيتا نارضايتي اسباب خواست نمي دلش.زد گره آن روي را پيشبند و كرده عوض را لباسش سرعت به او
 را اتاقها يكي يكي درِ آناهيتا.شد همراهش و كرد عذرخواهي دوباره ، ديد انتظار به را آناهيتا شد خارج اتاق از وقتي.كند

 و پذيرايي سالن و دارند قرار باال در همه خواب اتاقهاي فهميد زود خيلي مهين.كرد ذكر را شان استفاده مورد و گشود
 داشت قرار ساختمان شرقي ضلع در شراهي آقاي و خانوم اتاق.است ساختمان پايين در آشپزخانه و نشيمن و غذاخوري

 ساختمان غربي ضلع يعني آن مخالف جهت در درست پسران افشين اتاق و بود باغ ي حاشيه و استخر اندازش چشم كه
 به كاو و كند وقتي.نداشتند چنداني فاصله مهين اتاق با و بودند داده اختصاص مهمانان به كه بود هم ديگر اتاق چند.بود

 :گفت و نشسته سالن در مبلي روي آناهيتا.رفتند پايين طبقه به دو هر رسيد پايان

 .بايستم تونم نمي زياد پس ، خفيفم رماتيسم به مبتال من دوني مي-

 :گفت قلب صميم از مهين-

 .متأسفم خيلي-
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 :گفت و سترد پيشاني از عرق آناهيتا

 .باشم داشته افشين از غير اي بچه نتونستم هرگز هم همين براي-

 :گفت مالطفت با آناهيتا.اومده بار راضي خود از انقدر نيست بيخود انديشيد مهين

 .بشيني توني مي باشي داشته دوس اگه-

 :گفت مؤدب مهين

 .كارم سر برم و بشنوم هم رو فرمايشاتتون ي بقيه دم مي ترجيح ، متشكرم نه-

 :گفت آناهيتا

 عصرانه بايد اومدن محض به و ميان ظهر از بعد شش ساعت رأس افشين و آقا.كنم مي خالصه رو حرفم پس-
 شام.باشه اماده عصرانه ميز شش به ربع يك ساعت كه گفتم اينو ، كنه مي درست كيك براشون روز هر بانو گل.بخورند

 هم رو ظرفها.بخوري شام بانو گل با خوريم مي غذا ما كه اي فاصله در توني مي هم تو ، خوريم مي نه ساعت سر هم رو
 نداري؟ سوالي ميري اتاق به همه از آخر و شوري مي رفتند رختخواب به همه اينكه از بعد

 داريد؟ مشخصي ي برنامه ناهار و شام براي بدونم خوام مي فقط-

 :گفت آناهيتا

 هميشه خونه اين كار بدوني بايد تو.ست خونه اين توي كه سالهاست اون ، كني سوال بانو گل از توني مي باره اون در-
 .بايستي ساعتها باشي مجبور شايد مهمون حضور خاطر به اوقات گاهي نيست همين

 :گفت لبخند با مهين

 .خانوم ندارم اعتراضي من-

 :گفت و جابرخاسته از آناهيتا

 .برسي كارات به بتوني هم تو تا كنم استراحت رم مي ، بودم بيدار رو ديشب تمام من ، خوبه-

 :گفت و ايستاد ها پله پاگرد روي او ، گذراند نظر از را آناهيتا رفتن باال مهين
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 .هست آشپزخونه توي بخواي چي هر-

 مقصر كه فهميده گمانم به نگفته بهش چيزي پسرش اينكه مثل شكر را خدا انديشيد او رفتن از پس و كرده تشكر مهين
 !اين حكايت شده ، سرت توي زنند مي بندازي پايين سرتو چي هر كه گفتن راست.بوده خودش

 بود بازنگشته خانه به هيچكس هنوز اما ، بچيند را ميز و كرده آماده را ناهار بود توانسته ظهر از پس ساعت يك تا مهين
 و نگريست ناهار ي شده تزئين ميز به بار آخرين براي.خيزد مي بر خودش او يا كند صدا را آناهيتا بايد دانست نمي او و

 و كبريت جاي اينكه.بود آورده در سر آشپزخانه در چيز همه از تا بود رسيده لبش به جانش.شد رضايت سر از لبخندي
 كه حالي در.باليد مي خود به بابت اين از و كجاست زميني سيب و پياز و دستگيره و تميز ي كهنه و فلفل و ادويه و نمك

 .نمود غافلگير را مهين و آمد درون به خودش او شود خارج غذاخوري سالن از آناهيتا كردن بيدار براي داشت تصميم

 .بگه همينو هم طعمش اميدوارم ، خوبه كه بوش-

 :گفت ادامه در آناهيتا.كشيد عقب را اش صندلي و كرده سالم او به مهين

 نفره؟ يك براي فقط غذا همه اين اما شده دمده ديگه بانو گل ي سليقه مياد نظر به ، چيدي خوب هم رو ميز-

 :گفت ماليمت با مهين

 .كنم درست غذا نفر چند براي بايد دونستم نمي من حقيقتش-

 :گفت بشقابش در برنج ريختن حال در آناهيتا

 .بپرسي ازم توني مي-

 ...خواب شما آخه-

 :گفت بالفاصله آناهيتا

 .نكني تكراشون ديگه بگيري تصميم بهانه و عذر جاي به بهتره ، نياري دليل اشتباهت خاطر به بگير ياد-

 :كرد زمزمه و گرفته دندان به لب مهين

 !چشم-
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 :گفت خونسرد ببرد پايين و باال را صدايش تُن با كند اخم آنكه بي آناهيتا

 .بخوري رو ناهارت و بري توني مي هم خودت-

 :گفت او به كه نمود رفتن قصد مهين

 .خوبه هم طعمش ، متشكرم-

 خود كه بود راهي.نداشت اعتراضي اما زده سختي كار به دست دانست مي.شد خارج سالن از و زد لبخند زحمت به مهين
 ، نداشت ناهار به ميلي اما بود نخورده درستي ي صبحانه اينكه با.كرد نمي كمكش اندوه و گريه ديگر و بود برگزيده
 آنجا كردن خلوت به نمود ترك را ميز او اينكه از بعد و كرد سرگرك خورد مي ناهار آناهيتا كه وقتي تا را خودش
 لباس و كرد حمام كه بود گذشته پنج از ساعت.بود سرگرك كارها انجام به ظهر از بعد پنج تا پس آن از و پرداخت
 مي نظر به ، بود خسته كار همه آن از وجودش ي همه اما شد آشپزخانه راهي عصرانه ي تهيه براي و نمود تن به مرتبي
 خانوم ، رسيد راه از شراهي آقاي داد مي صورت را ميز هاي تزئين آخرين وقتي.ندارد تمامي خانه آن كارهاي آمد

 غذاخوري سالن هموارد اتفاق به عصرانه خوردن براي و گرفت دستش از را كيفش و رفته استقبالش به شراهي
 را كيكي مهين كه حالي در بعد ربع يك.كرد ترك را آنجا نباشيد خسته گفتن از پس و داده سالمي تسلط با مهين.شدند

 سالم گشاده رويي با كرد تالش صبحشان برخورد رغم علي مهين.رسيد راه از افشين برد مي سالن به بود پخته خود كه
 اما دوخت چشم صورتش به داشت؟مهين قصدي چه او.ريخت فرو مهين قلب ، آمد جلو و نداده او به پاسخي افشين.كند

 :كرد زمزمه و ايستاد مهين قدمي يك در درست او ، نبود آن در فهميدن براي چيزي

 اينجايي؟ هنوز كه تو-

 :گفت آهسته و گرفته باال را اش چانه دست با افشين ، نمود سكوت و افكند زير به سر مهين

 نشنيدي؟ قبالً اينو مگه ، كن نگاه صورتم به ميزنم حرف باهات وقتي-

 :كرد زمزمه بود دوخته چشم او چشمان به كه حالي در مهين

 .بله-

 :كرد تكرار افشين

 .آقا بله-
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 :گفت كوتاهي مكث با مهين

 !آقا...بله-

 .شد حاال-

 :رسيد و كرده رها را مهين ي چانه

 پختي؟ خودت رو كيك-

 :گفت مهين

 .آقا بله-

 :ناليد مهين.گذاشت دهان بر و كنده را آن از اي تكه انگشت دو با افشين

 !نه من خداي-

 :گفت و آورده لب به اي موذيانه لبخند افشين

 .ببريش توني مي حاال-

 كردن عوض براي ببرد؟افشين ميز سر شمايل و شكل آن با را كيكي توانست مي چگونه ، فشرد را مهين گلوي بغض
 آناهيتا.شد غذاخوري سالن وارد بود دستانش روي كيك كه حالي در درماندگي با مهين و رفت باال ها پله از لباسش
 :گفت

 .مهين متشكرم-

 حدس كه حالي در خورده دست كيك ديدن با آناهيتا.بگي همينو ديدي را اش قيافه هم وقتي اميدوارم گفت دل در مهين
 :گفت كيس كار زد مي

 كيكه؟ تزئين از بخشي قيافه بد سوراخ اين-

 :گفت و افكند زير به سر مهين

 .خوام مي معذرت-
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 :گفت آن از مقداري كندن حال در شراهي آقاي

 .مياد خوشمزه نظر به هم باز وجود اين با-

 .نشست جايش سر و شد غذاخوري سالن وارد هم افشين هنگام همين

 :گفت اناهيتا

 نزني؟ ناخونك غذا به نَشسته دست با بگيري ياد خواي مي كي تو افشين-

 چرا فهميد نمي.كرد ترك آشپزخانه قصد به را سالن اجازه با مهين و نمود مهين متوجه را بارش سرزنش نگاه افشين
 شود؟ مي بدشانسي گرفتار حد آن تا افشين ي درباره

 صداي كه بود نگذشته كارش شروع از دقايقي هنوز.شد ظرفها شستن سرگرم رفتند رختخواب به همه اينكه از پس مهين
 با رويارويي از آنقدر.شد مواجه افشين با توقعش برعكس اما ببيند را آناهيتا داشت انتظار.نمود اش متوجه عقب به پايي
 نگاهش كه حالي در و شده خم كرد؟هراسان مي چه آنجا او.افتاد زمين به دستش از قاشق كه شد اضطراب دستخوش او

 مثل همانطور يا داد مي ادامه ظرفها شستن به بايد آيا ، كند چه دانست نمي.برداشت زمين از را قاشق بود افشين متوجه
 مي آب شُرشُر صداي را آنها ميان سكوت و بود باز آب بياورد؟شير زبان به آمدن از را مقصودش تا ايستاد مي مجسمه
 افشين.بود حاكم دو آن ميان مطلق سكوت حاال.بست را آب شير و برد پيش دست وضعيت همان در مهين ، شكست
 گفتار و رفتار او از كرد آماده را خودش مهين و بود شده خيره مهين به كشيده چشمان آن با و داشت تن به راحتي لباس

 لحني با مهين به خطاب بعد و نشست آن روي و كشيد عقب را آشپزخانه ميز مقابل صندلي او.بشنود و ببيند نامناسبي
 :گفت سرد

 كني؟ نگاه بِر و بِر منو همونطور خواي مي كي تا-

 :پرسيد لرزاني صداي با و زحمت به مهين

 آقا؟ بود اَمري...اَ-

 :گفت كشيد مي دست موهايش ميان كه حالي در و داده تكيه عقب به افشين

 .خوام مي چايي-

 :گفت حيرتزده مهين
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 !االن؟-

 .حاال همين-

 .آقا چشم-

 :پرسيد افشين زد مي كبريت گاز به كه حالي در

 سالته؟ چند گفتي-

 .آقا سال نوزده-

 !نداري عقل هم روزه نوزده ي بچه يك ي اندازه به اما-

 :داد ادامه افشين.فشرد هم بر را لبنش و شد خيره او بر متعجب مهين

 كردي؟ مادرم پيش منو چغلي كه كردي خوبي كار خيلي كني مي خيال-

 :گفت بالفاصله مهين

 .فهميدند خودشون خانوم ، آقا نگفتم چيزي من-

 :گفت تمسخرآميز لبخندي با افشين

 !دروغگو كوچولوي موش كنم باور حرفتو باشي نداشته انتظار اميدوارم-

 :گفت تر آهسته افشين ، نمود سكوت او پاسخ در مهين

 .نگهداري راضي منو الاقل كه بهتره برات بموني اينجا بخواي اگه-

 شيطنت و تحقير اش كشيده چشمان در و است ابهام از اي هاله در حرفش ميكرد حس ، شد خيره او بر باز دهان با مهين
 :گفت اتهامش بيان براي افشين.دوخت آشپزخانه سنگفرش به چشم و برگرفته او از نگاه.زد مي موج

 مي هم خودت بردي دوستم جلوي منو آبروي امروز صبح تو.كني كوتاهش كمي كه اينه در صالح ، درازه خيلي زبونت و-
 هستي؟ كه متوجه.نگذاشت انسانيتم اما بزنم حرف مادرم با باره اون در نداشت كاري هيچ من براي دوني

 :گفت لرزاني صداي با اش باطني ميل رغم علي مهين
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 .آقا بله-

 :گفت بار شيطنت لبخندي با افشين

 .رسيم مي نتايجي يك به داريم!خوبه-

 مهين متوجه هم او نگاه ، نگريست افشين به زيرچشمي گذارد مي سيني در و داشت برمي استكاني كه حالي در مهين
 بر آشنايي اول ساعت همان از كه كردم چه او به من باشه؟مگه اي عقده انقدر تونه مي چطور انديشيد درمانده مهين.بود
 به قدم يك و گذاشت ميز روي افشين مقابل لرزان دستي با را چاي استكان بسته؟مهين دشمني به كمر و گرفته خشم من

 تهيه خاطر به ربع يك الاقل كه مهين.جابرخاست از و انداخت دهان بر و برداشته قندان داخل از قندي افشين.رفت عقب
 :پرسيد نباشد آن در خشمي كرد مي تالش كه آهنگي با بود افتاده عقب كارش از چاي ي

 آقا؟ چايتون-

 :گفت موذيانه لبخندي با افشين

 .ندارم ميل ، بخوري خودت بهتره-

 رفته باال افشين شد مطمئن اينكه از پس خشمش كردن خالي براي ، فراگرفت را مهين سراپاي امان بي خشمي
 نمي ذهنش به چيزي اما كند آرامش كه بدهد فحشي نمود تالش و كرد پرت ديوار سمت به را پالستيكي دستكشهاي

 به را سرش و نشست ميز مقابل صندلي روي لحظاتي براي و كرد خالي ظرفشويي در يكجا را چاي عصبانيت فرط از.رسيد
 بايد او و بود گذشته شب نيمه از ساعت نيم ، افتاد ساعت به نگاهش ناخودآگاه دقيقه چند گذشت از پس.گرفت دست
 شد مي خسته آنقدر كه چرا داد نخواهد رنجش بيخوابي نام به چيزي پس اين از بود مطمئن.خاست برمي زود صبح فردا
 خيره ظرفها تجمع به و ايستاد ظرفشويي مقابل و برخاست جا از زحمت به.شد مي بيهوش رسيد مي بالش به سرش تا كه
 ده اگه نفرند سه كه خوبه حاال ، كرديم نمي كثيف ظرف انقدر شام يك خوردن براي كه خودمون قربون انديشيد و شد
 .بشورم ظرف كشيد مي طول صبح تا شب يك البد بودند نفر

 عوض از پس و رفت باال ها پله از آهسته و آرام رسيد اتمام به كارش وقتي و افزود ظرفها شستن در خود سرعت به مهين
 اتاق داخل و بيرون ، نديد كليد از اثري كند قفل را آن خواست و بست را اتاق در وقتي. شد خوابيدن آماده لباسش كردن

 در به كليد صبح امروز عجيبه گفت خود با.نديد آن از اثري اما را تخت اطراف و دور حتي و صندلي روي ، كرد جستجو را
 خاموش را اتاقش چراغ اجباراً ديد حاصل بي را خود جستجوي ممكنه؟وقتي چطور شده؟آخه گم چه؟يعني يعني ، بود
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 دراندشت خانه آن در خوابيدن از.بگذارد هم بر ديده توانست نمي اما بود خسته بدنش ي همه.رفت بستر به و كرده
 بود تنها و تك كه وقتي بزرگ اتاق آن در خوابيدن از و ترسيد مي آنجا ناآشناي محيط از ، ترسيد مي كليد و قفل بدونِ
 وجودش ي همه كه رخوتي و خستگي ميان او و آمد سراغش به دوباره قديمي يار اين ، گريه دردمندي سر از.ترسيد مي
 گذشت مي كه اي لحظه هر انگار نداشت را هايش بدبختي تكرار ي حوصله ديگر.كشيد آغوشش در بود گرفته بر در را
 .شد مي افزوده اش بختي سيه بر

 در سنگيني اين به تاواني گناهكارت بندگان از يك هيچ براي كردي؟آيا دريغ من از هم رو راحت خواب خدايا انديشيد
 جا از هراس و هول با شد مي خواب گرم چشمش تا مهين شب روزگارم؟آن ي بنده گناهكارترين من اي؟يا گرفته نظر
 اين در كه ديد نمي خود در طرفي از.داشت رو پيش را عمرش شبهاي ترين طوالني از يكي نظرش به ، خاست مي بر

 مي خودشان متوجه را مهين نگراني و شد مي ناراحت او حساسيت از مسلماً كه چرا كند صحبت آناهيتا با مورد
 .كند جستجو كليد دنبال به را اطرافش محيط تر دقيق فردا آنكه جز نداشت اي چاره مهين بنابراين.ديد

 

  هشتم و بيست فصل

 آن به بايد كه رسيد نتيجه اين به خوابي بي شب چند طي از پس او و ماند ثمر بي كليد يافتن براي مهين جستجوي
 بي ترسش كه رسيد نتيجه اين به بود نيافتاده اتفاقي نبود قفل در كه شبي چند طي چون گذشته آن از.كند عادت وضعيت

 و داشت خوب بدني توان به نياز منزل سخت كارهاي انجام براي او.ندارد وجود داري زنده شب براي دليلي و بوده مورد
 قفل را اتاقش در شبها هم بانو گل دانست كه شد بيشتر وقتي اطمينانش.آورد مي پايين را كارش راندمان خوابي بي با

 با چنان و بود آناهيتا محبوب او.شد نمي دور لبانش از آن يك لبخند كه بود زنده دل و مهربان زني بانو گل ، كند نمي
 آن از آسانتر مهين و دارد حقوقي و حق خانه آن در كرد مي تصور اول نگاه در كس هر كه كرد مي وظيفه انجام دلسوزي
 انتقاد او از نبود الزم وقتي تا و آورد نمي فشار منزل كارهاي انجام در مهين به او.آمد كنار او با كرد مي فكر كه چيزي
 پدرش ي خانه وقتي از كه بود اي شده گم جزء او.نمود مي بيشتري آسايش و امنيت احساس او كنار در مهين و نميكرد

 بيان مانع حسي هميشه اما نكرده اشتباه كند اعتماد او به اگر دانست مي مهين.كرد مي جستجويش بود كرده ترك را
 .آورد زبان به بشود كه نبود رازي او راز.شد مي زندگي راز بزرگترين

 با او ، بود تر سنگين مهين براي دردي هر از او با رويارويي عذاب و داشت ناسازگاري سر او با همچنان افشين
 گفتن براي چيزي هميشه و نگريست مي مهين به باال از همواره كه او!تمسخرآميزش لبخند و مبتكرانه درخواستهاي

 داري خويشتن لعاب با را تحقيرش درد او.نبود آناهيتا نزد او از شكايت به قادر خود خاص وضعيت به بنا مهين و داشت
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 خفه گلو در را شدنش خرد فرياد و انگارد نشنيده و نديده را افشين سخنان و رفتار كرد مي تالش اغلب و پوشاند مي
 تر پخته و تر آبديده ، آتش مجاورت در فوالدي همچو بود ريخته سرش بر كه مصائبي با مقابله در آمد مي نظر به.كند
 .شد مي

 تماشاي و مطالعه به را فراغتش اوقات او ، گذشت مي شراهي خانواده در او حضور از ماه يك بود پايان به رو ماه تير وقتي
 از خانه كه آمد مي پيش هم زماني اما.شد مي خارج خانه از گردش براي آناهيتا ي اجازه با يا و كرد مي سپري تلويزيون
 بيدار شب ساعات ديرترين تا شبها او.نداشت هم زدن پلك فرصت مهين و گرديد مي شلوغ شوهرش و آناهيتا مهمانان

 مي آغاز را روزش و خاست برمي جا از همه از زودتر صبح و گذاشت مي بالش بر سر ناتوان و خسته همه از آخر و بود
 در.بودن ديگران هاي خواسته پيرو و چرا و چون بي اطاعت در ، بود شده خالصه مستمر فعاليت و كار در او زندگي.كرد

 يا دستمال مخصوصاً او كه وقتي كشيد مي زجري چه!افشين چون سرخورده و خودخواه آنچنان موجودي تحمل
 خم برابرش در زد مي موج درشان تمسخر كه چشم دهها مقابل كرد مي وادار را او و انداخت مي زمين به را خودكارش

 .شود

 خانه استخر در آبتني به گرم ظهري از بعد گذراندن براي را دوستانش از تعدادي افشين كه روزي نبود قادر هرگز مهين
 براي افشين درخواست به بنا روز آن.كند فراموش را نداشتند حضور خانه در بانو گل و آناهيتا قضا از و بود كرده دعوت

 مي گوش به آنها گفتگوي و خنده فرياد صداي دور از.برد استخر كنار و كرده مهيا خنك شربت ليوان چند دوستانش و او
 ، بود واقف آنها بر نيز افشين نظر به كه معذوراتي به بنا اما نداشت آنها با رويارويي براي اي عالقه هيچ مهين ، رسيد
 نگاه سنگيني مهين و كرد فروكش صدا و سر موج رسيد آنها قدمي چند به وقتي.نداشت دستور از اطاعت جز اي چاره
 :گفت افشين به خطاب و شكسته را حاضر جمع سكوت آنها از يكي.نمود حس خود روي بر را آنان

 هواست؟ پزشون انقدر كه آوردند تشريف اروپا از خانوم ، جان افشين-

 :گفت ديگري

 .آفريدند اون پاي زير براي رو زمين انگار كه ميره راه و ذاره مي زمين به منت همچين منتهي ، دهاته ناف مالِ بابا نه-

 گفتگوي به نبودند بردار دست كه آنها اما بگيرد نشنيده را آنها سخنان كرد تالش و دوخت شربتها سيني بر ديده مهين
 :دادند ادامه بارشان حقارت

 خوبه رشيدش؟حاال قد اين به يا چهارش در شيش ي قيافه اون نازه؟به مي چيش به عنق اين ، خدا تورو كن نگاش-
 كرد؟ مي چكار بكنه كالسي با و باارزش كار بود بنا اگه ، كلفتي براي اومده
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 افشين كه نمود بازگشت قصد و نهاد استخر كنار هاي صندلي از يكي روي را شربت سيني و سائيد هم بر دندان مهين
 :گفت آمرانه لحني با و شده مانعش

 .كن تعارف آقايون جلوي رو شربتها ليوان-

 :گفت لرزيد مي خشم فرط از كه حالي در مهين

 .برسونم اخر به رو وظايفم خانوم اومدن از قبل تا بايد ، آقا دارم كار ببخشيد-

 :زد فرياد افشين

 .گم مي بهت من ، كاره يك اينم-

 :گفت ساختگي آرامش همان با مهين

 .تونم نمي ببخشيد-

 خواست مهين ، شد مانعش و ايستاد مقابلش افشين.نمود را كنارش از عبور قصد مهين و برخاست جا از خشمگين افشين
 آسمان به حاضرين ي خنده شليك و داد هلش استخر داخل عمداً افشين كه كند عبور استخر ديگر جانب از

 به كه خيسي لباسهاي با و كشيد بيرون استخر از را خودش زحمت به ، شود اش گريه مانع نتوانست ديگر مهين.برخاست
 مي را آنها تمسخرآميز سخنان همچنان كه حالي در ، شد دور آنجا از دوان دوان گريه ميان و شمزده بود چسبيده تنش
 روح آرامش براي كرد تالش و نگشود اعراض به لب هم مقوله آن در او.بود شده گلگون صورتش شرم فرط از و شنيد

 آن به هم اي خواهانه پوزش ي اشاره حتي افشين كه چند هر ، بنگرد عمدي غير اي حادثه عنوان به واقعه آن به خودش
 .است بوده عمدي غير حادثه كه بود كرده باور هم خودش انگار ننمود ماجرا

 بانو گل كه بخصوص بود شده گذشته از بيشتر سرما از استقبال خاطر به مهين وظايف و نمانده پاييز رسيدن فرا به چيزي
 بيش ها كالغ و بود گرفته ديگري ي جلوه عظمتش آن با باغ.نبود سخت كارهاي انجام به قادر و برد مي رنج كمر درد از
 .كردند مي قار قار درختان فراز بر گذشته از

 و رفت مي خواب به شود مشغول چيزي پيرامون فكرش آنكه از قبل و خزيد مي بستر به ناتوان و خسته شبها مهين
 از ساعت دو تنها و خوابيده بستر در رمق بي و خسته كه شبها از يكي.گشود مي ديده ساعت صداي با زحمت به صبحها
 ي سايه و گشود ديده زحمت به.گرديد بسته و باز آرامي به اتاقش در كرد حس خستگي عمق در بود گذشته شب نيمه
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 و پريد جا از ديد خود طرف به حركت حال در را سايه وقتي اما بيند مي خواب كرد فكر ابتدا.كرد وحشت و ديد را مردي
 :كرد زمزمه وحشت با

 هستي؟ كي تو...تو-

 :گفت و گذاشت عقب به قدمي نشنيد پاسخي چون و

 .زنم مي فرياد بيرون نري اينجا از اگه-

 :كرد زمزمه بود آشنا آن به كامالً مهين كه آهنگي با سايه

 .منم ، باش آروم-

 :گفت ترس به آميخته حيرتي با و گرفته دندان به را انگشتانش وحشت با مهين

 !افشين؟ آقا-

 :گفت او به شدن نزديك حال در افشين

 .خودمم ، درسته-

 :گفت مهين

 .بيرون داريد؟برين چكار اينجا...شما-

 :گفت آهسته افشين

 .رسونم نمي آسيبي بهت ، پايين بيار صداتو...هيس-

 :گفت محكم مهين

 .كنم مي خبر رو همه وگرنه بيرون برين اينجا از-

 و نمود تقال به شروع مهين.گذارد او دهان روي را بزرگش دستان افشين كند عمل خود ي گفته به مهين آنكه از قبل
 بي و نداشت توجهي او حرفهاي به مهين اما ، دارد نگهش آرام كرد تالش بود كره حلول جسمش در شيطان كه افشين
 اين داشت باور را چه هر افشين از.كوبيد مي اطراف به پاهايش با بود او بند در هم دستانش آنكه با و نمود مي تقال وقفه
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 براي.بپروراند سر در را او از سوءاستفاده قصد كه باشد پست و پليد حد آن تا او بپذيرد توانست نمي.نداشت باور را يكي
 :پيچيد خانه خلوت در مهين فرياد و رفته كنار دهانش جلوي از مهين تقالهاي اثر بر افشين دست لحظه يك

 !فطرت پست-

 كه افشين و شد روشن عريض راهروي چراغهاي و پيچيد خانه كريدور در اي شتابزده قدمهاي صداي كه نگذشت ديري
 پر و بال اي پرنده همچو كه مهين مقابل مجسمه مثل و برداشته مهين دهان مقابل از را دستش نداشت جايي به راه

 كه شراهي خانوم و آقا گوش به اش گريه هق هق و تركيد مهين بغض ناگهان.شد خيره او به و ايستاد لرزيد مي شكسته
 هر به مهين اتاق در افشين حضور از حيرتزده و گشود را مهين اتاق در شراهي آقاي.رسيد بودند صدا مركز دنبال به

 قبولش نظرش در كه كرد مي نگاه چيزي به باز دهان با خاموش و ناباور شراهي خانوم عقبتر كمي و شد خيره آنها دوي
 :بگويد چيزي كرد تالش دستپاچه افشين.گرفت شدت اش گريه و پوشاند دست با را خود صورت مهين.بود محاالت از

 ...من مادر-

 :زد فرياد و شد مهين اتاق وارد و كرده عبور شراهي آقاي كنار از بدهد زدن حرف محال او به آنكه بي محكم آناهيتا

 .اتاقت به برو زود-

 ...بايد من مادر-

 .داري توضيح دادن براي كافي فرصت بعداً-

 .كنيد گوش من حرفهاي به بايد شما-

 :گفت شراهي آقاي

 .برو اينجا گفت؟از چي مادرت نشنيدي مگه-

 تخت روي مهين كنار خودش سپس.بگذارد تنها را آنها شوهرش كرد اشاره آناهيا و نمود ترك را مهين اتاق افشين
 زمزمه و لرزيد مي ترس شدت از هنوز كه گذاشت مهين شانه روي را راستش دست.دهد تسكينش كرد تالش و نشست

 :كرد

 ...من عزيز-
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 :زد فرياد بود پوشانده را صورتش همچنان كه حالي در خشمگين مهين

 .بذارين تنهام لطفاً-

 .كني گوش حرفهام به بايد تو-

 .برين اينجا از.كنم نمي گوش هيچي به من ، نه نه-

 .ترسيدي خيلي كه دونم مي ، رم نمي اينجا از حرفهام زدن از قبل تا-

 عمل روي گذاشت سرپوش براي آناهيتا.داد تكان راست و چپ به را سرش و پوشاند دست با را گوشهايش روي مهين
 :گفت آميزي محبت لحن با پسرش

 به لطفاً.گفتم مي بهت اش درباره بايد من و افتاد ما براي اتفاق اين بارها ، بره راه خواب توي كه عادتشه اون عزيزم-
 .كنيم مي هم ما كه كاري كني قفل را اتاقت درِ بايد تو خوبيه و آروم پسر ذاتاً اون ، كن گوش حرفهام

 ، خودشه كار هم كليد شدن گم احتماالً انديشيد وحشت با آورد مي خاطر به را كليد شدن گم مدتها از پس تازه كه مهين
 قفل رو در آنكه بدون خوابيدن راحت به و كنم قفل رو اتاقم در نتونم من تا كرد گور و گم منو اتاق كليد مخصوصاً اون
 توجيه را پسرش كار و كند آرامش دهنده تسكين هاي جمله با كرد مي تالش داشت هنوز آناهيتا...بعد تا كنم عادت كنم
 :گفت آلود اشك ديدگاني با و انداخته چنگ او دست به مهين.نمايد

 .نداره كليد اتاق اين خانوم-

 :گفت متعجب آناهيتا

 .گذاشتم كليد روش من ممكنه؟خود چطور آخه-

 :گفت مهين

 .شد ناپديد من آمدن از پس روز يك درست-

 :گفت بار سرزنش لحني با آناهيتا

 .گفتي مي من به بايد-
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 :گفت و افكنده زير به سر مهين

 .خانوم بشين ناراحت كردم مي فكر-

 :گفت و فشرده محبت با را او دست آناهيتا

 بهتره؟ حالت االن.باشي صادقتر من با بايد تو-

 :گفت ادامه در آناهيتا ، كرد تأييد سر تكان با مهين

 تو.ميشه پشيمون و نادم مياد خودش به وقتي و ميره راه خواب توي گاهي اون.برسم توضيحاتم ي بقيه به تونم مي پس-
 نه؟ مگه ، بياد پيش كسي هر براي ممكنه كني مي فكر احتماالً هم

 :گفت و آورده ياد به خود دهان روي را او دستان فشار مهين

 ...و بودن هوشيار كامًال ايشون خانوم اما-

 :گفت و كرده رد صريحاً را مهين ي عقيده و نمود ظريفي اخم آناهيتا

 گرد هرگز او اما باشه داشته وجود دختر تو سر موهاي تعداد به تونسته مي اون زندگي در ، كني قضاوت اينطور نبايد تو-
 عقيده اظهار اش درباره اطمينان با تونم مي مادرش عنوان به پس ، منه پسر اون و كردم بزرگ اونو من.نگشته امور اين
 هستي؟ كه متوجه ، كنم

 :گفت ميلي بي با و ديد فايده بي حقيقت اثبات براي را اجبارش دارد را پسرش تبرئه قصد او كرد مي حس كه مهين

 .خانوم بله-

 جديدي كليد اتاقت براي كه ميدم ترتيبي نگيره صورت اتفاقي چنين ديگه اينكه براي و فهمي مي كه متشكرم ، خوبه-
 .بخوابي مهمانها به مربوط اتاقهاي از يكي توي موقع اون تا توني مي تو و بسازند

 .خانوم متشكرم-

 : كرد زمزمه و كرده كيپتر را ربدوشامبرش ي يقه و جابرخاست از آناهيتا

 .بخير شب-
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 و نشسته تختش روي شد خاموش چراغها كه وقتي و ايستاد اتاق از او شدن خارج تا و گفت پاسخ او بخير شب به مهين
 .ريخت اشك خودش بدبختي براي و رفت فرو فكر به

 هرزه نگاههاي بار هر كه چرا شده خودش ي درباره اشتباهي چنان مرتكب عمداً افشين كه بود شده مسجل مهين براي
 اولين در آناهيتا.شد مي چشمانش در انتقام و خشم برق متوجه شرم و ندامت عوض به ديد مي خود متوجه را او ي

 حال هر به افشين بود مطمئن و كرد نمي امنيت احساس خانه ان در ديگر او اما ساخت اتاقش براي جديدي كليد فرصت
 او از افشين دانست مي.لرزيد مي خود بر بود انتظارش در كه حوادثي يادآوري از و ريخت خواهد او به را زهرش

 مي دست به كه فرصتي هر در مهين.شد خواهد چه نيست معلوم كند مخالفت چنانچه و داشت خواهد بيشتر انتظارات
 وقتي.داد مي زجرش كه بود شده مسأله اين متوجه هم افشين مسلماً ، ريخت مي اشك خود كسي بي و بدبختي بر آورد
 .كند مي را مالكيتش ادعاي زيادي عده ، كيست صاحب نباشد معلوم و باشد شده گم چيزي

 خيابان و كوچه بكند؟آواره توانست مي چه آورد مي ارمغان به سرما كه جديدي فصل آغاز بكند؟در توانست مي چه اما
 اش خانواده نزد بازگشت روي!نه.بود سرش باالي سقفي آنجا باز.بيافتد او از بدتر گير نبود بعيد صورت آن در كه شود
 به كرده؟او ترك را خانه قبل سال يك از بيشتر كه بپذيرد خانواده كانون به را دختري تواند مي كسي چه ، نداشت هم را

 داشت واهمه آن از هميشه كه را آنچه باالخره و گذاشت مي سر پشت را روزها و ها دقيقه و لحظه ترس با توأم و تلخي
 .افتاد اتفاق

 هر به كرد آرزو دل در مهين.زد سرباز آنها همراهي از افشين و كردند سفر عزم شراهي آقاي و خانوم ماه مهر اواسط
 و بدهد جلوه منطقي را مخالفتش داليل توانست حدودي تا و كرد بهانه را مسائلي او اما برود انها همراه شده كه نحوي
 آشوب غرق دلش و ريخت فرو مهين قلب اما داشت حضور خانه در بانو گل اگرچه.كند مجاب را شوهرش و آناهيتا
 قصد او كرد مي حس مهين و شد نمي مانعش كليدي و قفل هيچ داشت سر در پليدي قصد افشين اگر مسلماً.گرديد
 دوخت در به چشم اضطراب با و مانده بيدار بود قفل در آنكه با را تنهايي اول شب دو.پروراند مي سر در را انتقام گرفتن

 وقوع به جديد حادثه بود باال ي طبقه و كريدور نظافت حال در كه روز سومين غروب ولي نشد حادث اتفاقي هيچ اما
 و بود شام ي تهيه سرگرم آشپزخانه در بانو گل.داد را جديدي حوادث نويد و نمود دوچندان را مهين هراس كه پيوست
 طول در كه مهين.امد باال ها پله از و رسيد راه از افشين كه بود مشعول باال ي طبقه در زمين نظافت به دستمالي با مهين
 افشين.نمود او با رويارويي آماده را خود و نگريست سرش پشت به هراس با بود شده آشنا او گامهاي صداي با مدت آن
 بود كريدور در كه صندلي روي و نگريست مهين بر شيطاني لبخندي با فشرد مي دست در را اي روزنامه كه حالي در

 :گفت آرام مهين.نشست
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 .آقا سالم-

 :گفت بود نديده لبانش بر مدتها مهين كه لبخند همان با و انداخته چپش پاي روي را راستش پاي افشين

 .برس كارت به ، سالم-

 :گفت بود حيرتزده او نرمش از كه مهين

 ...شما آخه اما-

 :گفت تمسخر با افشين

 .بشه تموم كارت مونم مي منتظر ، نشستم جا همين من برس كارت چي؟مزاحمتم؟به من-

 :پرسيد كرد مي حس كامالً افشين كه لرزان اهنگي با مهين

 آقا؟ داريد كاري من با-

 :گفت سر و ابرو حركت با و گذارده زانويش روي را آرنجش و زده اش چانه زير دست افشين

 !اوهوم-

 :كرد زمزمه بود شده او ترس متوجه كه خواست؟افشين مي چه او جان از ، ريخت فرو مهين قلب

 .بكن لولوام؟كارتو من كردي؟مگه گم رو پاهات و دست چرا-

 :گفت ترسان مهين

 .بگين حاال همين لطفاً-

 :گفت و زده لبخندي افشين

 داري؟ عجله انقدر-

 :گفت كرد مي توأم ترسي و خشم از حكايت كه لرزاني آهنگ با مهين

 !بدم ادامه كارم به تونم نمي-
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 :گفت و شده بلند جا از افشين

 !بدگمانه خودش از هميشه دزد كه گفتن راست پس!خُب-

 :گفت تمسخرآميز لحني با بود؟افشين نچسبونده من به رو وصله اين چيه؟فقط دزد؟مقصودش

 ...يا بزنيم حرف اينجا مايلي-

 :گفت بالفاصله مهين

 .بفرماييد جا همين لطفاً...لطفاً ، آقا نه-

 :گفت خونسردي با و انداخته باال شانه افشين

 !بفهمه بانو گل نباشي مايل شايد گفتم ، خودته ميل-

 :پرسيد سردرگمي با مهين

 آقا؟ رو چيز چه-

 :گفت و انداخته پاهايش مقابل را روزنامه افشين

 !اينو-

 :داد دستور افشين ، نگريست او بر تعجب با مهين

 .دار برش-

 همان.ريخت فرو قلبش خودش عكس ديدن با و كرد بازش و برداشت لرزان انگشتاني با را روزنامه و شده خم مهين
 دوباره آرامش با كرد؟افشين مي چه افشين دست ماهها از پس اما بود داده نشانش قبل ماهها مهرداد كه بود اي روزنامه

 :گفت ديده كامالً را روزنامه عكس و متن مهين شد مطمئن اينكه از پس و گرفت جاي صندلي روي

 كوچولو؟ كرم چطوري حاال-
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 زدن حرف توان.زد مي موج چشمانش در مرموز شيطنت همان هم باز ، نگريست او صورت به و كرد بلند سر مهين
 ي مالحظه بي و قساوت با و شد خيره او ي پريده رنگ صورت به افشين.بود گريخته پاهايش و دست از جان و نداشت
 :گفت او احوال

 زرنگ انقدر كردم نمي هم رو فكرش اصالً كن باور ، داد من به رو روزنامه اين كه ديدم رو دوستام از يكي اتفاقي امروز-
 اَداي وقتش به اما بودي كجا حاال تا دونه مي خدا و كردي فرار كه ساله يك حدود در خونه از ، هستي فراري يك تو.باشي

 .باشي نديده رو اگهي اين كه محاله وگرنه برگردي خونه به توني نمي كه طوريه قطعاً خُب.مياري در رو حسابي آدمهاي

 :پرسيد زحمت به اما داشت تهوع حالت و بود عرق از خيس بدنش ي همه ، داد تكيه سرش پشت ديوار به مهين

 كنيد؟ چكار من با خواين مي حاال-

 :گفت موذيانه لبخندي با افشين

 .بكنم بايد چه مخالفت صورت در دونم مي من يا و كني چكار بايد دوني مي كه هستي عاقلي دختر انقدر تو يا!واضحه-

 پاهايش مقابل افشين.نداشت افشين حضور به اعتنايي ديگر ، نشست زمين روي آرام آرام و ريخت فرو مهين قلب
 :كرد زمزمه و نشسته

 درباره تونم مي باشي عاقل اگه اما نيستم كنجكاوي آدم اساساً من ، بگي من به چيزي ات گذشته ي درباره نيست الزم-
 .كنم كمكت آينده ي

 هم زدن حرف توان حتي اما گفت مي ناسزا و زد مي چنگ آن به خواست مي دلش ، نگريست او صورت به مهين
 از افشين.آورد باال داشت قرار آن در كهنه كه سطلي مقابل و كرد بيخودش خود از تهوع از بلندي موج ناگهان.نداشت

 :گفت فشرد مي دست در را روزنامه كه حالي در سردي به و جابرخاسته

 !موقع اون تا.دم مي كردن فكر فرصت بهت غروب فردا تا-

 :زد فرياد بشنود را صدايش بانو گل است ممكن كه اين به توجهي بي مهين

 داره؟ تو براي نفعي چه من دادن آزار-

 :گفت خونسردي با افشين
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 مي چه كني پيدا رو باارزش طالي قطعه يك زني مي قدم داري و كردي جيبت توي رو دستت كه حالي در روزي اگه-
 كني؟

 :گفت بلندتر مهين

 .نداريد نياز من امثال به كه شما-

 :داد پاسخ آميز شيطنت لبخندي با افشين

 به!كني؟نه مي خردش قدمهات زير يا گذري مي پات جلوي كوچيك جواهرِ تيكه اون از باشي ثروتمند هم قدر هر اگه-
 .نمياد عاقالنه نظر

 حركت بي باشد ديده وحشتناك كابوسي كه كسي مثل مهين و كرد ترك اتاقش قصد به را مهين معنا پر نگاهي از پس او
 .ماند باقي جاي بر

 

  نهم و بيست فصل

 آن در تمسخر كه ديد خود متوجه را او ي خيره نگاه بارها كرد مي پر غذا از را افشين ظرف كه حالي در مهين شب آن
 به بانو گل و شكست و افتاد زمين به داشت دست در كه ليواني ناغافل و لرزيد مي شدت به دستانش.كرد مي بيداد

 :پرداخت سرزنشش

 چته؟ ، مياري باال يا شكني مي ليوان ناخوشي؟يا اينكه مث ، دختر شده چت امروز تو-

 :داد پاسخ آلود بغض آهنگي با مهين و

 .افتاد دستم از ببخشيد-

 :گفت كرد مي كمك ها خرده شيشه كردن جمع در او به كه حالي در بانو گل

 .رسم مي كارها بقيه به من ، كن استراحت برو زودتر امشب تو-

 :گفت بالفاصله داشت وحشت تنهايي از كه مهين

 .برسم كارها به تونم مي ، خوبه حالم نه نه-
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 ياد به از حتي مهين كه چيزي.كرد زنده نظرش در بود سپرده فراموشي به قبل مدتها كه را هراسي دوباره افشين
 كرد؟هيچ مي ترك را خانه آن يا شد مي افشين چون صفتي گربه تسليم كرد؟بايد مي بايد چه.گريخت مي آوردنش

 كه مردابي مثل گذاشت مي پا درونش اگر كه بودند منجالبي آغاز دو اين ، كند فكر كدام هيچ انجام به توانست نمي!يك
 به خطاب ها پله از رفتن باال حال در افشين شب آن.شد مي غرق و رفت مي فرو آن در كند نمي رحم كبير و صغير به

 :گفت مهين

 .بيار اتاقم به گرم شير ليوان يك-

 ليوان.بود او از هراسش از بيشتر رازش شدن برمال از ترسش يعني ، ترسيد نمي او چون خودخواهي ديو از ديگر مهين
 پا او اتاق به روز آن تا.ايستاد اتاقش مقابل و رفت باال ها پله از و نهاد دستي پيش در بود كرده گرم بانو گل كه را شيري

 در گرفت ورود ي اجازه چون و زد در به ضربه چند.داشت عهده به را آنجا نظافت ي وظيفه بانو گل زيرا بود نگذاشته
 كه اي روزنامه به مهين نگاه ، خواند مي كتاب و بود لميده تختش روي افشين.گذاشت درون به قدم و كرده باز را اتاق
 جاي بر ايستاده همچنان را او كه افشين.انداخت چنگ قلبش به آشنا هراسي و افتاد داشت قرار تختش كنار عسلي روي
 :گفت سردي به ديد

 .برو و بذار رو شيرم-

 پاهاش به و كنم التماسش اگه شايد ، آدمه اونم باالخره انديشيد بالفاصله.اورد هجوم مهين مغز به جديدي فكر ناگهان
 نرمش بتونم من اگه و بگيره انتقام ازم خواد مي احتماالً منه فرصت آخرين اين.بشه منصرف من اذيت و آزار از بيافتم
 وقتي آدمها اينجور.كنم ترميمش كنم تالش بايد خُب خيلي ، شكستم غرورشو من كنه مي فكر اون.كنه مي صرفنظر كنم
 .ميشن آروم ببينند دست زير و ضعيف رو كسي

 :گفت سردي به افشين

 ايستادي؟ اونجا چرا-

 :گفت ملتمسانه لحني با آنگاه ، كند دور خود از را ترس كرد تالش و داده قورت را دهانش آب مهين

 ...آقا-

 خواي؟ مي چيه؟چي-
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 سخن كرد تالش دوباره مهين.درخشيد آباژور نور مقابل داشت گردن به كه طاليي زنجير و نشست تخت روي افشين
 :بگويد

 .بينواام و بدبخت دختري من... خدا رضاي محض ، آقا-

 و نشسته تخت مقابل زمين روي و برد بهره او سكوت از مهين.ماند منتظر و درنورديد را او سراپاي دقيق نگاهي با افشين
 :گفت آلود بغض لحني با

 مو رو دستوراتتون كنيزي مثل و باشم فرمانتون به گوش بعد به اين از دم مي قول.كنيد رحم من به ، آقا بگذريد من از-
 .شدم بدبختي و زجر متحمل كافي حد به زندگي در من ، آقا باشيد نداشته كاري من به.كنم اجرا مو به

 :گفت بدجنسي با افشين

 .گرفتي اي عاقالنه تصميم و اومد جاش سر عقلت شايد ، كني فكر خوب مدت اون توي بهتره دادم فرصت تو به من-

 :گفت گريه ميان و زده چنگ افشين شلوار به مهين

 ...خدا رضاي محض-

 :گفت ساخت واژگون را مهين اميد كاخ كه محكمي صداي با تخت از آمدن پايين از بعد و زده پس را او دست افشين

 اگه.موندي مطهر و پاك بودي ويلون اجتماع توي كه سالي يك اين توي كني ادعا توني نمي ، درنيار غريبم من ننه انقدر-
 .داشتي برگشتن فرصت برنگشتي؟مسلماً ات خونه به چرا نكردي فرار اگه و كردي فرار خونه از چرا بوده اينطور

 :كرد زمزمه درماندگي با مهين

 كنه؟ مي باور دونه؟كي مي كي-

 :گفت و نشسته او پاهاي مقابل افشين

 .گفتم كه همونه شرايطم ولي ، كنم مي باور من خُب خيلي-

 ...آقا-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  350 

 توي عقل كمي كنم مي حس چون كنم نمي استفاده ازش نشه الزم تا اما باشم خشن تونم مي بخوام اگه كه دوني مي-
 .باشه خودش ضرر به كه كنه نمي كاري هم عاقلي آدم هيچ.هست سرت

 بيرون دستمالي ، كاغذي دستمال ي جعبه از و برخاست جا از افشين ، ريخت مي اشك صورتش پهناي به همچنان مهين
 :گفت و انداخته مقابلش و كشيد

 .كنم تمديد فردا پس تا رو مهلتت و بكنم لطفي بهت تونم مي فقط-

 :گفت و گذاشت تخت روي مهين چشمان مقابل و كشيده بيرون درشت اسكناس چند كمدش داخل از سپس

 .كن خودت خرج و ببر.هستم سخاوتمندي آدم كنم ثابت بهت اينكه براي اينم ، دار برش-

 :گفت و برخاست جا از گريه ميان ديد فايده بي را خود التماس و اصرار كه مهين

 .خودتون مال پولتون ، نشدم خارج نجابت ي جاده از هنوز خوشبختانه و آقا ندارم احتياجي شما پول به من-

 :گفت شيرش كشيدن سر حال در افشين

 رو حالم كردي فين فين بس از ، بيرون برو حاال.بچه شده رو من پيش دستت ، چيه ات عقيده ميشه معلوم فردا پس-
 .زدي بهم

 .گرديد خارج آنجا از صدا و سر بي و گشوده را اتاق در دلشكسته و درمانده مهين

 خانه از بود شده يادآور بانو گل كه مواردي خريدن براي افشن شدن خارج از پس و كرد گريه صبح تا مهين شب آن
 آن به مهين اما سوزاند مي بود شده نازك ممتد هاي گريه اثر بر كه را چشمش زير پوست پاييزي سرد باد.شد خارج

 روزي كه عالمي ، نبود راه بدان خودش از غير را هيچكس كه عالمي.كرد مي سير ديگري عالم در گويي ، نداشت توجهي
 به را او خدا انگار ولي.خواست مي خدا از را مرگش و كرد مي لعنت حماقتش ي واسطه به را خودش آن در بار هزار صد

 قلب شكستن خاطر به خواست مي او به اعتنايي بي با خداوند آري.شنيد نمي را هايش التماس و بود واگذاشته خودش
 گرفتار زمان هر.كند دور اش مخيله از را مهرداد ياد نبود قادر اي لحظه براي حتي مهين.كند مجازاتش گناه بي انساني
 بارها گذشته در او.بود داشته روا حقش در كه افتاد مي ستمهايي ياد به.آورد مي ياد به را او ناخودآگاه شد مي مصيبتي
 خداوند كرد مي آرزو قلب صميم از اكنون و بود نكرده تجربه را آن هرگز اما ستاند مي را مظلوم داد خداوند بود شنيده

 رفت مي مغازه آن به مغازه اين از و بود شده غرق خود دنياي در كه همانطور او.كند كمكش و بگذرد تقصيراتش سر از
 آرايشگر وردست يك به« افتاد بودند چسبانده سوپرماركتي شيشه پشت كه آگهي به نگاهش ناگهان كرد مي خريد و
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 آن در كه چرا بگذرد آگهي مقابل از خواست ابتدا».رويا آرايشگاه.نيازمنديم وقت تمام صورت به زنانه آرايشگاه براي
 به دل باالخره و گذراند نظر از را آگهي متن بار سه دو.بود شده ميخ زمين بر پاهايش انگار اما نداشت معلوماتي رشته
 :گفت مؤدب لحني با او ديدن محض به فروشنده.شد سوپرماركت وارد و زده دريا

 خانوم؟ است ساخته بنده از خدمتي چه-

 :پرسيد مهين

 .بدين من به رو آرايشگاه اون آدرس خواستم مي-

 .زدند تابلو راستتون دست بپيچيد بعد خيابون اين انتهاي ببريد تشريف ، راسته سر خيلي-

 خودت خدايا گفت دل در.شد آنجا راهي اميد پر دلي با گشت برمي خانه به بايد انكه با و كرده تشكر فروشنده از مهين
 رحم من به ، بكشم عذاب اين از بيشتر كه نخواه خدايا.شم مي نابود نيام بيرون خونه اون از اگه ، كنند قبولم كن كمك
 از آرايشگاه محيط ، شد آنجا وارد و رسيد نظر مورد آرايشگاه به زود خيلي.بده نجاتم پليد كثافت اون چنگ از و كن

 خانوما با فقط ، جالبيه كار چه انديشيد و پرداخت اطراف تماشاي به شگفتي با ورود بدو همان از.بود شلوغ زنان حضور
 :پرسيد مهرباني با و شده نزديكش جواني زن كه بود بود تماشا سرگرم.دارند كار و سر

 داشتيد؟ فرمايشي-

 :گفت دستپاچه و كرده جابجا دست در را خريدش ساك مهين

 .كنم صحبت آرايشگاه مسئول با خوام مي من... من-

 :گفت اتاق دادن نشان حال در بود آراسته زيبايي نحو به را موهايش و داشت تن به سپيدي روپوش كه جوان زن

 .خانوم رويا پيش ، اونجا ببريد تشريف-

 : زد مي حرف تلفن با و بود نشسته ميانسالي زن بزرگي ميز پشت ، رفت مذبور اتاق به و كرده تشكر مهين

 ...شما قربان.بيارش دوشنبه آره...عزيزم نه-
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 باالي ساعت به نگراني با و گرفت قرار او مقابل صندلي روي هم مهين ، بنشيند ركد اشاره مهين به تلفن با گفتگو حال در
 گفتگوي گرفتن پايان از پس ناميم مي رويا را او كه جوان زن.گشت مي بر خانه به زودتر چه هر بايد ، نگريست سرش
 :گفت دلنشين و مؤدب لحني با مهين به خطاب تلفني

 بود؟ امري ، عزيزم جانم-

 :گفت و كرده اشاره بود خوانده كه آگهي به سالم دادن از پس و كشيد عميقي نفس مهين

 كنيد؟ مي قبولم ببينم اومدم و ديدم مغازه يك شيشه پشت رو تون آگهي من راستش-

 :پرسيد و داده تكان سري لبخند با بود برخوردي خوش و زيبا زن كه رويا

 داريد؟ كه سابقه-

 :گفت شدن پذيرفته از نااميد و صداقت با مهين

 !نه راستش-

 :گفت و داده تكان تأسف عالمت به سري رويا

 هيچي؟ يعني-

 :گفت رويا ، داد منفي پاسخ مهين

 .نشستي دلم به اول ي لحظه همان چون شد حيف-

 :گفت بالفاصله مهين

 .گيرم مي ياد زود خوبه استعدادم اما-

 :گفت داد مي نشانش آشكارا كه اندوهي با رويا

 .كنه كمكش تونه نمي كه صورت اون در باشه آشنا كار ابزار به حداقل بايد آرايشگر وردست ، متأسفم-

 :گفت ملتمسانه مهين
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 محيط اين توي دارم دوست ، دارم عالقه خيلي كار اين به من... دونيد؟من مي آخه... آخه ، كنيد قبولم كنم مي خواهش-
 .كنيد قبولم لطفاً.كنم كار

 :كند متقاعد را او اي گونه به كرد تالش و نگريست مهين به ترديد با رويا

 ...و بدونيد چيزهايي يك بايد شما ببينيد-

 مي ياد كنم كار محيط اين توي و كنم مي نگاه كارتون به من.كنيد قبولم نظافتچي عنوان به شده اگه ، كنم مي خواهش-
 .گيرم

 جارو رو خودمون پاي زير ما از كدوم هر.نداريم احتياج نظافتچي به ما اينجا در گذشته اون از ، شه نمي كه اينطوري آخه-
 .كنيم مي

 رها كمان از را تيرش آخرين او مقابل انداختن سنگ براي رويا ، كرد تكرار را اش خواسته و فشرد را مهين گلوي بغض
 :گفت و ساخته

 .بمونه جا همين هم ها شب و باشه اينجا وقت تمام كه خواهيم مي رو كسي ما-

 :گفت سرعت پرسش؟به و نيكي.درخشيد مهين ديدگان در شادي برق

 .خوام مي خدا از من-

 شده احساس دستخوش هميشه مطابق مهين پذيرفتن در دانست مي.كشيد تسليم سر از آهي و داده تكيه عقب به رويا
 به يا بود مرده شوهرانشان يا بودند گرفته طالق يا كه كارمنداني از بود پر او سالن.بود كرده عادت رويه اين به ديگر اما
 :پرسيد مشكلش دانستن اميد به پس ، است مشكل درگير كه خواند مي هم مهين ي چهره از او.داشتند مشكل نحوي هر

 نكرديد؟ ازدواج-

 !نه-

 سالته؟ چند-

 .نوزده-

 بموني؟ اينجا شبها ميدن اجازه ات خونواده چطور-
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 .مردند مادرم و پدر ، ندارم اي خانواده من-

 كجايي؟ االن پس-

 .خدمتكارم خونه يك توي-

 بيرون؟ بياي اونجا از خواي مي چي براي-

 :گفت و كرده مكثي مهين

 .سخته كارشون-

 .بخوري ايستاده هم رو ناهارت بشي مجبور اوقات بعضي بسا چه باشي سرپا بايد شب تا صبح از ، تره سخت كه ما كار-

 .دارم عالقه بيشتر كار اين به من-

 نداري؟ خويشي و قوم هيچ-

 .اصفهانند نيستند اينجا اما ، چرا دور خويش و قوم-

 خواي؟ مي حقوق چقدر-

 .كافيه برام باشه سرم باالي سقفي كه همين!دارين دوس كه چقدر هر-

 :پرسيد مهين از.تره بدبخت همه از ديگه اين انديشيد اندوهگين رويا

 .سركار بياي توني مي كي از-

 .بگين شما وقت هر از-

 .سختگيرم خيلي من بدوني بهتره-

 .ميشم تر پخته ، بهتر چه-

 .باشه من پيش اينجايي وقت هر تا بايد اون.بيار هم رو ات شناسنامه ، شو مشغول بيا عصر امروز-

 :گفت و برخاسته جا از شادي با مهين
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 .ممنونم محبتتون از ، چشم-

 :كرد تاكيد و برخاسته جا از او با همزمان هم رويا

 .ظهر از بعد دو ساعت راس-

 .خدانگهدار ، خانوم نميره يادم-

 .خداحافظ-

 :پرسيد و رفته رويا نزد بود شده همكالم او با ورودش بدو در كه جواني زن كرد مي ترك را آرايشگاه مهين وقتي

 بود؟مشتري؟ كي-

 .جديد كارمند يك ، نه-

 كردي؟ قبولش-

 .ديگه آره-

 .كني مي استخدامش فوري مياد كي هر توام-

 مي هم خودم منم سالن اين مسئول.نكن دخالت من كارهاي توي و كن لطف اما واجبه احترامت ، خواهرمي ، مريم ببين-
 .كنم مي چكار دارم دونم

 :گفت و زده پوزخندي مريم

 .»رويا پشتيباني مركز« بزنيم تابلو جاش به و كنيم تخته رو سالن اين در بايد زود يا دير وگرنه بدوني كنه خدا-

 .رفت اتاقش به بزند حرف كالمي آنكه بي بعد ، بخندد هم او خود شد سبب و خنديد خواهرش تعبير به رويا

 اتاقش به و رسانده آخر به را آشپزخانه كارهاي عجله با و گرفت نشنيده تاخيرش ي واسطه به را بانو گل غرولند مهين
 افشين اگر كه چرا.بود كردن سكوت در صالح يعني نگفت سخن بانو گل با اش تازه تصميم ي درباره كالمي حتي او.رفت
 با بعد و كرد قفل را اتاقش در كاري هر از قبل.كرد مي دردسر ايجاد برايش نحوي به مسلماً برد مي قضيه اين از بويي
 برمي بود خودش به مربوط كه را آنچه و چرخيد مي خودش دور كه همانطور.پرداخت لباسهايش آوري جمع به عجله
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 بود ستوده را اش زيبايي و نشسته تماشايش به پنجره مقابل از روزها كه باغي ، افتاد زده پاييز باغ به نگاهش داشت
 .بودند پاشيده مرده خاك آن سر بر قارقارشان فرياد و ها كالغ حضور با انگار و نبود زيبا نظرش به ديگر

 مي فراهم را بانو گل شك اسباب نبايد اما نداشت ناهار به ميلي چند هر.شد خارج اتاق از آرام و بسته را دانش جامه در او
 انتظار به و رفت اتاقش به ظروف شستن از پس و خورد را ناهارش بانو گل كنجكاو چشمان برابر در ميلي بي با او.كرد

 قول بد جديدش كارفرماي نزد اول روز براي خواست نمي او و بود گذشته ظهر از بعد يك از ساعت.نشست فرصت
 شد مطمئن رفتنش از وقتي و سپرد او قدمهاي به گوش پس رو مي اتاقش به ظهر خواب براي بانو گل دانست مي او.شود
 رفته باغ انتهاي در اتاقش به ظهر خواب براي هم پير باغبان و بود خلوت باغ.نگريست بيرون به و كشيده عميقي نفس
 عدالت چنگ از بخواهد كه مجرمي مثل.شد رفتن آماده دقيقه بيست گذشت از پس و شمرد را دقايق تلخي به او.بود

 سكوت باشد آرام كرد مي تالش كه خودش قدمهاي صداي و بود خلوت و ساكت خانه ، بود مضطرب و هراسان بگريزد
 بابت اين از و نكشد زمين روي تا بود گرفته باال دست دو هر با را دانش جامه زحمت به او.شكست مي را خانه خوفناك

 .بود اطراف متوجه توجهش همه ، نداشت توجهي آن به اما كرد مي حس شديدي درد بازوهايش در

 بطور آن بستن از صدا و سر گونه هر از جلوگيري براي و شد خارج آن از و كره باز را باغ به رو ساختمان در آرام او
 كسي با كه بود آن از ترسش همه لحظه آن.افزود خود ي عجله بر و كرده رها را خود نفس آنگاه نمود خودداري كامل
 و خانوم غياب در رفتنش مانع و كرد مي پيچش سوال آنصورت در چون ديد مي را رفتنش نبايد هيچكس.شود روبرو
 ثروت با آنها از ، است بيزار آنها ي همه از كرد حس داشت مي بر گام عجله با كه حالي در مهين.شد مي شراهي آقاي

 به پا روزگاري كه خودش از حتي.شد مي خانه آن به مربوط چه هر از و داد مي خز بوي كه كهنه باغ آن از و بيشمارشان
 از و كرد بازش آرام و رسيد باغ اصلي در به زنان نفس نفس او.بود كرده جستجو آنجا در را آرزوهايش و گذاشته آنجا
 .آورد ديده به اشك و زد لبخند باشند كرده امضاء را اش آزادي سند انگار و بسته را در دقت با آنگاه شد خارج آن

 ، آورست درد چه

 !شماردن را ها ثانيه زمان تنگ حصار در

 ، آوريست وهم انعكاس چه

 !كردن تجربه سكوت در را تنهايي

 ، آوريست شور حس چه
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 شدن رها خويش و مكان و زمان بند از

 و

 !بردن پناه خبري بي آغوش به

 !خبريست خوش خودش هم خبري بي كه گفتند خوش چه و

 ، هست هم آورتر لذت اين از مگر

 نباشي مكان و زمان ي بنده كه

 كني؟ جستجو خودت در را خويش و

 ، قلبت هاي پاره تكه در

 ، آن جاي جاي در كه

 !است؟ سيرت بد اهريمن از ردپايي

 .ست همتايي بي لجباز سرنوشت

 اوست چنگال در زندگي ي رشته سر يك انگار

 ، انسان دست به رشته ديگر سر و

 كشد مي خود سوي به را آن لذت از سرشارِ  سرنوشت كه

 .*كند مي تشويق بازي ي ادامه به را انسان و

 نويسنده اشعار از*

 

  ام سي فصل
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 قطع خاطر به بود شده عالقمند و وابسته متين به شديداً كه مهرداد پيوست وقوع به مهين براي كه حوادثي از پس ماه دو
 باهوش و زيباِ  متين.نمود آغاز را اي تازه زندگي متين اتفاق به و فروخت را اش خانه او با احتمالي ارتباط گونه هر

 به شود بزرگتر وقتي تا را او مسئوليت كه آن با مهرداد و كند خود ي شيفته را او و بربايد را مهرداد دل بود توانسته
 آينده در كه رفت مي احتمال اين و بود بلد را تاجماه ي خانه مهين كه چرا.نداشت قرار دلش اما بود كرده واگذار تاجماه
 تاجماه و كند راضي خانه فروش به را تاجماه كرد مي تالش مهرداد كه بود مدتي بنابراين.برود او نزد پسرش يافتن براي
 :داشت موجهي داليل مخالتفش براي هم او حال هر به.كرد مي مخالفت فهميد نمي را او اصرار دليل كه

 پيري؟ سر برم كجا حاال ، شناسند مي خونه اين توي منو كه سالهاست بفروشمش؟مردم بايد چرا ، منه ي خونه اينجا-

 خرجتون خوان مي مردم مگه ، رو حرفها اين دور بريزيد.ميده نا بوي ديگه ، شده فرسوده و قديمي خونه اين جون خاله-
 مي براتون حياط؟اينو ته برين دردتون پا اين با آب ليوان يك براي خواهيد مي كي تا كنيد فكر خودتون بدن؟به رو

 .خرم مي براتون نوساز نقلي آپارتمان يك جاش به و فروشم

 زدي؟ سرت به گُلي چه فروختي بفروشم؟خودت رو ام خونه من داري اصرار انقدر چرا تو حاال-

 نياد؟ سرش به باليي خونه اين توي معلوم كجا از ، متينم نگرن من خانوم خاله-

 ميزني؟ بد نفوس باليي؟چرا حرفها؟چه چه واه-

 باال اون از آجر تيكه يك يكدفعه و آمديم.فروختم رو ام خونه همين براي هم من ، است پوسيده خونه اين ديوار و در-
 !سرش توي الل زبونم افتاد

 كردم زندگي خونه اين توي سال همه حسابي؟اين مرد شدي خياالتي ، كارت پي غروبي؟برو دم تو ميزني حرفا چه-
 راه كه فردا پس فردا.داره جا ، دلبازه ، بهتره متين براي اينجا گذشته اون ميذاري؟از اسم روش تو حاال ، نشد طوريم
 .كنه مي كيف بيفته

 :گفت متين بوسيدن حال در بدجنسي با بود فهميده را تاجماه ضعف نقظه كه مهرداد

 .بچه يك اين و منم باالخره زنه مي شور كنم؟دلم چكار.برم مي رو متين من اي خونه اين توي وقتي تا حال هر به-

 :گفت و كرده نازك چشمي پشت تاجماه

 .خودشه خون از گه مي ندونه كي هر كه ام بچه گه مي همچين!اوه اوهو-
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 :گفت و كرده اخم مهرداد

 مي گوش منو حرف باشي داشته دوس رو متين اگه.بكني رو فكرات بهتره هم تو ، منم باباش كه كنه؟فعالً مي فرقي چه-
 .كني

 را پسرش سراغ آينده در زد مي حدس داشت او روحيات از كه شناختي با و است مادر يك مهين كه دانست مي مهرداد
 ي درباره مشكلش اما ، كرد مي احتياط بود متين به مربوط كه قدمي هر در احتمالي هر از جلوگيري براي او و بگيرد
 انجام به مجبور را او نيست قادر دانست مي مهرداد.قديمي ي خانه آن در زندگي براي اش گونه بيمار اصرار و بود تاجماه
 خانه كرد مي تقاضا مصرانه همچنان و داشت نمي بر تالشش از دست حال هر به ولي خواهد نمي خودش كه كند كاري
 از پس كه چند هر.زد مي سرباز كار اين انجام از همچنان فهميد نمي را او اصرار دليل كه هم تاجماه و بفروشد را اش

 شد مي خالصه متين در دليلش و بود ناخشنود كار اين انجام از قلباً كه حالي در داد تن مهرداد خواست به ماه يك گذشت
 و سيما خوش كودك ي شيفته مهرداد ي اندازه به كه او و كرد محروم متين ديدن از را او ماه يك مدت به مهرداد كه چرا
 وقف را خودش ترتيب بدين و پوشيد چشم همسرش با زندگي يادگار عزيزترين از او خاطر به بود شده نمك با

 .بود كرده دريغ او از همسرش با زندگي طول در خداوند كه نعمتي.نمود مهرداد ي پسرخوانده

 كار اين كنار در كه گرفت اجازه رويا از ماه دو پايان در ، بود كرده شروع نظافت كار از آرايشگاه به ورودش بدو از مهين
 جز اي چاره كه چند هر ، بسته دل هنر اين به واقعاً او آمد مي نظر به.ببرد بهره آرايشگاه ديگر كارمندان تجربيات از

 به او به آرايشگاه در همه.داد مي پس را گناهانش تاوان كه بود كرده گم ره اي درمانده ، نداشت وضعيتش پذيرش
 ، نشده كشيده بيراهه به و ايستاده خودش پاهاي روي نفس به اعتماد با كه كردند مي نگاه بيكس و بينوا دختري چشم
 كاركنان تك تك مثبت نظر كوتاه مدت آن طول در بود توانسته او كه بخصوص ، ساخت مي دوچندان را بقيه احترام اين

 به حوصله با كه بود ساخته صبوري سنگ او از زمان گذشت.كند جلب خود سوي به رفتار و برخورد حسن با را آرايشگاه
 .كرد مي حذر خود اندوه گفتن از و سپرد مي گوش ديگران دل درد

 بازگويي به زنانه تجمعي كه دارد وجود آنجا در حاضر افراد در اي نشده ارضاء ميل ، است عجيبي محيط زنانه آرايشگاه
 دريا در اي قطره مثل و گرفت مي خو محيط اين به كم كم مهين.بپردازند شان زندگي رازهاي بزرگترين تا كوچكترين

 كسب كار زمينه در كه گوناگوني تجربيات ميان.شود مي شب كي فهميد نمي كه داشت مشغوليات آنقدر و شد مي حل
 .آمد مي تر قبول قابل و تر دلچسب نظرش به يكي اين بود كرده

 كرده كسب تجربه هنر اين زمينه در حدودي تا رسيد يك به كرد مي كار آرايشگاه در مهين كه سالهايي شمار وقتي
 استعداد خودش از كار اين در كه بود عجيب چقدر و كند كوتاه يا پيچيده را مشتريان موهاي داشت اجازه ديگر.بود
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 را رويا نظر و بايستد قبلي كاركنان دست روي دقت و خالقيت با زماني اندكي در توانست كه آنقدر.داد مي نشان خوبي
 يادگيري ي تشنه كه هم مهين و كند شركت رشته اين امتحان در داد پيشنهاد او به رويا.كند جلب خود به پيش از بيش
 همكارانش به اش قبولي خاطر به كه روزي.شد زمينه اين در ديپلم گرفتن به موفق كه نپاييد ديري و پذيرفت بود

 برمي مدتها از پس كه بود مثبتي قدم نخستين آن كه چرا بود زده حلقه ديدگانش در اشك كرد مي تعارف شيريني
 خيال و باشد نيمه و سال يك بايد دانست مي.داد نمي عذابش فرزند از دوري ي اندازه به اي غصه هيچ ديگر.داشت
 بي سال يك آن طول در.باشد داشته اصفهان به سفري ، شده كه هم دور از حتي او ديدار براي فرصت اولين در داشت
 بنابراين.بود نبرده بهره شخصي مسايل جهت هم اش بيكاري روز يك از حتي هرگز و كشيده زحمت و كرده كار وقفه
 حضور به سخت كه رويا رفتن هنگام.شد اصفهان راهي روز چند براي و بست سفر بار آمد دست به كه فرصتي اولين در
 :گفت كرد مي حساب كمكش روي و بود كرده عادت او

 نه؟ گردي برمي-

 :گفت لبخند با مهين

 برم؟ دارم كجارو ، گردم برمي كه البته-

 :گفت ناخنش با بازي حال در رويا

 ببري؟ ياد از مارو و نري وقت يك-

 :گفت و زده او به دستي پشت مهين

 .گردنتم وبال باش روام؟مطمئن و چشم بي انقدر حرفيه؟يعني چه اين-

 :گفت مهرباني با رويا

 .دارم اي تازه هاي برنامه برات برگردي وقتي-

 :پرسيد كنجكاوي با مهين

 اي؟ برنامه چه-

 !بعداً تا بيا و برو حاال-
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 !كني اخراجم خواي مي نكنه ، بگو حاال همين نه-

 كنم؟ پيدا تو مثل شريكي تون مي كجا من ، نزن ته و سر بي حرفهاي-

 :گفت متعجب مهين

 كني؟ مي شوخي داري شريك؟حتماً-

 .كنم سورپريز خوام مي ، بگم بقيه به برگشتي وقتي گذاشتم بفهمند؟من همه خواي سرت؟مي انداختي صداتو چرا-

 .كنم اجاره اتاق يك كه ندارم انقدر حاال همين ، ندارم اي سرمايه كه ميگي؟من چي-

 :گفت و برخاسته جا از بود آمده خوشش او پشتكار از كه رويا

 .زنم مي حرف باهات راه توي و رسونم مي ترمينال تا رو تو من.ميكني خبر رو همه االن تو ، پاشو-

 :خورد نمي تكان و شد خيره رويا به زده بهت بود شده شوكه او حرف شنيدن از كه مهين

-ديگه شو بلند د. 

 حال در راه در.شد خارج آرايشگاه از ها بچه با خداحافظي از پس مهين اتفاق به و سپرده خواهرش به را آرايشگاه رويا
 :گفت نگريست مي اطراف مناظر به و بود خاموش همچنان كه مهين به رانندگي

 نصف هم سود ، من از هم مكان و نظارت ، تو از كار باشي من شريك كني قبول اگه خوام مي ، شنيدي درست آره-
 ميگي؟ چي.نصف

 ...تو اونوقت شهر اين توي ريخته آرايشگري ي رشته در سابقه با آدم همه اين ، اي ديوونه تو خدا به-

 .تونم نمي سابقه سال چند با من كه بكني كارهايي خالقيت با قادري االن مهين؟تو گيري مي كم دست خودتو اينقدر چرا-

 چي؟ خانوم مريم پس-

 اعتماد تونم مي كي به اون از بعد من.حوضش و مونه مي علي ، استراليا ميره هاش بچه و شوهر با داره اون ، ديگه همينه-
 كنم؟

 .هستن بقيه-
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 در.وايسه تونه نمي زياد و داره درد پا كه رضائيه خانوم يكيشون ، داره درد قلب كه فروزشه خانوم كي؟يكيشون مثالً-
 و تلفنه پاي دائم كه اس مهرانه ديگه يكي.كنه برقرار ارتباط ها بچه با تونه نمي و است حوصله كم و بداخالق و پير ضمن

 بيراه و بد اش شده فالن چها شوهر به و فكره توي بند يك كه است الهه هم يكي اون ، زنه مي حرف نامزدش با
 .بگيره ديپلم خواد مي ساله سه ماشاال كه هم فريبا.ميگه

 .ميشن ناراحت بقيه ، نيست درست توام كار اين اما دونم نمي من-

 مربوط؟ چه بقيه چرا؟به-

 .باال ببري انقدر نرسيدم راه گرد از هنوز كه منو تو نيست درست اصالً اين-

 ، رقابت ميدان يعني ، پيشرفت يعني كار من عزيز اما.دارند دوستت انقدر نيست بيخود ، مهين ميزني حرفهايي چه-
 .بقاپه تورو بياد عقاب مثل يكي اينكه از قبل نكنم جذب تورو خودم من چرا.ما كار توي بخصوص

 !رويا-

 و آشغال و آت و مو بين شبها خواي مي كي تا ، بسته ديگه.كنند مي جذبش سريع باشه استاد كه آدمي ، حقيقته عين-
 .كنم نمي اشتباه كه دونم مي من و ايناست از بيشتر تو بخوابي؟لياقت رنگ بوي

 ...رويا اما-

 :گفت و كرد پياده ترمينال مقابل را مهين رويا

 چشم ، بگذره خوش بهت كنه خدا.نشدي خارج شهر ي دروازه از كه ساله يك ، ببر لذت ازش و كن فكر سفرت به فعالً-
 .راهتم به

 :گفت و فشرده را او دست مهين

 .مني دوست بهترين تو ، ممنونم ازت-

 :گفت لبخند با رويا

 .ديدار اميد به.نيست سختي كار دوست كردن پيدا تو مثل كسي براي-
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 به كه بود شده تاريك هوا.كند همكاري او با گرفت تصميم عاقبت و انديشيد رويا پيشنهاد به راه طول تمام در مهين
 ، داشت ديگري بوي و رنگ برايش آنجا.فشرد را گلويش بغض ماهها گذشت از پس زادگاهش ديدن از ، رسيد اصفهان

 رود زاينده اطراف هتلهاي از يكي در اتاقي عجله با.بود بيتاب ديدنش براي كه داشت خود در او از عزيزي ، شهر آن
 بود نكرده فرقي اصالً كوچه.شتافت بود واقع آن در مهرداد ي خانه كه اي محله سوي به نشناخته پا از سر سپس و گرفت

 را پاييزي خشك برگهاي و داشت برمي قدم احتياط با شب تاريكي در مهين.بودند واقع آن در كه هايي خانه همينطور
 به ديدارشان نظرش به.نداشت را گذشتگي خود از ي اسطوره اين ، مهرداد با رويارويي تاب.كرد مي خرد گامهايش زير
 هنگام بيمارستان در ديدارشان آخرين تصوير افتاد مي او ياد به كه بار هر و كند تجسم ذهن در را او نبود قادر ، نبود نفع
 دوست و كوچك بدن آن فشردن آغوش در و نرم و كوچك دستان آن لمس.بست مي نقش ديدگانش مقابل وداع

 خانه چراغهاي.شد خيره آن به شب تاريكي در و ايستاد مهرداد ي خانه مقابل او.بود رويا يك ي مثابه به برايش داشتني
 پسر هنگام همين.ببينمش دور از شده حتي كه كن كاري اونجاست؟خدايا االن اون يعني انديشيد حسرت با ، بود روشن
 .كرد صدايش و نياورد طاقت مهين و شد خارج خانه از اي ساله هشت هفت ي بچه

 !پسر آقا-

 :پرسيد و آمده جلوتر تاريك قسمت از مهين ، نگريست اطراف به بچه پسر

 هستند؟ حداد مهرداد آقاي ببخشيد پسر آقا-

 :گفت و نگريسته او بر تعجب با بچه پسر

 .دونم مي چه من-

 :گفت و گذارده او هاي شانه بر دست حيرتزده مهين

 نيستي؟ مهمونشون تو مگه-

 كي؟ من؟مهمون-

 :پرسيد بيشتري آرامش با مهين

 مهموني؟ نيامدي خونه اين توي اينجا مگه-

 :گفت خونسردي با بچه پسر
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 .اومده ام عمه ، داريم مهمون ولي!خودمونه ي خونه اينجا خونه؟نه اين-

 :پرسيد لرزاني آهنگ با و برداشته او هاي شانه از دست مهين

 نيست؟ حداد آقاي منزل اينجا يعني... يعني-

 .خسرويه هم من فاميلي ، مائه ي خونه اينجا نه-

 .كنه مي اشتباه بچه اين ، نداره امكان اين نه انديشيد.فشرد را گلويش بغش و ريخت فرو مهين قلب

 .كنه مي دعوام مامانم.بگيرم نون برم بايد ، نداري كاري من با خانوم-

 :گفت زحمت به مهين

 كني؟ صدا پدرتو يا مادر دقيقه چند شه مي كوچولو-

 .كنيد صبر لحظه چند بله-

 ممكنه؟چطور؟ چطور آخه انديشيد و داد تكيه ديوار به مهين

 داشتيد؟ كاري من با ، خانوم بفرماييد بله-

 :گفت زحمت به.بود بچه پدر ظاهراً كه گرديد ميانسالي مرد متوجه مهين نگاه

 .آقا سالم-

 .بفرماييد ، خانوم سالم-

 اينجاست؟ حداد آقاي منزل ببخشيد.. بـ-

 .رفتند و ما به فروختند پارسال ، نخير-

 :پرسيد ناباور و مضطرب مهين

 چطور؟ رفتند؟آخه-

 :گفت لبخند با مرد
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 .خريده اين از بهتر خونه البد ، خانوم دونم مي چه من-

 :پرسيد عجله با مهين

 كجااند؟ االن دونيد نمي ببخشيد-

 نداريد؟ اي ديگه فرمايش ، خير متأسفانه-

 نبود؟ باهاشون ماهه چند كوچيك ي بچه يك ديديد رو ايشون كه دفعاتي طي يا كردند مي ترك رو اينجا وقتي ببخشيد-

 اگه ما قول از ، سوراخه جاش همه برم قربونش!اي خونه چه اونم ، خريديدم رو اش خونه خانوم؟ما پرسيد مي معما-
 !هيتلره عهد مال ات خونه ، جمالت ي گوشه به گلي حقيقتاً بگو بهش كردي پيداش

 بي كه بود شده غرق تفكراتش در آنقدر.بود ريخته بهم فكرش ي همه و نداشت او حرفهاي به توجهي مهين اما
 سوت گوشش و بود تار و تيره مقابلش تصاوير.افتاد راه به خيزان و افتان كوچه تاريكي در و شده جدا مرد از خداحافظي

 اگر روزگاري كه جايي ، اندازد مي آب داخل سنگ و ايستاده رود زاينده مقابل ديد كه آمد خودش به زماني.كشيد مي
 فال كه كوري پيرمرد صداي ريخت مي فراق اشك قطره قطره كه حالي در.بودند شده هالك كودكش و خود نبود مهرداد
 :شنيد را فروخت مي حافظ

 .بيا دار مشكل ، بيا حافظه فال-

 :خواند چنين ماه نور زير و برداشت را ها ورقه از يكي نيت از پس و زد صدا را او و سترد ديده از اشك مهين

 آيد مي نفسي مسيحا كه دل اي مژده

 آيد مي كسي بوي خوشش انفاس ز و

 آنگاه كرد مرور ذهن در را آن بار چند.بود خوانده را دلش حرف انگار ، بوسيد و ساخته نزديك لبانش به را ورقه مهين
 به بازگشت قصد دوم روز پايان در و ماند باقي اصفهان در ديگر روز يك.رفت هتل به و برخاست جا از دوباره جاني با

 از ماالمال دلي با او.است مهرداد با هست كه جا هر ساخت مي مطمئنش نيرويي ولي گمشده عزيزش دانست.نمود تهران
 .سپرد خدا به را طفلش و شد تهران راهي حسرت اشك از پر ديدگاني فراق اندوه

 

  يكم و سي فصل
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 نظير بي رشته اين در دستانش هنر كه بود پيچيده محل آن در جواني آرايشگر ي آوازه حاال ، شد سپري ديگر سال چهار
 او.بخشد وسعت كارش به رويا كمك با و كند اجاره جوري و جمع سوئيت سال چند آن طي در توانست مهين.بود

 از بيش خودش به بود خاطر آسوده او بابت از كه رويا و گرفت عهده به را سالن ي اداره بود خواسته رويا كه همانطور
 همان طي.بود شده جذبش شديداً مهين كه است اي كننده سرگرم و متنوع هنر آرايشگري هنر.داد مي استراحت گذشته
 نمود خواستگاري بود شده مهين ي شيفته او ي خانه در مالقات دو يكي از پس كه برادرش براي او از رويا كه بود روزها

 .نگفت جيزي توضيح مقام در و كرده رد را رويا پيشنهاد بود شده غافلگير پيشنهاد آن از كه مهين و

 شده اسيرت اون فهميدي هم تو ، باخته تو به دلشو سخت و مهندسه داره؟اون ايرادي چه من برادر مهين؟مگه چرا آخه-
 ميكني؟ ناز

 بگم؟ بار چند ، منفيه جوابم!جون رويا نه-

 بهتر؟ من برادر از كي ، كني ازدواج بايد زود يا دير تو باالخره ، داري دليلي يك چي؟حتماً براي آخه-

 .ندارم اونو لياقت من كه اينه مساله و نداره ايرادي هيچ تو برادر ضمن در ، كنم نمي ازدواج هرگز من باش مطمئن-

 كني؟ گرمي بازار ميخواي.زني مي حرف ها افسانه حرفها؟مثل چه-

 .ندارم ازدواج حرفيه؟قصد چه اين ، خدا به نه-

 معروف ، هستي كه هم هيكل خوش و قشنگ ، هستي كه هنرمند بدهيبتي؟ماشاال يا ماوجي و كج چي؟مگه ي واسه آخه-
 كَنم مي رو پوستش دوستيه زن مرد من برادر ، شدين ساخته هم براي دوتا شما خدا خواي؟به مي چي ديگه.شدي كه هم
 .بگه بهت طرفتر اون گُل از بخواد اگه

 .ندارم تصميمي چنين جداً من اما رويا ممنونم-

 گيره؟ بهترون ما از پيش دلت نكنه كلك-

 .خودمه الك به سرم ، شناسي مي كه تو نشناسه منو هيچكس ، رويا ميزني حرفهايي چه-

 داشتي؟ خوب پيشنهاد تا چند وقته چند اين توي نشدم متوجه كني مي خيال-

 .شد مي معلوم همانجا از داشتم ازدواج خيال من اگه ، فهم چيز آدم قربون-
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 .كنم متقاعدت نتونستم كنه مي فكر بگم من اگه ، بگو مازيار به خودت دونم نمي من-

 !كنيم خلوت هم با اون و من بود مونده كم چي؟فقط چي؟ديگه-

 هم من بخواي رو راستش.كَنيد مي رو قضيه قال و زنيد مي حرف هم با كالم دو ؟ بشه چي خواد مي مگه ، توام خبره چه-
 .بموني مجرد تو خدامه از

 !چطور؟-

 .كنم حساب روت تونم مي بيشتر آنصورت در چون-

 :گفت شوخي به مهين

 .بگم برادرت به اينو بايد-

 .كنه مي ام ديوونه ، ها نگي خدا رو تو! نه نه-

 .كنم نمي ازدواج شخصي داليل به بنا من گذشته شوخي از اما ، بابا كردم شوخي-

 بدونيم؟ نبايد ما-

 :كرد زمزمه مهين

 .خدا از غير هيچكس-

 زني؟ مي حرف من برادر با كي ، بابا خُب خيلي-

 .بينم نمي كار اين به ضرورتي چند هر ، بگي تو موقع هر-

 خوبه؟ چهارشنبه-

 .تره خلوت سرم چون آره-

 .داري عروس يك هم پنجشنبه براي مهين راستي-

 كيه؟-
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 .داد هم بيعانه اومد داماد ، بودند پولدار خيلي اما دونم نمي-

 .دراومد كارمون پنجشنبه براي پس-

 .نكنند قبول سفارش پنجشنبه براي سپردم ها بچه به-

 .بمون كمك براي هم خودت ، كردي كاري خوب-

 .برمياي كارها عهده از تنهايي به كه چرا؟تو ديگه من-

 .باشند عروس همراه نفر دو يكي شايد ، نداره ضرر باشي-

 باشه تر خلوت چي هر ، ديگه جاي برن اونا شده قديمي چيزها اين ديگه!عروس چه؟همراه يعني.نكردم قبول من بابا نه-
 ديگه؟ عصر... چهارشنبه بگم برادرم به پس.بهتره

 .غروب آره-

 .نشست دلت به مهرش بلكه ، دنبالت بياد گم مي پس-

 نديدمش؟ حاحا تا مگه-

 .كن براندازش خريدار نگاه با اينبار-

 مي چي من قلب توي دونه مي چه ام؟كسي كي من كه دونه مي چه كسي انديشيد مهين و خنديدند جمله اين به دو هر
 كه بار هر مهين.كشند مي رنج چي از بدونيم نيستيم كه قلبشون توي ، شناسيم مي ظاهر روي از رو آدمها گذره؟ما
 او كردند مي فكر همه.نگريست مي حسرت با آنها شادي به و فشرد مي را گلويش بغض آمد مي عروسش دنبال دامادي

 ، زندگي تشكيل فكر و داماد و عروس ديدن.دنياست موجود ترين بدبخت كرد مي فكر خودش اما است خوشبختي زن
 كرد مي فكر هميشه كه اي گمشده و بود خبر بي او از سال پنج كه پسري.انداخت مي پسرش ياد به را او ناخودآگاه
 .افتاد خواهد قيامت به ديدارشان

 

 و بودند يكديگر ي شيفته آنها ، كردند مي سپري هم كنار را خوشي روزگار متين و مهرداد ، مهين از دورتر فرسنگها
 و كنجكاو كودك متين.برد مي خود همراه را او مسافركشي براي اوقات گاهي كه بود وابسته متين به قدري به مهرداد
 با بود شده سفيد سرش موهاي توك و تك كه مهرداد و داشت يادگيري براي ناپذيري سيري ميل كه بود شده زيبايي
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 رانندگي به وافري ي عالقه او ، كرد مي سوال و زد مي حرف بند يك متين.بود كرده او وقف را خودش پايان بي عشقي
 از كامالً مهرداد.نشست مي باشد مسلط رانندگي هنگام او رفتار و اعمال به بتوانند كه جايي مهرداد كنار هميشه و داشت

 به زود خيلي زد مي ذهنش بر تلنگري حقيقت اين تصادف حسب بر هم اگر و است مهين پسر متين بود برده ياد
 از اين و گرديد مي مهين به متين شباهت متوجه كرد مي دقت خوب اگر اي بيننده هر كه چند هر.سپرد مي فراموشي

 .نبود دور مهرداد ديد

 حد بي كنجكاوي به پاسخ در و است كرده تمام حقش در را محبت و نيست بدهكار مهين به چيز هيچ كرد مي حس او
 پر را مادرش خالي جاي او براي كرد مي تالش مهرداد.داري پدر فقط تو و مرده مادرت گفت مي مادرش ي درباره متين
 اما نمود نمي كوتاهي او حق در رسيدگي و توجه هيچ از تاجماه چند هر.پدر هم و باشد مادر برايش هم عبارتي به و كند

 او ي كودكانه تفريحات و قيمت گران بازيهاي اسباب خريدن به را آمدش در بيشتر نيم و بود نگران هميشه مهرداد
 شبها.بود سپساگزار پروردگار از عميقاً او و داده قرار قلبش در خداوند كه بود موهبتي متين عشق.داد مي اختصاص
 متين براي هميشه و برد مي اش دستشويي به و كرد مي حمايتش خودش و گذاشت مي دهانش بر را متين غذاي خودش
 كرد مي درست موشك و خواند مي آواز و كرد مي نقاشي مهرداد اتفاق به كه بود غروب روزش ساعات ترين بخش لذت

 كنند مي ماتم و غصه قرين را آدمي قلب و شوند مي اندوه طوفان دستخوش شاديها زود چقدر اما.انداخت مي اطراف به و
 .سنگ مثل غصه و است شيشه مثل آدمي دل كه انگار نه انگار ،

 هر بايد كه دادند تشخيص او در قلبي حاد نوع از را بيماري پزشكان كرد مي سپري را عمرش سال پنجمين متين كه وقتي
 ي همه اگر تاجماه و مهرداد و بود پذير امكان كشور از خارج در فقط اعمل اينكه همه از بدتر و شد مي عمل سريعتر چه

 مي كمتر مهرداد روزها آن.داد نمي را آنجا اقامت و بيمارستان و عمل مخارج كفاف فروختند مي هم را شان زندگي
 پسر كه وقتي بخندد توانست مي چگونه آخر.بود متين متوجه بست مي نقش لبانش بر لبخندي هم اگر و خنديد

 خالف اعمال به دست گرفت تصميم بار چند داشت متين به كه عشقي شدت بود؟از گريبان به دست مرگ با كوچكش
 اما برد ايران پزشكان بهترين نزد را متين او.شد مانعش بود نشده گناه به آلوده روز آن تا كه پاكش وجدان اما بزند
 متين پاي به پا مهرداد.كنند كم متين درد شدت از تا كردند مي تجويز دهنده تسكين داروهاي فقط آنها ، بود همان پاسخ
 بي كند عوض دنده هم قدر هر دانست كردنمي فكر و كشيدن سيگار بود شده فقط كارش و برد مي رنج و كشيد مي درد
 .بود اساسي اي چاره فكر به پس است فايده

*** 
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 و هياهو به دور از و داد لم مبلي روي و رفت مدير اتاق به رمق بي و خسته عروس آرايش رساندن پايان به از پس مهين
 :گفت و شد اتاق وارد خسته او همچون هم رويا.شد خيره حاضرين جوش و جنب

 .زنند مي حرف كارت ي درباره دارند همه ها بچه.بود نظير بي كارت ، نباشي خسته-

 :گفت ناتوان لحني با مهين

 برند؟ مي را عروس كي.نبود تأثير بي هم تو وجود ، نباشي خسته هم تو-

 :گفت رويا

 .بده خوبي انعام بهت بايد داماد ، راهند توي گفتند و زدند زنگ-

 .باشند خوشبخت ، بابا كن ولشون-

 :گفت و نشسته مهين كنار متعجب رويا

 !ارزشه بي نظرت در پول دختر؟انگار هستي آدمي جور چه تو-

 :گفت تلخ لبخندي با مهين

 كني؟ مي باور پوله دست از كشم مي چي هر بگم بهت اگه-

 داره؟ دردسر هم پول ؟مگه حرفها چه-

 :گفت و داده تكيه عقب به را سرش مهين

 .بده انسانيت آدم به خدا.خيلي ، رويا خيلي-

 :زد فرياد كارآموزها از يكي كه بپرسد چيزي خواست رويا

 .كنيد جور و جمع رو خودتون.اومد داماد ها بچه ، اومد داماد-

 عروس مقابل و شده سالن وارد مجللي گل دسته با داماد.شد خيره انها به به دور از و زد لبخند حاضرين هياهوي به مهين
 ناگهان بود شده صحنه آن تماشاي محو كه مهين.نمود فيلمبرداري ها صحنه آن ي لحظه به لحظه از فيلمبردار و ايستاد

 اتاق ديگر سمت به در مقابل از و برخاسته جا از سرعت به.پريد رخش از رنگ و شناخت را داماد دقيقتري نگاه با
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 اش پيشاني بر سردي عرق و لرزيد مي زانوانش كه حالي در ، بود نكرده اشتباه او شناخت د مهين و بود افشين!بله.رفت
 :گفت زده هيجان و شده اتاق وارد عجله با رويا بود نشسته

 انعام گفت و داد انعام ها بچه ي همه به! دلبازي و دست داماد عجب.كنه تشكر ازت خواد مي داماد ، برو بدو مهين-
 !توئه مال مخصوص

 :گفت هايش شقيقه ماليدن حال در و نشسته اتاق ي گوشه در واقع صندلي روي آرام مهين

 .نيستم من بگو برو-

 :گفت او دست كشيدن حال در رويا

 .داره خوردن شيريني شدي؟اين خُل چيه؟مگه اَداها اين ، ببينم پاشو-

 :گفت فروغ بي نگاهي با مهين

 .بشم روبرو اون با خوام نمي من ، رويا كنم مي خواهش-

 :پرسيد حيرت با رويا

 شناسي؟ مي شده؟اونو چي چي؟مگه براي آخه-

 .بشه روبرو من با نذار برو حاال ، گم مي برات بعداً-

 :گفت و شده اتاق وارد عجله با كارآموزها از يكي موقع همين

 .ميرن دارند ، باشين زود ، داره عجله داماد-

 .كرد ترك را اتاق كارآموز اتفاق به و افكند مهين بر ديگري حيرتبار نگاه رويا

 ، شده دنيايي عجب انديشيد و نگريست همسرش و افشين به در ميان از و برخاست جا از ديگر بار مهين او رفتن از پس
 كدوم اين نيست معلوم!مردتيكه ، ببين رو داماد آقا!ما حكايت شده ، رسه مي آدم به آدم اما رسه نمي كوه به كوه گن مي

 ، شناخت نميشه رو آدمها كه واقعاً.بشه چالق دست نصيب كه سرخ سيب حيف ، افتاده هرزه اين گير كه بدبختيه دختر
 جايش سر دوباره مهين!دختر برسه فريادت به خدا.چسبيده پا و سر بي او به چطور ببين ، بينوا ي دختره كن نگاه

 :گفت و شده اتاق وارد رويا هنگام همين.نشست مبل روي و برگشت
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 چي عروس ببينه بود باز دهنش.افتند مي هايي شاهزاده چه گير ، مردم دخترهاي حال به خوش ، بود دامادي عجب-
 بيرون؟ نيامدي چرا نگفتي راستي.كنه دخترم نصيب خدا ، ميگه

 :گفت ديد مي متفاوت خودش مال با را او برداشت كه مهين

 !جوري همين ، هيچي-

 :گفت شيطنت با رويا

 خواستي؟ مي اونو تو يا بوده خواستگارت قبالً پسره نكنه ببينم.كردم باور هم من و گفتي تو ، تو جون آره-

 :گفت بالفاصله مهين

 ميگي؟ چي ، نه-

 .كردي نمي قبول وگرنه ، اونه نامزد دختره دونستي نمي اصالً و شناختي مي اونو مطئنم چي؟من پس-

 :گفت ديد تنگنا در را خود كه مهين

 .كردم مي كار شان خونه اينجا از قبل من كه بود كسي همان پسر اون-

 درسته؟.ببيند اينجا تورو خواستي نمي حتماً ، بگو زودتر خُب-

 :گفت و كشيد راحتي نفس مهين

 .تقريباً-

 :گفت و داده تكيه عقب به رويا

 داري؟ اي برنامه چه تعطيلي روز براي-

 :گفت راستش ي شانه دادن ماساژ حال در بود خسته كه مهين

 .نكردم فكر اش درباره هنوز-

 .بهتره ازتنهايي ، ما خانه بيا نداري خاصي برنامه اگه-
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 :گفت كرد نمي راحتي احساس خانوادگي محيط هيچ در و بود مجردي و تنها زن كه مهين

 .گذاشتيم سر پشت رو شلوغي ي هفته كه دوني مي.باشه بهتر كنم استراحت اگه كنم مي فكر ، متشكرم نه-

 :گفت سفيدش روپوش آوردن در حال در و برخاست جا از جمله اين گفتن از پس مهين

 .دارم سردرد كمي راستش ، برم زودتر ساعت نيم امروز من بدي اجازه اگه-

 :گفت دلسوزي با رويا

 .سرت ريختم رو ها مسئوليت ي همه كه منم ميكشي كار خودت از خيلي روزها اين تو ، بكن كارو اين حتماً-

 :گفت اتاق از شدن خارج حال در ضعيف لبخندي با مهين

 .ميده آزارم بيكاري دارم دوس رو كردن كار ، نيست اينطور اصالً-

 .برسونمت من تا كني صبر كمي توني مي خونه ميري خونه؟اگه ميري-

 .خوام مي آزاد هواي انگار باشه بهتر بزنم قدم كم يك اگه كنم مي فكر ، نه-

 ي يقه كه حالي در مهين و نكرد بيشتري اصرار و گفت پاسخ اش خداحافظي به باشد تنها است مايل او كرد حس كه رويا
 گرفته ديگري بوي و رنگ تهران و بود ماه دي سرد هواي ، هوا.شد خارج آرايشگاه از كرد مي كيپتر را پالتواش

 سرش پشت سختي به كه بود تلخي ي گذشته يادآور برايش افشين ي دوباره ديدن ، داشت عجيبي احساس مهين.بود
 گاه هر اما بود گذشته زمان آن از سال پنج ، آمد خواهد هم به تنش ي كهنه زخم سرِ كي بفهمد توانست نمي او.بود نهاده

 حتي ، كرده تفاوت چيز همه به نسبت ديدگاهش رسيد مي نظر به.بود تازه زخمش جاي انگار كرد مي رجوع آن به
 نظر يك با بتواند كه رسيد نخواهد هم ها زودي آن به و نرسيده درجه آن به هنوز انديشيد مي مهين.آدمها به نسبت
 مي حس ، بود پرداخته هم را سنگيني تاوان و شده اشتباه همان مرتكب سعيل ي درباره.كند قضاوت ديگران ي درباره
 را ذهنش و داشت برمي گام كه همانطور او.ارزد مي ثروت دنيا يك به كه است چيزي تنها بين حقيقت همان مرتكب كرد
 .شد خيره آن خلوت بازي فضاي به و نشست پارك سرد نيمكت روي كرد مي حمايت گوناگون افكار هجوم از

 منم اين و

 تنها زني
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 سرد فصلي ي آستانه در

 زمين ي آلوده هستي درك ابتداي در

 آسمان غمناك و ساده يأس و

 .سيماني هاي دست اين ناتواني و

 گذشت زمان

 نواخت بار چهار ساعت و

 است ماه دي اول روز امروز

 دانم مي را ها فصل راز من

 فهمم مي را ها لحظه حرف و

 است خفته گور در دهنده نجت

 پذيرنده خاك ، خاك و

 .آرامش به اشارتيست

 يار ترين يگانه اي ، يار اي

 .خورشيدند مهماني روز انتظار در سياهي ابرهاي چه

 روز يك كه بود پرواز تجسم از مسيري در انگار

 شد نمايان پرنده آن

 بودند تخيل سبز خطوط از انگار

 زدند مي نفس نسيم شهوت در كه تازه هاي برگ آن

 انگار
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 سوخت مي ها پنجره پاك ذهن در كه بنفش هاي شعله آن

 .نبود چراغ از معصومي تصور جز به چيزي

 ديدن و پنجره ميان

 .ايست فاصله هميشه

 نكردم؟ نگاه چرا

 .كشيد سر مسدود ي دريچه دراين اي بيهوده روشنايي چرا

 نكردم؟ نگاه چرا

 دانستند مي سعادت هاي لحظه تمام

 شد خواهد ويران تو هاي دست كه

 نكردم نگاه من و

 آيم؟ مي كجا از من

 ام؟ آغشته شب بوي به چنين اين كه آيم مي كجا از من

 !گذشت زمان

 .افتاد اقاقي لخت هاي شاخه روي شب و گذشت زمان

 ، شب

 ، خورد مي سر پنجره هاي شيشه پشت

 سردش زبان با و

 !*كشد مي درون به را رفته روز هاي مانده ته

 فرخزاد فروغ اشعار از*
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 بر كه وقتي آنگاه و شوند مي پليدي و پستي مرتكب نيست انسان يك شأن در كه جايي تا ها انسان ، شده اي زمانه عجب
 .سپارند مي فراموشي به را گذشته و ريزند مي خود سر بر پاكي و طهارت آب افتادند عمر سراشيبي

 

  دوم و سي فصل

 قصد و برخاست پارك سرد نيمكت روي از ناتوان و خسته مهين كشيد زمين و آسمان بر را خود سياه چادر شب وقتي
 ، نداشت تنهايي و سكوت با شدن شريك و خانه به رفتن براي ميلي بفهمد را علتش آنكه بي شب آن.نمود بازگشت

 در اقامتش از زيادي زمان مدت آنكه با او.بزند قدم دهند مي اش ياري پاهايش و دارد بدن در جان تا خواست مي دلش
 وقت دير تا خيابانها كه وقتي آن ي جمعه شبهاي از و بود كرده عادت دراندشت شهر اين شلوغي به ، گذشت نمي تهران
 احساسي ، كرد مي خوبي احساس گرفتار را او خوشحال و خوشبخت مردم ديدن.برد مي لذت بود آمد و رفت پر و شلوغ

 .بود عملي هر انجام به حاضر داشتنش خاطر به اما نبود درك قابل و ملموس خودش براي چه اگر كه

 مدتها از پس كرد هوس و ايستاد باز رفتن از غذا مطبوع بوي احساس با داشت برمي گام رمق بي و خسته كه حالي در
 و پالتو و دستكش آوردن در به و گرفت قرار خلوتي ي نقطه در و شد رستوران وارد درنگ بي.بخورد شام خانه از بيرون
 پس و شد او نزديك داشت دست به قلم و كاغذ كه حالي در مؤدب پيشخدمتي هنگام همين.گرديد مشغول گردنش شال
 رفتن از پس و داد سفارش را نظرش مورد غذاي ، غذا ليست خواندن از پس مهين.پرسيد غذا ي درباره سالم گفتن از

 را صورتش مقابل دست با لحظاتي براي شد مي پخش سالن در موجود بلندگوي از كه آرامي موزيك از متأثر پيشخدمت
 او تا داد تكيه عقب به و گشوده هم از ديده پيشخدمت صداي با دقيقه چند گذشت از پس و نهاد هم بر ديده و پوشانده

 اطراف به نگاهش نوشابه خوردن حال در پيشخدمت رفتن از پس.كند تزئين او سفارشات از را مقابلش ميز فرصت سر
 به غذاخوري سالن در ساله پنج چهار اي بچه پسر ، بود شده پر دقيقه چند همان طي جمعيت حضور از رستوران.چرخيد
 .بودند گفتگو سرگرم هم جوانش مادر و پدر و بود مشغول صدا و سر و خيز و جست

 ، بود متين ي كننده تداعي او ، كرد دنبال دويد مي سو ان و سو اين به كه حالي در را بچه پسر حسرت با مهين نگاه
 لب بر باري حسرت لبخند و كرد مي دنبال را بچه پسر نگاه با كه همانطور.سوخت مي ديدارش عطش در مهين كه پسري
 در بود محال.نشست اش پيشاني بر سردي عرق و ريخت فرو قلبش.افتاد او به چشمش سالن انتهاي در ناگهان داشت

 كرده ويران را آرزوهايش كاخ و كوبيده هم در را اش خوشبختي ي پيكرده كه او هم!سهيل.كند اشتباه شناختنش
 كنترل به قادر كرد حس و افتاد نفس نفس به خشم فرط از كرد؟مهين مي چه آنجا او.شود مطمئن تا زد پلك بار چند.بود

 بعد اما كند صورتش ي حواله محكمي سيلي گفتگويي هر از قبل و برود نزدش و شود بلند جا از خواست ، نيست خودش
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 و بزنه چيز همه زير تونه مي شدن؟اون تحقير جز به شه مي عايدم چي كار اين با انديشيد و شد منصرف ميلش رغم علي
 ، ام زنده حاال تا كه انتقامه گرفتن خاطر به.بردارم گام شده حساب و كنم حفظ رو آرامشم بايد.كند انكار مرا با آشنايي

 ، كنه مي بخندي بگو چه دوستش با كن نگاش ، پست نامرد.كنم خراب رو چيز همه آرزوم به رسيدن از قبل تونم نمي
 حرف ، كردم تحمل رو تحقير و دربدري سال شش ي شكنجه اون خاطر به من.كرده بدبخت را دختري انگار نه انگار

 نباشه؟ خيالش عين اون چي؟كه كه كندم جون اسب مث و شدم آواره سگ مثل ، خوردم سري تو ، شنيدم

 سرش موهاي و رسيد مي نظر به قبل از تر افتاده جا اينكه جز نكرده چنداني فرق ، شد خيره او به قبل از تر دقيق مهين
 زجري مگه ، بمونه خوب هم بايد ، باشه سالش سه و سي باالي بايد انديشيد.بود گرائيده سپيدي به توك و تك

 كه قسم مادرم و پدر خاك به ، برم مي رو آبروش.خنديده من ريش به و بوده خوش رو سال شش اين كشيده؟تمام
 برابر در فيلم يك منظم هاي پرده مثل گذشته خاطرات و گرفت جريان مهين رگهاي در گرمي خون.برم مي رو آبروش

 زخم مثل او ي خنده ، خنديد بود خودش سال و سن هم مردي كه دوستش با گفتگو حال در سهيل.بست نقش ديدگانش
 يكبار نه ، كُشت مي را او خواست مي دلش.اورد اش ديده به اشك آن سوزش و درد و نشست مهين قلب بر شمشيري

 خوردن سرگرم دو آن و نهاد مقابلشان را آنها غذاي پيشخدمت.كرد مي آرامش او خون ديدن فقط ، بار دهها بلكه
 به توجهي اصالً او اما ديد مي را مهين كرد مي دقت كمي و كرد مي بلند سر فقط اگر كه بود نشسته جايي سهيل.شدند
 عبور هنگام مهين.كرد مي تاييدشان سر ي اشاره با و داد مي گوش دوستش حرفهاي به دقت با و نداشت اطراف

 بود شغلش ي الزمه كه ادبي با و ايستاد مهين مقابل پيشخدمت ، زد صدا را او دست ي اشاره با كنارش از پيشخدمت
 :گفت

 خانوم؟ دارين امري چه-

 :گفت كيفش كردن باز حال در مهين

 !بدين منو صورتحساب-

 :پرسيد و افكند نخورده دست ميز به نگاهي پيشخدمت

 بودند؟ ناراضي چيزي از خانوم-

 :گفت بود سهيل متوجه نگاهش كه حالي در مهين

 !نه-
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 :پرسيد دوباره ديد نخورده دست را ساالد ظرف حتي كه پيشخدمت

 .كنم مي رسيدگي شخصاً بنده باشه بوده مورد اين در اشكالي اگه-

 :كرد تكرار دوباره بود شده فراموشش غذا به ميل كه مهين

 !لطفاً صورتحساب-

 :گفت صورتحساب نوشتن حال در پيشخدمت

 !خانوم نداره قابلي-

 نخورده دست ميز و او بر حيرت با پيشخدمت.شد مشغول پول شمردن به رقم ديدن از پس و نداد پاسخي مهين
 لحظه هر را خودش صورتحساب پرداخت با اصل در مهين.كرد تركش غرائي تعظيم با پول گرفتن از پس و نگريست

 پيشخدمت انعام و صورتحساب پرداخت از پس و خورد اشتها با را شامش مهين چشمان برابر در سهيل.نمود رفتن آماده
 با آنها رفتن بيرون از پس و نشود حضورش متوجه او تا برگردند را خود صورت مهين.برخاست جا از دوستش اتفاق به

 برساند را دوستش كرد اصرار و رفته رنگي سفيد كاديالك سمت به سهيل.شد خارج رستوران از و برخاست جا از عجله
 كرد مي دقت سهيل اگر و داشت فاصله او با قدم چند تنها مهين.شد جدا او از خداحافظي از پس و نپذيرفت دوستش اما
 نگاهش و نداشت توجهي خورد مي كه هايي تنه به و بود ايستاده سنگي اي مجسمه مثل كه ديد مي رو پياده ميان را او

 حسي.بود ماشينش قفل كردن باز حال در كليد با و بود گرفته بازي به را سهيل موهاي باد.بود سهيل متوجه فقط
 :كند صدا را او كرد وادار را مهين ناخودآگاه

 !سهيل-

 نحو آن به را او نفر يك فقط ، بود سپرده خاطر به ذهنش ي نقطه ترين عميق در جايي را صدا آن انگار ، خورد يكه سهيل
 دوباره و برداشت طرفش به قدم دو مهين.خورد جا ديدنش از و ديد خود برابر در را مهين و كرد بلند سر.زد مي صدا

 او به عجله با را خودش مهين.شد سوارش اعتنا بي و گشود را ماشينش در عجله با و امده خود به سهيل ، كرد صدايش
 اي لحظه مهين.كرد حركت سرعت به و زد استارت اعتنا بي او اما زد راننده راست سمت ي شيشه به دست با و رساند
 :گفت جوابي و سوال هر از قبل و شد سوارش و داشت نگه دست ديد كه ماشين اولين جلوي آنگاه نگريست او به ناباور

 .كنيد تعقيب رو رنگ سفيد كاديالك اون فقط دم مي خواين مي چي هر ، هزار پنج ، هزار دو ، هزار آقا-

 :گفت خرسندي با آمد نمي بدش سبز اسنكان از كه راننده
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 .رسيم مي بهش باشه راحت خيالتون شما ، چشم-

 نگريست مهين به آينه از راننده.شد نمي دور آنها ديدرس از سهيل و بود شلوغ تعطيلي شب علت به خيابانها خوشبختانه
 :گفت تسكينش براي ديد نگران را او چون و

 .عقبشم من بره جا هر سنگين ترافيك اين با ، باشه راحت خيالتون-

 آن.دوخت چشم سهيل ماشين به و گرفته دندان به لب پايان بي اضطرابي با نداشت توجهي راننده حرفهاي به كه مهين
 ، ترسو كثافت«گفت دل در.شود روبرو او با ساعت نيم براي شده اگر حتي تا بدهد را اش هستي ي همه بود حاضر لحظه
 مثل بود كرده كرايه مهين كه ماشيني»مرد؟ ميذاري هم رو خودت اسم.كني مي فرار زن يك از حتي تو ، شرم بي ، بزدل
 سرعت بر و پيچيد فرعي خيابان به بود شده آنها متوجه كه سهيل هنگام همين ، كرد مي تعقيب را سهيل ماشين سايه
 :گفت راننده.افزود خود

 .باد مثل سرعتش و كشتيه مثل اش بدنه ، المصب ميره چي-

 :گفت مهين

 .كنم گم اونو خوام نمي ، باشه رانندگيتون به حواستون لطفاً-

*** 

 به را آنها حيرتزده و هراسان و گشت مي بر عقب به يكبار لحظه چند هر فشرد مي گاز پدال بر پا كه همانطور سهيل
 تهران ، كجا شد؟اصفهان پيداش كجا از اين انديشيد پيچيد مي كوچه آن به كوچه اين از كه حالي در ، ديد مي خود دنبال

 مثل كه معلومه ، شده دماغم موي حسابي ، كردم غلطي عجب!بيداري توي يا مياد خوابم توي يا ، من عمل مثل كجا؟شده
 قيمتي يك كسي هر باالخره ، بودمش خريده پيش سال چند همان پول مبلغ يك با الاقل كاش!است خورده تير خرس
 نرسيد؟توي فكرم به موقع اون ها؟چطور كردم حماقتي چه ا ا ا.خريد پول يا ميشه راحت رو آدمها جور اين بخصوص داره

 توي ، بشم گور و گم كنم تالش بايد شده دير حال هر به حاال.خورم مي فكريم بي از خورم مي ضربه چي هر زندگيم
 كنه؟ پيدا منو خواد مي چطور اينبزرگي به شهري

 ي فاصله تا برگشت عقب به تقاطع به نرسيده ، گرفت فاصله آنها ماشين از و افزود خود سرعت بر تصميم اين با سهيل
 متوقف براي فرصتي آنكه از قبل و نمود روبرويش متوجه گوشخراش بوقي صداي ناگهان كه بسنجد خودش با را آنها
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 حضور آن در مهين كه اتومبيلي بعد كمي.نفهميد چيزي ديگر و شد مواجه بزرگي كاميون با باشد داشته اتومبيل كردن
 :زد فرياد وحشتزده راننده و كرده ترمز صحنه ديدن با داشت

 !اومده روزش به چي ببين ، آهو ضامن يا-

 :زد فرياد وحشتزده مهين

 !نه خدايا-

 پاهاي با مهين.بود كرده گير خون در غرق و بيهوش فرمان پشت خودش و شده له كامالً سهيل ماشين جلوي قسمت
 آن برابر در و داد تكيه سهيل ماشين قدمي دو در درختي به صحنه آن ديدن از شوكه و ناالن و شد پياده اتومبيل از لرزان
 زدن دور حال در و شد اتومبيلش سوار عجله با بود رسانده نقطه آن به را مهين كه اي راننده.نهاد هم بر ديده رويداد
 :كرد زمزمه

 .نخواستيم هم رو دردسرت ، نخواستيم هم رو پولت ، نخواستيم-

 :زد مي فرياد و ايستاده سهيل كنار زنان سر بر كاميون راننده

 .شدم بيچاره ، شدم بدبخت زمين؟خدايا زير از يا امدي آسمون شدي؟از سبز من جلوي كجا از دفعه بودي؟يك كجا-

 كثرت از بود خلوت قبل ساعت نيم تا كه خياباني و شدند حاضر صحنه سر پليس نيروي و آمبوالنس كه نگذشت ديري
 داشت دست در را سهيل نبض كه پزشكي به و ساخت نزديك صحنه به زحمت به را خودش مهين.گرديد لبريز جمعيت
 زنده هنوز شنيد وقتي نبود راضي مردنش به چرا بفهمد آنكه بي مهين و مرده او كه بودند القول متفق حاضرين.شد خيره
 ماشين ميان از را سهيل بيهوش و خون در غرق پيكر امداد گروه.نمود شكر را خدا و زد حلقه ديدگانش در اشك است
 از حاضرين ي همه.كردند آمبوالنس سوار و دادند قرار برانكارد روي مهين آلود اشك ديدگان برابر در و كشيدند بيرون
 :گفتند مي برخي و ريختند مي اشك شادي فرط

 .است معجزه يك اين-

 :گفت پزشكي تيم مسئول به گريه حال در و رفته جلو ناخودآگاه مهين

 .گم مي راست خدا به.شناسم مي رو مصدوم من بله ، بله ، بيام باهاتون بايد من-
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 به شروع بود مصدوم سر باالي كه پزشكي.كردند حركت عجله با آنگاه و شود آمبوالنس سوار دادند اجازه مهين به آنها
 لحظه چند تا كه او برابر در ريخت مي اشك وقفه بي كه مهين و گذاشت اكسيژن كالهك دهانش روي و كرد سرم نصب
 دقيقه دو از انسانها كه راستي به.داد تكان ناباوري عالمت به سري ، بود خون در غرق اكنون و گريخت مي دستش از قبل
 گريه ميان مهين.باليدند مي خود به كمتر نشسته انتظارشان به تقديري چه دانستند مي اگر شايد ، خبرند بي هم بعد

 :پرسيد

 مونه؟ مي زنده اون... اون... دكتر-

 :گفت همدردي با جوان دكتر

 .كنيد دعا براش ، خدا به توكل-

 مردنش از خوام مي كنم؟آيا مي چه او كنار امبوالنس اين در من اصالً خداوندا اون؟آه كنم؟براي دعا انديشيد مهين
 شروع مخصوصي حالت با و تمركز بدون مياد؟مهين من كار چه به اون مرده ترسم؟آخه مي مردنش از يا ، بشم مطمئن

 بشنوه منو حرفهاي اينكه از قبل الاقل ، نكُش اونو اما بكن كارو اين كني مجازاتش خواي مي اگه خدايا.نمود كردن دعا به
 آن از عجله با را سهيل و كرد توقف بيمارستان مقابل آمبوالنس.ببينم رو مردنش كه نكردم صبر سال شش.نكُش اونو
 كنارش تلخ دقايق آن ي لحظه به لحظه در مهين كه حالي در ، كردند حملش سوم ي طبقه به آسانسور با و كرده پياده
 مهين و شد فرستاده عمل اتاق به مهين چشمان برابر در فوراً او و داد جراحي دستور او ي معاينه از پس ارشد پزشك.بود

 به بيمارستان از بنابراين نيست همراهش زيادي پول اورد ياد به تازه و رفت اول ي طبقه به قانوني مراحل انجام براي
 .زد تلفن رويا ي خانه

 .جون رويا سالم ، الو-

 !ضعيفه صدات كجايي؟چقدر ، مهين سالم-

 :گفت بلندتري صداي با مهين

 .دارم پول كمي به احتياج من ، رويا-

 چي؟-

 .كشيد بيرونش نميشه شب ساعت اين و بانكه توي خدم مال ، دارم پول به احتياج من گم مي-
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 شده؟ افتاده؟طوري اتفاقي-

 .نيست مهمي ي مساله ، نباش نگران-

 كجايي؟ االن خوبه؟تو خودت حال-

 ...بيمارستان توي من ، خوبه حالم آره-

 كردي؟ تصادف ، شده چي اونجا؟مگه-

 .خوام مي آشناها از يكي براي ، خوبه من حال كه گفتم ، من عزيز نه-

 .بگو راست مهين-

 كُل؟ عقل بزنم حرف راحت انقدر تونستم مي بود شده طوريم يا بودم كرده تصادف من اگه آخه-

 مياي؟ خودت يا بيمارستان بفرستم پولو-

 .بيار برام تومن پنجاه و صد يا صد شه مي اگه.بيام خودم تونم نمي كه طوريه اينجا ، بفرست نيست زحمتي اگه-

 .بياره مازيار دم مي ، نيست خونه كه بيژن باشه-

 :گفت عله با بود داده رد پاسخ ازدواج ي درباره او به قبل روز كه حالي در رويا برادر اسم شنيدن با مهين

 ها؟ نكني كارو اين نه نه-

 كنه؟ مي فرقي چه ، بيام تونم نمي كه چيه؟من چاره-

 ...ببين-

 .بيام من نميذاره اونكه مياد داره شده حاضر مازيار ، ببين تو-

 :گفت تسليم حالت به مهين

 .كنم جبران روز يك اميدوارم ، نكنه درد دستت-

 .خداحافظ.مازياره مال هم پول ، نكن تشكر من از-
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 به او.بود كم وسط اين مازيار حضور فقط ، شد قطع ارتباطشان بگويد چيزي آنكه از قبل و ريخت هم به مهين اعصاب
 :گفت بود مانده خيره او دهان به چشمش كه صندوق مسئول

 .آقا مياد داره پول-

*** 

 كه حالي در مازيار ، مهين تلفن قطع از پس ساعتي.كرد مي پوش سپيد را شهر ي چهره كم كم و باريد مي ريز ريز برف
 را مهين وقتي و انداخت نظر اطراف به مهين يافتن براي و شد بيمارستان وارد بود نشسته برف سرش و ها شانه روي به

 پاسخ در و جاسرخاست از او ديدن با كرد مي سير ديگري دنياي در انگار كه مهين.كرد سالم و رفته طرفش به آرام ديد
 :گفت سالمش

 .مازيار آقا ام خداشرمنده به ، ست بنده از سالم-

 :گفت پولها آوردن بيرون حال در مازيار

 .بندازه راه رو كارتون كنه خدا.دادم انجام رو ام وظيفه فقط من ، باشه شرمنده دشمنتون-

 :گفت پولها گرفتن حال در مهين

 .نيفتيد دردسر به شما تا نه نگفت كالم يك كه روياست تقصير-

 :گفت دلنشين لبخندي با مازيار

 برمياد؟ من از خدمتي آيا ، ايشاال دوره بال خُب.امدم مي خودم من نه گفت مي اون هم اگر-

 دست از بخواين رو حقيقت اگه.عمله اتاق توي االن و كرده تصادف آشناهامون از يكي راستش ، ممنونم محبتتون از-
 .نيست ساخته كاري خدا از غير هيچكس

 :گفت مازيار

 ...شد الزم اگه تا مونم مي من بدين اجازه اگه حال هر به-

 :گفت بالفاصله مهين
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 .ممنونم ، نداره لزومي نه نه-

 .برسونم شمارو و بمونم اينجاييد شما وقتي تا بدين اجازه پس-

 .برين بهتره شما ، اينجاام مدت چه من نيست معلوم هيچ اما متشكرم دنيا يك-

 :گفت ميلي بي با مازيار

 نمونم؟ يعني پس-

 همچنان برف.رفت حسابدار نزد پول كردن واريز براي خودش بعد و نمود بدرقه در جلوي تا را مازيار و كرد تأييد مهين
 !باريد مي

 

  سوم و سي فصل

 در كالفه و خسته ، جراح دكتر كه بود نمانده صبح ي سپيده به چيزي و انجاميد طول به ساعت هشت سهيل جراحي عمل
 كه حالي در دكتر از و رفت طرفش به و برخاست جا از او ديدن با مهين.گذاشت بيرون به پا و گشود را عمل اتاق

 :پرسيد داشت برمي صورت مقابل از را ماسكش

 دكتر؟ چطوره حالش... حالش-

 :گفت خالصه نداشت زدن حرف براي تواني كه دكتر

 .داره خوبي بدني قواي شما مريض.است معجزه يك اين ، موند زنده-

 مرور را گذشته خاطرات و مانده بيدار گذشته شب تمام.داد تكيه ديوار به خستگي فرط از و كرد نظاره را او رفتن مهين
 همين.بود نشسته برف سانت چند قطر به زمين روي و باريد مي سنگيني برف هنوز شد بيرون متوجه نگاهش ، بود كرده
 روان آنها دنبال به دادند مي حركتش آرام پرستار دو كه حالي در مهين و اوردند بيرون عمل اتاق از را سهيل هنگام
 خاطر به قبل از مهين كه اتاقي در را او و شدند پياده مردان جراحي بخش در و شده آسانسور سوار جملگي آنها.گرديد
 از كردنش چك از پس و كرد نصب گيره به را سهيل سرم پرستار.نمودند بستري بود كرده رزرو خودش بودن راحت
 .شد خارج آنجا
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 بدن همه تقريباً.شد خيره سهيل به و نشست داشت قرار تخت كنار كه مبلي روي و زد كنار را پنجره مقابل ي پرده مهين
 راستش دست.بود دهانش و بيني ، چشم ، بود نشده باندپيچي ضرورت به بنا كه جايي تنها و بود باند ي محاصره در او

 آتل بود ديده آسيب شدت به كه كمرش آن بر عالوه ، داشت قرار عجيبي ي حلقه در گردنش و بود شده گرفته گچ
 پوشيد چشم منظره آن از مهين.بود گرديده پانسمان و شده كوتاه جراحي جهت به بلندش موهاي از بخشي و شده بندي

 .بزرگيه شانس هم موندن زنده گناه همه اون با اون براي.خوبه نشه عليل اگه حاال ، خداست مجازات اينا انديشيد و

 خود با.بود ريخته بهم اعصابش صحنه آن ديدن از ، نگريست بيرون به و ايستاد پنجره مقابل و برخاست جا از مهين
 يكي.ريخته بهم اعصابم شده اينطوري كه هم حاال ، خواستم مي رو مرگش كه حاال تا!مرگمه چه من نيست معلوم گفت
 قادر عصبانيت شدت از كه پيش ساعت چند تا.اون سراغ بيا بعدا كن حل خودت با رو مشكلت اول تو بگه من به نيست
 آب دلم توي قند وضعيت اين ديدن با بايد.ندارم رو ديدنش طاقت شكسته گردنش كه حاال و بشكنم رو گردنش بودم
 ...اما نباشم بند پاهام روي شادي از و كنند

 ترك را اتاق سپس و كرد تزريق سهيل به مسكني پرستار ، برگشت عقب به اتاق به جوان پرستاري ورود با مهين
 عصبانيتم كه عجيبه انديشيد و نگريست داشت قرار تخت روي آرام و بيهوش آنچنان كه سهيل به دوباره مهين.نمود
 و ها آوارگي ي همه دليل او اينكه نه كشيدم؟مگر كه است هايي بدبختي ي همه مسبب او اينكه نه مگر!يافته تقليل

 داشتمم دنيا اين توي كه عزيزي تنها از و بكشم زجر كه بگيرم قرار جرياناتي در ناخواسته شد باعث منه؟اون دربدريهاي
 اتاق در.بيزارم همشون از ، ثروتمنده چي هر به لعنت.شدند من تباهي باعث كه اون ثروت و اون به لعنت آه.بمونم دور
 :گفت كارتش دادن نشان حال در و داد سالم مهين به و گرديد آنجا وارد بيگانه مردي و شد باز خفيف ضربه چند از پس

 خانوم؟ بشم مزاحم لحظه چند هست اجازه ، رفيعي سروان-

 :گفت مؤدب مهين

 برمياد؟ من از خدمتي چه ، سروان كنم مي خواهش-

 :گفت نگريست مي سهيل به كه حالي در سروان

 .ديدند آسيب بدجوري ، تأسفه باعث-

 :گفت آرام مهين

 .جا همه خالصه و پا و دست ، صورت و سر ، كمر ، همينطوره بله-
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 :گفت سروان

 دارين؟ مصدوم با نسبتي چه شما بپرسم تونم مي خانوم-

 :گفت و نشسته مبل روي مهين

 .ديدم اونو و داشتم حضور صحنه در اتفاقي ديشب.شناسم مي اونو فقط ، سروان جناب ندارم نزديكي نسبت-

 باشيد؟ داشته اطالعي ازشون شما كه نداره نزديكي بستگان-

 :گفت كوتاهي مكث از پس مهين

 .شناسم مي دورادور را ايشون كردم عرض كه طوري چون ، دونم نمي من باشه داشته هم اگر-

 راننده ضمن در ، پول مبلغي و بازرگاني شركت چند ي شماره از غير نديديم خاصي تلفن شماره هم ايشون كيف در ما-
 .باشيد جريان در كه گفتم ، كنيم آزادش تونيم نمي ايشون آمدن بهوش تا ما و شده بازداشت كاميون ي

 :گفت و جابرخاسته از مهين

 .سروان جناب ممنونم لطفتون از-

 .گردم برمي آمدنشون بهوش از پس دوباره من ، بشه خوب حالشون زودتر چه هر اميدوارم-

 .نمود اش بدرقه در جلوي تا و كرده تشكر او از مجددا مهين

 دهانش سقف به زبانش انگار ، نتوانست اما بگويد چيزي كرد تالش و آمد بهوش سهيل ساعت شش گذشت از پس
 با سهيل.شد خيره چشمانش به و ايستاد باشد ديدنش به قادر او كه جايي كنارش و جابرخاسته از مهين.بود چسبيده
 جاي.كشيد صدا بي آهي شد مطمئن اش حقيقي حضور از چون و زد لك آرامي به بار چند و ريخت فرو قلبش او ديدن
 كرده اش كالفه بودند پيچيده بدنش نقاط ديگر و سرش دور محكم آنچنان كه باندهايي و كرد مي ذوق ذوق هايش بخيه
 اش موأخذه براي هم مهين و شتافته باقي عالم به كرد فكر اي لحظه براي و ترسيد وضيعت آن در خودش ديدن با.بود

 ضعيفي صداي با و ساخت مرطوب را اش خشكيده لبان قدري زبانش با.اس ايستاده برابرش در روح بي و سرد آنچنان
 :كرد زمزمه

 !آب-
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 :گفت پوزخند با مهين

 !سمه برات هم آب حتي كه افتادي روزي به ، بخوري توني نمي-

 ترسونه؟ مي منو داره اون يا خرابه حالم انقدر گه؟يعني مي چي اون انديشيد درماندگي با سهيل

 :گفت بود كرده حس را او حدس كه مهين

 .شدي داغون و درب.بخوري آب نبايد حتي ساعت چهار و بيست تا گفته دكتر ، گم مي راست-

 فهميد نمي او حرفهاي از چيزي كه مهين و خورد تكان چيزي گفتن براي لبانش و داده تكان اهسته را سرش سهيل
 .برد نزديكتر را گوشش

 !خشكه گلوم ، قطره چند فقط ميشه اگه-

 :گفت و انداخت باال شانه مهين

 .خودت ي عهده به عواقبش پس-

 با و كشيد دست آن خوراندن از كرد اشاره سهيل وقتي و ريخت دهانش بر قطره قطره قاشق با و كرد آب را ليواني آنگاه
 :گفت بود شده بهتر قبل به نسبت كه صدايي با سهيل.كرد پاك را لبانش مرطوب دستمالي

 .متشكرم ازت-

 :گفت ضعيفي صداي با سهيل.رفت پنجره مقابل و نگفت چيزي او به پاسخ در مهين

 اينجا؟ آمدي چي براي... تو-

 :گفت محكم و برگشته طرفش به ، فشرد را مهين گلوي بغض

 !احمقي؟ چي؟چقدر براي-

 :گفت ادامه در و غلطيد هايش گونه روي به بود كرده حفظش ساعات آن تمام در كه گرمي اشك

 كه مصيبتهاييست اشك ، نيست ضعف اشك اين اما نريزم اشك شدم روبرو باهات وقتي بودم خورده قسم خودم با-
 .شدي باعثش تو كه آوارگيه و بدبختي اشك.كشيدم
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 :گفت فشرد مي هم بر ديده كه حالي در آهسته سهيل

 !متأسفم-

 :زد فرياد است بيمارستان در اينكه به توجه بي مهين

 و حماقت تاوان من كه حالي در سالها اين تمام ، دوني نمي كردي؟نه چكار من با دوي مي تو!بميري تأسف از حاال؟بايد-
 .بودي خوش خودت براي دادم مي پس رو سادگيم

 :كرد زمزمه سهيل

 ...مهين-

 :زد فرياد انزجار با مهين

 آن باشم متنفر دنيا در همه از بيش چيزي از اگه ، شناسمت مي كه داره ننگ من براي.نيار زبون به منو اسم ، شو خفه-
 .توئي

 اينجايي؟ چي براي پس-

 :رفت نزديكتر و نگريست او به پوزخند با مهنين

 حالم وجودت از و هستي كثيفي و رذل جانور بگم بهت اينكه براي ، برم مي لذت وضع اين توي ديدنت از اينكه براي-
 .بندازم تف صورتت به و بگيرم انتقام ازت اينكه براي.خوره مي بهم

 :گفت بلندي مكث از پس سهيل.نبيند را اشكش او تا برگرفت سهيل از روي سرعت به اما تركيد مهين بغض دوباره

 كارو اين كه بيني نمي گير زمين و بدبخت اينقدر منو هيچوقت ديگه ، بكن كارو معطلي؟اين چرا پس ، خُب خيلي-
 ...كه داشتي زيادي فرصتهاي و بودي جوون تو ، باشي متنفر ازم بايد پس خُب كردم؟خيلي بدبختت من ميگي تو.بكني

 :زد فرياد امان بي مهين

 بچه؟ يك جوري؟با چه-



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                     عشق تكسوار 

w W w . 9 8 i A . C o m  389 

 بار سرزنش نگاهي از پس و نگريست بودند خاموش و ساكت كه آنها دوي هر به و شد اتاق وارد پرستاري مهين فرياد از
 ميريخت اشك و گرفته دندان به لب كه حالي در اعتنا بي مهين و نشد اما بخورد تكان كرد تالش سهيل.كرد تركشان

 :پرسيد بود شده شوكه كه سهيل.رفت پنجره مقابل

 گفتي؟ چي تو... تو-

 :گفت ادامه در ديد را مهين سكوت چون و

 بود؟ چي مقصودت-

 و شد باز اتاق در هنگام همين.ريخت اشك سكوت در همچنان او به اعتنا بي و نشست پنجره پايين مبل روي مهين
 :گفت سهيل ي معاينه حال در و شد اتاق وارد داشت عهده به را سهيل جراحي مسئوليت كه دكتري

 جوان؟ مرد چطوره حالت-

 :گفت مهين به اشاره با دكتر ، داد تكان تصديق عالمت به سري سهيل

 .نزده پلك ديشب از فرشته اين-

 دكتر!خبره چه كنه مي فكر حاال اون ، گفت نمي اينو دكتر كاش گفت خود با و شد خارج اتاق از و جابرخاست از مهين
 :پرسيد و برخاست جا از او ديدن با مهين ، بست را در و شد خارج اتاق از سهيل ي معاينه از پس

 دكتر؟ چطوره اون-

 :گفت نرمي به دكتر

 .بم بهش خودم نديدم صالح من.بدونيد بايد كه هست مشكلي فقط شده برطرف خطر خوبه-

 :پرسيد مهين

 !دكتر؟ چيه مشكل اون-

 :گفت شد مسلط خودش به آن طي كه مكثي از س و گرفته دندان به لب دكتر

 .بشه دار بچه عمر آخر تا نباشه قادر ديگه شايد ديده كمر ي ناحيه از مريض كه جراحاتي اثر بر متأسفانه-
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 :پرسيد دكتر.نشد ناراحت دكتر تصور برخالف مهين

 دارين؟ بيمار با نسبتي چه شما-

 :گفت مهين

 .آشناهاشونم از-

 : گفت و داده تكان سري دكتر

 .بهتره بدونه اگه يعني ، كنه قبول بايد اون اما خسته خيلي مشكل اين قبول مردها براي معموالً-

 .شد اتاق وارد كيفش برداشتن براي كردو نظاره را دكتر شدن دور مهين

 :گفت آرام او ديدن با سهيل

 من ترساندن براي بود؟فقط چي حرف اون از مقصودت ، بگي من به رو مقصودت بايد تو ، بمون لطفاً... مهين... مهين-
 نه؟ مگه گفتي

 :گفت داشت را اتاق از خروج قصد كه حالي در سردي به مهين

 .بود واقعيت عين!نه-

 :پرسيد سهيل

 چطور؟ آخه... آخه-

 .بدوني بهتر بايد تو-

 .بزنم حرف باهات بايد ، بمون كنم مي خواهش-

 مي فقط ، برم بايد ديگه من.گفتي مي قبل سال چند بايد رو ها گفتني ، نمونده گفتن براي حرفي ما حرفي؟بين چه-
 .كرده كارو اين من از زودتر خدا بينم مي اما بگيرم انتقام ازت تا بياي هوش به خواستم

 زني؟ مي حرف چي ي درباره-

 :گفت پوزخند با مهين
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 بيرون سرت از رو وارث فكر ، ببري گور به خودت با رو آرزوش بايد ، باشه پدر روز يك نيستي قادر ديگه تو بدبخت-
 .نداره صدا خدا چوب خُب ، وارث يك حتي نه و ثروت همه آن!بدبختي خيلي ديگه تو ، سوزه مي برات دوني؟دلم مي.كن

 :زد فرياد توانش حداكثر با سهيل

 .نداره حقيقت اين ، ميگي دروغ تو-

 :گفت خشم با و شد ااق ارد پرستاري

 .نيست خوب براتون فريادها خبره؟اين چه-

 :زد فرياد سهيل

 !ميگه دروغ اون-

 مي فرياد هنوز سهيل كه حالي در ، كرد ترك را اتاق او دستور به مهين و شود خارج اتاق از كرد اشاره مهين به پرستار
 : زد

 ...مهين... مهين.نداره صحت كه بگي و بموني بايد ، ميگي دروغ تو-

*** 

 چنين گرفتار نبود كردني باور برايش ، داشت ديوانگان چون حالتي.انديشيد مهين حرفهاي به غروب تا سهيل روز آن
 :داد مي آزارش بود كرده ابرازشان خشونتي چنان با كه مهين حرفهاي اوردن ياد به همه از بدتر.باشد شده مصيبتي

 دلم... ببري گور به رو آرزوش بايد... باشي پدر روز يك نيستي قادر ديگه تو بدبخت... گرفته منو انتقام خدا كه بينم مي-
 ...سوزه مي برات

 :زد فرياد

 پرستار؟ ، پرستار-

 :پرسيد و شد اتاق وارد دوان دوان جواني پرستار

 نيست؟ خوب هات بخيه براي زدن فرياد نگفتم شده؟مگه چي-
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 :ناليد سهيل

 .بميرم تا بزنيد من به مسكن يك-

 :گفت لبخند با پرستار

 دستور به كنيم؟مسكن تزريق مسكن بايد بگي تو وقت هر مگه ضمن در ، باشي دومي تو كه مرده مسكن با كي آخه-
 داري؟ درد مگه.ميشه استفاده اون دستور طبق و پزشك

 :ناليد سهيل

 كنيد؟ مي باز تنم از رو ها پارچه اين كي ، شدم كالفه-

 .رفت و كرد وِلت ساعت چند از بعد همراهت نبود بيخود ، اي حوصله كم و بداخالق مريض چه-

 :زد فرياد سهيل

 .جهنم به برو هم تو پس-

 زحمت به سهيل.كوفت هم به را در و شده خارج اتاق از غرولندكنان نداشت را برخوردي چنان انتظار اصالً كه پرستار
 تصميم و نداشت باور را مهين حرف.باريد مي برف آسمان از هنوز ، نگريست بيرون به و چرخيد چپ طرف به كمي

 جدان ، پريد خواب از بارها و ديد كابوس صبح تا شب آن او.كند سوال بود شنيده آنچه ي درباره دكتر از فردا گرفت
 تالش بار چند.بود شده كالفه وجدان جواب و سوال فشار زير او و كرد مي سرزنشش هوشيارانه رفته رفته آگاهش نيمه
 براي مهين تصوير.داد مي آزارش درد كوچكي حركت هر با و نداشت خوردن تكان قدرت حتي اما برخيزد جا از كرد
 در.داشت فرق خيلي قبل سال شش مهين با بود ديده ظهر كه زني نظرش به.گذاشت نمي خود حال به را ذهنش اي لحظه

 مهين بود ديده قبل ساعت چند سهيل كه زني.نمود مي بيشتر تفكر و دقت به وادار را سهيل ناخودآگاه كه بود چيزي او
 اعتماد و صالبت قبول از ناگزير سهيل كه بود شده اي پخته زن به مبدل او ، نبود قبل سال چند سال بچه و پا و دست بي
 هيچگاه همين براي و نداشت احساسات سر از و كودكانه هاي عشق به اي عالقه اش زندگي در هرگز او.بود نفسش به

 سخن او با نزديك از بار چند وقتي و نبود بچه دختر نظرش به ديگر مهين اما.بود نگرفته جدي را سال و سن كم دختران
 باور سهيل گفت؟براي چه او اين بر عالوه.بود ديده چشمانش زير و پيشاني روي را شكن و چين ظريف خطوط بود گفته

 تونه نمي انديشيد و كرد تداعي ذهن در خبر آن اداي هنگام را مهين حاال.باشد داشته اي بچه او از مهين نبود كردني
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 چند ، داد قورت را دهانش آب زحمت به و گرفت شدت سهيل قلب تپش.بود جدي كامالً بيانش در ، باشه گفته دروغ
 :پرسيد رسيد آخر به دكتر ي معاينه وقتي بعد ساعت

 بشم؟ پدر نيستم قادر ديگه من كه داره صحت اين آيا دكتر-

 :نمود چيني مقدمه به شروع نداشت را سوالي چنين انتظار ابداً كه دكتر

 ...كمر ي ناحيه از كه آسيبي بخاطر شما ببينيد-

 :گفت محكم سهيل

 نه؟ يا آره بگين ، نرين حاشيه لطفاً دكتر-

 :گفت و كرده كوتاهي مكث دكتر

 .داره حقيقت متأسفانه ، بله-

 :گفت نرمي به تسكينش براي دكتر.ساخت خارج سينه از آهي و نهاد هم بر ديده درمانده سهيل

 ديدي؟ چه خدارو.شدي دار بچه خدا خواست به شايد هم وقت يك ، جوون باش اميدوار-

 :گفت لرزان آهنگي با سهيل

 .نذارين تنهام طلفاً-

 :كرد زمزمه شدن خارج از قبل اما رفت در طرف به فهميد مي را او حال كه دكتر

 !متأسفم-

 

  چهارم و سي فصل

 مرخص بيمارستان از كافي استراحت قول با او و شدند جدا سهيل بدن از باندها پزشك دستور به ماه يك گذشت از پس
 راه در و گرفته را بغلش زير كه حالي در بود آمده بيمارستان به او بردن براي كه دوستانش از يكي ترخيص روز.شد

 :گفت كرد مي كمكش رفتن
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 !افتادي روزي چه به احتياطي بي يك خاطر به ببين-

 نبود حركت به قادر چندان دردش كمر خاطر به و كرد مي حس رانش هاي كشاله در شديدي درد كه حالي در سهيل
 :گفت

 پرداختي؟ رو بيمارستان مخارج باقي ، سعيد-

 !نداشتي اي فاصله مردن با انگار ، خدا تورو كن نگاه.باش خودت نگران تو ، بابا آره-

 .ميگن اينجوري-

 ايستادي؟ چرا.گذشت خير به شكر خدارو حاال-

 .كن صبر دقيقه چند-

 خواي؟ مي چي-

 .پذيرش قسمت برم كن كمكم-

 !كني؟ بستري خودتو خواي مي دوباره نكنه-

 نه؟ يا كني مي كمكم ، ندارم شوخي ي حوصله سعيد-

 گفت؟ چي رفتن موقع پرستاره نديدي.خوردت نميشه هم عسل من يك با كه بداخالقي انقدر ، بابا آره-

 .پذيرش برم كن كمكم ، گفته خودش براي-

 در گردنش و گچ در راستش دست كه حالي در سهيل.نمود همراهي پذيرش قسمت تا را او و انداخته باال شانه سعيد
 :پرسيد بود ميانسالي مرد كه پذيرش مسئول از بود پانسمان سرش و حلقه ي محاصره

 مخارج از مقداري و اومد من با حادثه شب كه خانومي اون آدرس كنم خواهش تونم مي ، خوام مي معذرت آقا-
 .بنويسيد برام داد بيمارستانو

 به دوباره تشكر از پس سهيل و داد سهيل به و نمود يادداشت را مهين تماس شماره و آدرس سهيل خواهش به مرد
 :پرسيد او از رانندگي حين ماشين در سهيل كردن جابجا از پس بود كنجكاو كه سعيد.افتاد راه به و كرده تكيه سعيد
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 چيه؟ طاهري خانوم اين ي قضيه-

 :كرد زمزمه سهيل

 !هيچي-

 :گفت طنزآلود لحني با سعيد

 خواستي؟ مي چي براي رو آدرسش هيچي؟پس-

 :گفت خالصه نداشت را حقيقت كردن بازگو خيال كه سهيل

 .برگردونم بهش كرده خرج من براي كه رو پولي و كنم تشكر كمكش خاطر به خوام مي-

 !همين؟ همش-

 باشه؟ تونه مي چي اين از غير-

 .بگي نميخواي كه چيزيه يك كنم مي حس اما ، دونم نمي-

 .نكن سوال ديگه پس اينه حدست اگه-

 هم سهيل و كرد سكوت خانه در تا ديد مي اش جسماني وضعيت در را دليلش و بود عجب در او حوصلگي بي از كه سعيد
 به مطلبي گوئي خداحافظي هنگام و نمود اش همراهي اتاقش تا سعيد رسيدند خانه به وقتي.دوخت چشم بيرون مناظر به

 :گفت و برگشت سهيل نزد باشد آمده يادش

 .ميشه حاضر روزه چند همين ماشينت راستي-

 :پرسيد متعجب تصادف يادآوري با سهيل

 ماشينم؟-

 .بريزي عرق صافكارش جلوي مخارجش و خرج خاطر به كنم فكر ، بود شده داغون-

 :گفت نبود پولش قيد در كه سهيل

 .نشينم خونه فعالً كه من برو خودت بكش زحمت تحويلش روز ، ممنونم-
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 : گفت شوخي به سعيد

 .مواجبيم و جيره بي نوكر فعالً كه ما ، چشم روي به-

 :گفت لبخند با سهيل

 .جون سعيد كنم مي تالفي-

 سهيل و آورد اتاقش به داغ شير ليوان يك سهيل خدمتكار او رفتش از پس.نمود تركش و كرده خداحافظي او از سعيد
 اجباري تنهايي و استراحت انگار ، بود شده دگرگون ماه يك آن طي.نشوند مزاحمش ساعت دو يكي تا كرد سفارش
 مهين ديدار به گرفت تصميم كه بود همانجا.بود نكرده دقتي شان درباره روز آن تا كه بيانديشد مسائلي به بود شده سبب
 حق او به بابت اين از و است خشمگين دستش از شدت به مهين دانست مي.كند صحبت بود شنيده آنچه ي درباره و برود
 چند آن تمام او ، بود مهين با حق.بود گذاشته سر پشت سال شش آن در كه افتاد روزهايي ياد به ناخودآگاه ، داد مي
 كه بود نكرده فكر.بود نيانديشيده سرنوشتش مهين به لحظه يك براي و گذرانده خوش مثبتي كار هيچ بي را سال

 با بود مانده او حاال.ندارد صدا خدا چوب مهين قول به كه بگيرد انتقام او از الهي تقدير دست است ممكن روزگاري
 و دل از يكباره همگي تفريحي جزاير در گذراني وقت و دنيا مختلف مناطق به سفر گويي ، وارث بي و ثروت ميليونها
 .بود باخته رنگ نظر در بود عالم ثروت آنچه يكباره به ناگهان و بود ريخته بيرون دماغش

 گذراند مي عزل و تنهايي در را عمر يك بايد نداشت؟مي آينده زندگي براي دلخوشي كه وقتي آمد مي كارش چه به پول
 ثابت تلفن شماره روي نگاهش و گذراند نظر از را مهين آدرس ديگر بار سهيل.سوخت مي فرزندي داشتن حسرت در و

 در كار به روز ساعت آن در مهين كه چرا نداد پاسخ تلفن به كسي اما گرفت شماره و برد گوشي طرف به دست ، ماند
 تونستم مي چي برميداشت رو گوشي كه گيرم حاال انديشيد و گذاشته تلفن روي را گوشي سهيل.بود مشغول آرايشگاه
 اموال و مال و ثروت ديگه بگم بهش يا خبرم بي ازش ساله شش كه بگيرم رو اي بچه سراغ بم؟ازش دارم چي بگم؟اصالً

 !خوام؟ مي اونو ندارم ثروتم براي وارثي كه حاال و نداره جذابيتي برام بچه بدون پايان بي

 كه وقتي اش خانه وسعت به و زد كنار را فاخر ي پرده خشونت با و ايستاد پنجره مقابل و برخاسته جا از زحمت به سهيل
 دونم مي حاال از انديشيد!سعيدِ  خواهر ، ساناز با ازدواج ، داشت سر در افكاري چه.شد خيره بود كور و سوت حد آن تا
 زندگي تونه نمي بچه بدون شده بزرگ قو پر توي كه اون مثل زني اونم زني هر ، رده جوابم اوضاع اين با كه
 بايد قهره كه وقتي برابر دو ، كنه قهر باهات نكنه خدا ميخوره بهم خودراضيش از و نُنُر ي قيافه اون از حالم!بهتر.كنه

 با داشت ، كنم رفتار انطور باهاش بودم مجبور بيمارستان توي روز اون.بده نشون خوش روي بهت تا كني صرف
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 اگه ، دارم بچه ازش و امه بچه مادر كه بكشم رو كسي منت بكشم منت قراره اگه حداقل بذار ميكرد ام ديوونه حرفهاش
 ديگه كه من.كنه ازدواج باهام كنه قبول تا كنم مي التماسش و افتم مي پاهاش به شده اگه حتي باشه گفته درست مهين
 به بايد كنم؟من گرم رو خودم سر هيچي با و باشهم باطل و عاطل ميخوام كي تا ، ميشه سالم پنج و سي داره نيستم بچه
 اين.كنه قبول رو خواهشم مهين كنم دعا بايد فقط ، بستم چشم روشون به كه گناهانيه ي كفاره اينا ، افتادم مي روز اين
 .منه شانس تنها

 از نگراني با و شد ولو مبل روي باشد خبر بي اش نتيجه از و باشد كرده قمار ندارش و دار روي كه قماربازي مثل سهيل
 مثل كسي دامن به دست خوشبختي داشتن براي كه برسد روزگاري كرد نمي را فكرش هيچ.نهاد هم بر ديده آينده بابت
 .شود مهين

*** 

 مرتب از بعد باندها بند از رهايي از پس روز دو و آورد دست به را كاملش بهبودي سهيل ديگر ماه يك گذشت از پس
 مزبور آدرس راهي ماشينش كارواش از بعد و خريده سنگيني گل سبد راه بين.رفت مهين ديدار به وضعش و سر كردن
 بي آن به كرد مي تالش و كرد مي درك كامالً را اضطرابش و هراس كه بود سهيل زندگي ي حادثه مهمترين آن.شد

 .داشت نياز شهامت به فرزندش احتماالً و مهين با رويارويي براي كه چرا باشد توجه

 بيهوده را انتظار چون و ايستاد انتظار به و فشرد را زنگ و شد پياده ماشينش از گل سبد با رسيد مهين ي خانه به وقتي
 :گفت اف اف سوي آن از جواني زن.فشرد را اول طبقه زنگ نگرفت پاسخي وقتي و زد زنگ دوباره ديد

 .بفرمائيد-

 :گفت سهيل

 .خانوم سالم-

 .بفرمائيد ، آقا سالم-

 نيستند؟ طاهري خانوم ببخشيد-

 .بزنيد را دوم ي طبقه زنگ-

 .كنه نمي باز رو در كسي ولي زدم ببخشيد-
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 .نيستند روز ساعت اين ، بله-

 كجااند؟-

 .آرايشگاه ميرن-

 بدين؟ اونجارو آدرس لطفاً ميشه-

 .در جلوي بياره براتون پسرم ميدم رو كارتشون-

 .سپاسگزارم لطفتون از-

 به كارتي و امد در جلوي ساله دوازده ده اي بچه پسر اينكه تا ايستاد منتظر و گذاشت ماشينش در را گل سبد سهيل
 آنجا به اينكه تا كرد طي را دوري نچندان مسافت.شد ماشينش سوار و خواند را كارت آدرس سهيل.داد دستش
 بايد چطور كرد مي فكر و ايستاده آنجا كه همانطور ، افتاد ممنوع آقايان ورود تابلوي به نگاهش آرايشگاه مقابل.رسيد
 :گفت عجله با.شد خارج آرايشگاه از زني كند صدا را مهين

 !ببخشيد خانوم-

 :گفت جوان زن

 بله؟-

 كنيد؟ صدا را طاهري مهين خانوم لطفاً كنم تقاضا تونم مي بخشيد مي-

 :گفت ترديد با و افكند سهيل سراپاي به نگاهي جوان زن

 :گفت مؤدب و لبخند با داره؟سهيل كار باهاشون كي بگم ببخشيد-

 .كنيد صداشون فقط ممكنه لگه شما-

 :گفت سهيل كه شود آرايشگاه داخل خواست جوان زن

 !ببخشيد-

 بله؟-
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 داخل؟ ببريد هم رو گل سبد اين لطفاً ميشه-

 :گفت و گرفته دست به را گل سبد شيطنت و حيرت با جوان زن

 !نميشه؟ چرا-

 در مهين.گذاشت مهين مقابل ميز روي را گل سبد و برگشت آرايشگاه به بود ارايشگاه كارآموزان از يكي كه جوان زن
 :پرسيد مشتريها از يكي موهاي پيچيدن حال

 الدن؟ چيه اين-

 :گفت سهيل لحن مطابق بود آرايشگاه فرد ترين شيطان كه الدن

 !طاهري؟ مهين خانوم به بدين رو اين لطفاً ميشه-

 :گفت الدن به و نگريست كرد مي نگاهش تعجب با كه رويا به و كشيد كار از دست مهين

 چه؟ يعني-

 :گفت هيجان با الدن

 .برخورده خوش و پوش شيك و مودب هم چقدر ، خواد مي ديدار رخصت و ايستاده در جلوي ها جنتلمن مثل آقا يك-

 :پرسيد مهين

 كيه؟ نگفت-

 :گفت و كرد نازك چشمي پشت الدن

 .بدونيم نبايد ما ظاهراً-

 :گفت مهين به و كرده رد را الدن ابرو و چشم ي اشاره با آرام و شده نزديك مهين به بود ساكت لحظه آن تا كه رويا

 .كيه ببين برو خب-

 زمزمه و نگريست سهيل به و رفت پنجره پشت فاصله آن در هم رويا ، رفت در جلوي عجله با و اورد در را روپوش مهين
 : كرد
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 .نيست بد هم اش سليقه ، بابا نه-

 كشيدن سرگرم كه سهيل.خورد جا سهيل ديدن با و انداخت نظر بيرون به و زده كنار را در جلوي ضخيم ي پرده مهين
 :گفت گرمي به و كرد له پا زير را سيگارش مهين ديدن با بود سيگار

 .مهين سالم-

 :گفت سرد و خشك بدهد را او سالم پاسخ آنكه بي مهين

 اينجا؟ اومدي چي كردي؟براي پيدا اينجارو چطوري ، تو-

 .داشتم اينارو از بدتر انتظار!گرمي استقبال چه-

 :گفت او صميمي لحن و آراسته ظاهر به اعتنا بي مهين

 .برو اينجا از زودتر ، ندارم كاري حرفييا تو با من-

 :گفت آرام و جدي سهيل

 .نبودم جدي زندگيم توي انقدر وقت هيچ كن باور ، بزنم حرف باهات بايد مهين-

 :گفت شد مي حس آن از انزجار كه خشمي با مهين

 .مردي قبل سالها من براي تو.ندارم شنيدنشون براي اشتياقي و نيستند مهم برام تو حرفهاي-

 .نيست مهم برات كني ادعا توني نمي پس ، بزنم حرف چي ي درباره خوام مي دوني نمي تو-

 :گفت پوزخند با مهين

 .داري چكار بزنم حدس تونم مي گلت سبد از-

 :گفت جدي حالتي با بعد

 .بدم دستش از تو خاطر به نيستم مايل و دارم احترام و آبرو اينجا من.نيا اينجا به ديگه و برو-

 ي همه.نكرد اعتنايي زد مي صدايش آرام كه سهيل نداي به و برگشت آرايشگاه داخل جمله اين گفتن از پس مهين
 رو بقيه كنجكاوي اسباب تا رفت مديريت اتاق به سرعت به ، داد مي آزارش بغضي و لرزيد مي عصبانيت از وجودش
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 و نشست مهين مقابل و بسته كنجكاو چشمهاي روي به را اتاق در بود سهيل با او برخورد شاهد كه رويا.نكند فراهم
 :گفت و گرفت دست به را دستش

 .ميشي سبك ، كن گريه-

 با مهين وجود ي همه.غلطيدند هايش گونه روي به رويا ي جمله با ناگهان كه بودند فرمان منتظر انگار مهين اشكهاي
 با آنگاه و گريست صدا بي را مدتي مهين ، داد مي تسكينش نرمي هاي زمزمه با رويا و خورد مي تكان صدا بي اي گريه

 :گفت بود لحظه همان منتظر كه رويا.زدود را چشمانش و گونه رطوبت دستمال

 بود؟ كي مرد چيه؟اون جريان-

 :پرسيد دوباره رويا.نمود سكوت و داده تكان تأسف عالمت به سري مهين

 بدونم؟ نبايد من-

 :گفت و كرد تاييد سر تكان با مهين

 .هيچكس-

 :گفت بود ستيز در خود كنجكاوي با كه رويا

 تو مهين.ميگه چشمات اينو ، ميكني پنهانش همه از كه داري بزرگ دردي ات سينه توي دونم مي سال همه اين-
 مرده؟ اون به بدونم؟مربوط نبايد دوستتم نزديكترين كه من حتي كه رازيه چه چته؟اين

 :گفت اي گرفته صداي با و شده بلند جا از مهين

 .برسم كارم به برم بذار ، نپرس ميكنم خواهش-

 :گفت و شد بلند جا از هم رويا

 كني؟ تحمل تنهايي به خودت رو سنگينش درد بايد كه مهمه انقدر آيا.هست هميشه كار-

 :گفت آرام ، گريه از كرده پف چشمان با و كرده باز را در مهين

 .نپرسي كنم مي خواهس ازت اما ميكني درك خوب منو تو رويا-
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 :گفت و كشيد آهي ديد بيهوده را اصرار كه رويا

 ...نخواي تو اگه.بود كمك فقط من قصد ، ميلته طور هر-

 :گفت لبخند با مهين

 .ممنونم ازت-

 :گفت خود با و نگريست بود سرگرم كار انجام به كه حالي در اتاقش در جلوي از مهين به رويا

 !بيچاره دختر-

 ، بود شده سردرد دچار سهيل ديدن از پس ظهر از بعد.شد اش خانه وارد و انداخت در به كليد رمق بي و خسته مهين
 كننده تداعي برايش بازيگوش نگاه آن با سهيل تصوير.نهاد هم بر ديده لحظاتي براي و انداخت مبل روي را خودش
 به قادر حدودي تا كه حاال و بود آنها كردن فراموش تالشش و سعي ي همه كه روزهايي.بود او با آشنايي اول روزهاي
 يعني انديشيد.خورد مي تأسف تكرارش خاطر به كه پيشامدي.بود شده سبز مقابلش خود سهيل بود گشته كار اين انجام

 اينش از بدبختتر خدا اميدوارم ، دارم رو نديدش چشم ، مزلف مردك بشه گم اونجا؟بره بود اومده حرفي چه چه؟براي
 نمود خود متوجه را او در زنگ كه كند روشن را تلويزيون خواست.خورد آب قدري با مسكني و جابرخاست از مهين.كنه
 .شد مواجه سهيل با و كرد باز را در آرام ،

 .سالم-

 :گفت آرام و شد مانعش سهيل كه ببندد را در خواست

 .كنم مي خواهش ، مهين نبند رو در-

 : گفت در دادن هل حال در آهسته هم مهين

 باال؟ آمدي چطوري تو ، برو اينجا از-

 :گفت در دادن هل حال در سهيل

 .بود شده مجروح كه پايي همان ، ميشه له داره من پاي مهين كنم مي خواهش ، بود باز آپارتمان عمومي در-
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 كه سهيل هاي ناله ميشد افزوده او فشار بر قدر هر.شد مي لذتش اسباب كار اين انگار ، افزود در روي فشارش بر مهين
 و شد كشيده داخل سمت به سهيل و رفت كنار در مقابل از مهين ناگهان.گرفت مي شدت ساخت مي شان خفه گلو در

 :گفت سرد لحني با مهين.كرد مي ناله درد از و ماليد مي را پايش مچ كه حالي در ، افتاد زمين به او پاهاي مقابل

 اينجا؟ اومدي چي براي-

 :كرد زمزمه سهيل

 .باش خودت آبروي فكر به نيستي من فكر به اگه الاقل ، كنم مي خواهش مهين-

 :گفت محكم و انداخت نظر راهرو به مهين

 .دارم آبرو اينجا من ، ببندم رو در خوام مي بردار در جلوي از پاتو-

 :پرسيد مقدمه بي و بسته را در مهين.جابرخاست از زحمت به و بست نقش سهيل ي چهره بر رضايت

 داري؟ چكار من با-

 :گفت كرد مي اشاره نزديكي همان در مبلي به كه حالي در سهيل

 .ميكنه درد خيلي بنشينم؟پام تونم مي-

 مهين.گرفت مهين طرف به را جعبه و كرد روشن سيگاري و نشست مبل روي سهيل و نمود تصديق سر ي اشاره با مهين
 :گفت سردي به

 .نيستم سيگاري كه ميدوني-

 :گفت ماليد مي را پايش مچ كه حالي در و گذاشته جيبش در را جعبه سهيل

 كني؟ مي زندگي تنها تو ، دنجيه ي خونه-

 :گفت كالفه مهين

 .برو و بزن حرفتو-

 :گفت و نگريست بود ايستاده همچنان كه مهين به ديد فايده بي را چيني مقدمه كه سهيل
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 بگي؟ بيشتر برام اش درباره توني مي آيا.گفتي من به چيزي يه تو مهين-

 :گفت خونسردي با و نشسته نزديكي همان در مبلي روي چيست سهيل مقصود ميزد حدس كه مهين

 ميزني؟ حرف چي ي درباره چيزي؟تو چه-

 :گفت مقدمه بي سهيل

 !بچه ي درباره-

 :فت دروغ به مهين

 ميزني؟ حرف چي ي درباره تو-

 داشت؟ حقيقت بچه ي درباره حرفت آيا ، مهين نزن راه اون به خودتو-

 خونسردي با است كنجكاو اينباره در چرا او فهميد مي خوب و باشد ارتباط در سهيل با نحوي هر به نميخواست كه مهين
 :گفت

 !نه-

 ابهام گونه هر رفع براي ديد انگونه را اوضاع كه مهين ، ريخت فرو قلبش نداشت را پاسخي چنين انتظار ابداً كه سهيل
 :گفت

 نميكردم فكر هيچ ، بگردي رو خونه اين ميتوني ايناها.داشتم نمي نگهش هم لحظه يك داشتم تو از اي بچه اگه من-
 بپرسي؟ همينو كه اومدي را همه اين.باشي احمق و ساده انقدر

 :گفت ميزد موج آن در دلشكستگي كه ساده آهنگي با سهيل

 !نه-

 :گفت و گذاشت ميز روي داشت همراه كه را پولي نايلون بعد

 .ممنونم ازت-

 :پرسيد بود برده ياد از قبل مدتها را بيمارستان در كمك ي حادثه كه مهين
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 چيه؟ اون-

 .بودم درگير پيش روز دو تا اما آمدم مي اينا از زودتر بايد ، دادي بيمارستان به من براي شب آن كه پوليه-

 :گفت غريبي مهرباني با و نشسته پاهايش مقابل و رفت مهين نزد و جابرخاسته از ديد را مهين سكوت چون سهيل

 اما بگيريم خودمون پناه در زدي حرف اش درباره كه رو اي بچه و كنم جبران رو ها گذشته تا بودم اومده من مهين-
 .ميكني مخفي من از رو چيزي تو انگار

 :داد ادامه لحن همان با سهيل.غلطيد هايش گونه بر اشكش و تركيد مهين بغض ناگهان سهيل صميميت ديدن با

 بايد شايد ، نميدونم!  نه ميزنم تو خاطر به رو حرفها اين كني فكر اينكه نه ، دادم دست از رو فرصتها از خيلي من مهين-
 .كنم فكر دقيقتر و بيشتر من تا افتاد مي اتفاق اين

 :گفت و رفته ديگري سمت به و جابرخاسته از مهين

 چه من نميدوني كردي؟تو اشتباه كه ميكني فكر داري ميگي خونسردي با تو و شد تباه ما ميگي؟زندگي داري چي تو-
 ، نكردم باز لب و شنيدم حرف نفر يك و هزار از نميدوني.گذاشتم سر پشت خودم و تو حماقت خاطر به و روزهايي
 جواب و كني تر لب اگه كني مي فكر كه احمقي تو.ساقطه هم مرد تا صد ي عهده از حتي كه كارهاييشدم انجام به مجبور
 دو هر.خودم روي هم من و كردي قمار خودت روي تو ، ايم بازنده دو هر ما سهيل نه.ميشه درست چيز همه بدي مثبت
 .خطه آخر اين ، باختيم

 :گفت ادامه در و نشده نااميد سهيل

 بايستي سرپا بتوني و بخوري اگه و سخته خيي روزگار سيلي ميگفت پدرم ، كرده تنبيه مارو دوي هر روزگار مهين نه-
 ...كني سقوط اگه و بسازي تو از رو چيز همه قادري

 :زد فرياد مهين

 مثل هم با تا آمدي ميگي ، كرديم سقوط نيست انسان يك شأن در كه جايي بيني؟تا نمي ، كرديم سقوط دو هر ما-
 اگر ، باشي پدرش تو كه ندارم اي بچه من.نميكنه ايجاد تو وضعيت در تغييري اين اما كنيم زندگي دنيا باوفاي آدمهاي

 .نميكردم زندگي بچه خاطر به باهات داشتم هم

 :گفت محكم سهيل
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 .خودت خاطر به ، دارم و داشتم دوستت من ، مهين نزن چرند حرفهاي-

 :زد فرياد گريه ميان مهين

 بكشم؟ بدبختي اينقدر گذاشتي چي كردي؟براي تركم چي براي پس-

 :گفت وجود اعماق ز و كشيده خود موهاي ميان دستي سهيل

 .بگي تو كه طور هر.كنم جبرانش كه اينجام حاال ، متأسفم-

 :گفت عجز با و افتاده زمين به زانو با مهين

 .خون يكي و اشكه چشمم يك ساله پنج.خوام مي رو ام بچه من سهيل ، كن تالفي پس-

 او پيش بچه ميگفت؟مگر چه او.نداشت حركت قدرت و بود مانده خيره مهين به گيج حالتي و باز دهان با سهيل
 و شده نزديك مهين به لرزان گامهايي با.نمود لرزيدن به شروع زانوانش و نشست سهيل صورت بر سردي نبود؟عرق
 به بود زوال به رو هم ان و داشت تكيه زندگي ي ادامه براي آن ي رشته به تنها كه اميدي با و نشسته زمين روي مقابلش
 :گفت سختي

 نيست؟ تو پيش بچه مگه... مگه-

 :گفت پرخاش با كند خالي را دليش دق كه گشت مي كسي دنبال به سال همه اين كه مهين

 من ي بچه سهيل.خوردم دل خون و شدم دربدر و آواره خاطرش به ، شدم پير ، سال همه اين شدم بيني؟خرد نمي مگه-
 .نيست خودم پيش

 :گفت حرارت با سهيل

 كجاست؟ اون پس-

 :ناليد و نشست زمين بر درمانده مهين

 !خبري بي تو و داده رخ زيادي حوادث مدت اين توي.خبرم بي ازش كه ساله پنج ، نميدونم من ، نميدونم-

 :پرسيد مشتاق سهيل
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 كجاست؟ حاال دختر؟و يا پسره اون بگو ، بگو من براي ، مهين بگو برام-

 سهيل براي شب آن تا داد رخ پدرش مرگ از پس كه حوادثي از سپس و شد مسلط خود به آن طي و كرده مكثي مهين
 وقايع شنيدن از سهيل و گفت سخن تهران به آمدن تا ، او نزد بچه گذاشتن و مهرداد ي مردانه حمايت از.گفت سخن
 رسيده اخر به هم او سيگار ي بسته رسيد پايان به او صحبتهاي وقتي كه بود شده منقلب قدري به مهين ي دهنده تكان
 شب يازده از ساعت.رفت فرو فكر به و نشست مبل روي و جابرخاست از زحمت به سهيل كرد سكوت مهين وقتي.بود

 حقيقت گفتن از پس انگار كشيد آغوش در را پاهايش و نشسته شومينه مقابل مهين ، باريد مي برف و بود گذشته
 و بود متفكر و ملتهب صورتش ، بود دردمند هم او نظر به ، نگريست سهيل به چشمي زير.ميكرد سبكبالي احساس

 انگار ، خورد گره مهين نگاه در او نگاه ناگهان.ميكرد غضبناكش چيزي ي انديشه گويي ، فشرد مي هم بر را دندانهايش
 شومينه آتش به چشم و برگرفت او از انگار مهين.بودند برده ياد از قبل مدتها دو هر كه بود الفتي ي رشتهِ  اتصال اين

 :گفت طوالني سكوتي از پس سهيل.دوخت

 ميتوني تو و كنيم زندگي هم با نفري سه تونيم مي آنوقت.باشه زمين زير و شده آب اگه حتي ، ميكنم پيداش مهين-
 .باشي مادرش

 :گفت آلود بغض آهنگي با مهين

 كجا حاال هستيم؟تا مادري و پدر چه ما.خوشبختتره مهرداد كنار در اون ، بكنه رو زندگيش بچه اون بذار و برو پاشو-
 بوديم؟

 :گفت معترض سهيل

 دارم؟ احتياج بهش خودم كه حالي در كنه زندگي اي ديگه كس با من ميگي؟پسر داري چي-

 :گفت پوزخند با مهين

 .كن بيرون سرت از رو فكرش ، نداره احتياجي ما به اون-

 :گفت مهين ضعف نقطه به اشاره با سهيل

 به كه من ، باشه مهرداد پيش بچه معلوم كجا از باشي؟اصالً داشته خودت كنار اونو نميخواي نيستي؟مگه مادر تو مگه-
 .ندارم اعتماد جل آسمون ي پسره اين
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 :گفت امان بي خشمي با است مهرداد نزد بچه بود مطممئن كه حالي در مهين

 مسئوليت هم بعد و كرد حمايت من از اون بودي مشغول خوشگذراني به دنيا سر اون تو كه وقتي!نزن احمقانه حرفهاي-
 است موجه خودت براي فقط كه داليلي به بنا حاال!نداشتي رو انجامش ي عرضه تو كه كاري ، گرفت عهده به رو پسرم
 انجام داشتي دوس كه كاري هر ميتوني پولداري چون ميكني فكر ، كني شرم خودت از ميكني؟بايد پدري ادعاي و امدي

 .ميكردم اشتباه انگار اما ، خريد پول با نميشه رو چيزي هر كه فهميدي ديگه حاال ميكردم بدي؟فكر

 :گفت ماليمت با و شده نزديك مهين به سهيل

 ...كه نگرانم فقط اما كني باور اينو ميخوام ، نميكنم فكر اينطور ديگه نه-

 :گفت تلخ لبخندي با بالفاصله مهين

 .ميكنم تحمل دارم كه ساله پنج رو نگراني اين من-

 :گفت و نگريست مهين صورت به ملتمسانه سهيل

 شروع ي هديه عنوان به اونو ميدم قول بهت عوض در هم من ، كن زندگي باهام و بده فرصت من به مون بچه خاطر به-
 .ميكنم پيدا برات مشتركمان زندگي

 :گفت آلود بغض آهنگي با بود شده هيجانزده متين ديدن شوق از كه مهين

 چطوري؟ آخه-

 :گفت لرزيد مي شادماني فرط از كه صدايي با بود خرسند او نرمش از كه سهيل

 فقط كه اصفهان.كنم پيداش تونم مي دارم كه نفوذي با من مهين نخور غصه.كن شماري لحظه فقط تو و من به بسپارش-
 مشكل اين درگير خودتو تو ميخوام ازت.ميكردم پيداش هم بود شده گم دنيا توي اگه ، پهناوره دنياي اين از نقطه يك
 به رو چيز همه.اند خسته هات شانه و گذاشتي سر پشت رو بيشماري رنجهاي كه ميدونم ، برسي خودت به فقط و نكني
 .بسپار من

 با سهيل.ميكرد حمايتش خداوند و بود سرآمده او عذاب دوران انگار ، ريخت اشك وقفه بي و نهاد هم بر ديده مهين
 :گفت لرزيد مي بغض فرط از كه صدايي
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 طنين خونه اون توي قدمهات صداي كه وقتشه ديگه.باشي من ي خونه خانوم بايد ديگه تو ، بدي پس هم رو اينجا بايد-
 .بشه انداز

 :پرسيد گريه با مهين

 كني؟ چكار ميخواي-

 :گفت سيگارش كردن روشن حال در و نشست آن روي و رفت پنجره زير مبل طرف به لنگان لنگ سهيل

 .ميگم بهش رو ماجرا و ميكنم مشورت وكيلم با همه از اول-

 :گفت مهين

 گم رو مهرداد رد من گفتم بهت كه بطوري كنه؟چون پيدا بزرگي اون به شهري توي مارو ي بچه تونه مي چطور اون-
 .كردم

 :گفت مهرباني و لبخند با سهيل

 ميكنم تشويقش كار اين انجام به شده كه نحوي هر به تازه ، كنه چكار بايد ميدونه خودش و وكيله يك اون عزيزِ  مهين-
 برات اونو ها كوتاهي ي همه جبران به.ميشه پيدا من سهيل ي ستاره ، نباش نگران.دستمزد برابر دو با شده اگر حتي ،

 .ميكنم پيدا

 .گريست خدا شكرگويي حال در و برداشت آسمان بر سر مهين

 

  پنجم و سي فصل

 از كه تهران شهر باالي هاي محله از يكي در واقع او بزرگ ي خانه در ، نمود آغاز سهيل كنار در را جديدش زندگي مهين
 ، شوهرش ، سهيل اينكه با و داشت اختيار در رفاهي امكانات نوع همه خانه آن در مهين.بود نظير بي شكوه و معماري نوع
 بود وقت آن و ميشد منزجر گذشته ياداوري با او از كه آمد مي پيش اوقاتي اما نميكرد مضايقه حقش در محبتي هيچ از
 سخت روزهاي آن كردن سپري از پس را او احساسات سهيل البته.برد مي پناه خودش خلوت به و گريخت مي او از كه
 بر عالم ي همه عذاب ميكرد حس كه بود آنجا.ريخت مي بهم را خلوتش مواقعي چنين در كمتر بنابراين فهميد مي
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 را او نوعي به همسرش كند حس كه نيست اين از تر سخت مرد يك براي چيز هيچ راستي به و است شده چيره وجودش
 .است شده تحميل شرايطي به بنا همسرش به عبارتي به يا و كند مي تحمل

 ميزد سرباز هايش كوتاهي به انديشيدن از اغلب اما ، باشد بوده آنچه از بهتر توانسته مي گذشته در كه دانست مي سهيل
 چون ديگر و داشت تعلق خودش دنياي به هم مهين ولي ، كند جبران را آنها نوعي به مهين به محبت با ميكرد تالش و

 اعتراضي اينباره در و دهد تن او با زندگي به بود شده موظف انگار.ديد نمي سهيل براي عشقي قلبش در گذشته
 خود در مهين اما كند غافلگيرش او دلخواه رفتار با كرد مي تالش و گرفت مي جوراجور هاي هديه برايش سهيل.نكند

 با كه سهيل باغ حتي نه.نداشت شكوهي چشمش پيش مكنت و ثروت گذشته چون ديگر گويي ، كرد نمي حس هيجاني
 .نشست مي تماشايش به شومينه كنار ساعتها روز هر او و بود گرفته خود به رويايي حالتي زمستان حضور

 را خودش نه بابت اين از و است پسرش وجود دهد تن سهيل با زندگي به شده سبب كه دليلي تنها ميكرد حس مهين
 براي سهيل كه وقتي حتي.نيست هم عاشقش كه ميدانست اما نبود متنفر او از ديگر كه چرا ، تشويق نه و ميكرد سرزنش

 تلفن منتظر حال همه در و هميشه نظر به.بود تفاوت بي نيز فشرد مي را دستش و گذاشت مي پيش قدم فاصله كردن كم
 برد مي خوابش هم اگر و بود بيدار صبح تا شب از او.ميريخت فرو قلبش زد مي تلفن او كه بار هر و بود سهيل وكيل

 يافتن در بود دلش در آرزويي اگر گويي ، مهرداد نزد بچه نبودن يا و رود زاينده در شدن غرقِ  خواب.ديد مي كابوس
 فراق در مهين.خودش به حتي ، نميدهد اهميت او از بيشتر چيز هيچ به زندگي در ميكرد حس و شد مي خالصه پسرش

 و بود مضطرب گذشته از بيش بيابد را او بود داده قول سهيل كه وقتي از و ميريخت اشك عاشقانه شبها و روزها فرزندش
 نگران كه سهيل.مينمود بيمارترش و تر ضعيف روز به روز و كرده سلب او از را غذا به ميل كه بود حد آن در تشويشش

 در كوتاهي خاطر به اراده بي مهين كه وقتي و ميداد اش دلداري دهنده تسكين و اميدبخش هاي زمزمه با دائم بود او
 آن از پيشتر كه بدهد پس را تاواني خواست مي انگار.ميكرد سكوت نمود مي مالمتش و كشيد مي فرياد سرش بر گذشته

 هر داشت ميل ، اوست با حق مورد اين در داشت اعتقاد و بود ساكت هم مهين مهري بي برابر در حتي او.داد مي پس بايد
 بابت اين از هم خودش و داد مي زجرش مهين نظر به.بيايد كنار خودش با تا بگذارد او اختيار در است الزم فرصت آنچه

 و باشد داشته را او با رفاقت و دوستي قصد ، خصومت سالها از پس دشمني كه بود آن مثل درست ، ميكرد گناه احساس
 مهين در كششي كه سهيل.افتاد مي بود داشته روا حقش در كه ستمهايي و گذشته ياد به او با رويارويي بار هر با مهين
 نظر در مهين براي كه سورپريزهايي از يكي.شود وارد ديگري در از گرفت تصميم نديد خود به شدن نزديك براي
 خدمتكار كه نگريست مي باغ به و بود نشسته شومينه كنار روز هر مثل مهين روز آن.بود او نزد دوستانش اوردن داشت
 :گفت اتاق در به ضربه چند از پس
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 باال؟ بيان ايشون يا پايين مياريد تشريف خودتون ، داريد مهمون خانوم-

 :گفت حوصله بي نداشت مهمان ي حوصله ابداً كه مهين

 .باال بياد بگو-

 :گفت شوخي لحن با نداشت اطراف به توجهي كه او به و آمد درون به رويا نداشت انتظار اصالً كه حالي در بعد لحظه چند

 .گيره نمي هم تحويل ديگه!ببين رو پزش ، خانوما خانوم به به-

 سكوت ها هفته از پس دوست يك ديدن.گرفت آغوش در سخت را او و پريده جا از فنر مثل رويا صداي شنيدن با مهين
 .بود برده بين از را عشق حضور ي معجزه كه بود ناآشنا سخت اي بيگانه سهيل انگار ، بود لذتبخش چقدر تنهايي و

 .ميريزم شادي اشك دارم ديدنت از رويا-

 كردي؟ مي هم فكر ما به اصال تو مگه ، خوبه خوبه-

 ميبره؟ ياد از رو اش قديمي دوستان آدم مگه ، نزن مضحك حرفهاي-

 .نگرفتي ما از هم سراغ يك حتي و رفتي ديگه ، بردي كه حاال-

 .بودم مشغول دل و گرفتار خدا به-

 .همسر ميشه ذكرشون و فكر و كنند مي شوهر مردم ، بله-

 .بشين بيا ، نيست هم جورا اين-

 :گفت و گرفته قرار مهين كنار رويا

 برادر به نبود بيخود.نيست هم بعيد اما باشه تو ي خونه اينجا نكردنيه باور چند هر گفتم خودم به شدم خونه وارد وقتي-
 .فكرته به هم چقدر ، جواهري اون به شوهري با ، دادي رد جواب من

 در رويا خواست مي دلش.بگويد يا و بشنود چيزي سهيل ي درباره نداشت ميل ، كرد عوض را گفتگو محور مهين
 و گذاشت چاي دويشان هر برابر در خدمتكار وقتي پس بماند باقي سهيل ي درباره شناختش كوچك دينيا و تصورات
 :گفت كرد تركشان
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 چطوره؟ خبر؟اوضاع چه-

 :گفت لبخند با رويا

 اون توي خودت ي واسه تو ، يان نمي ما آرايشگاه به ديگه نيستي بينند مي وقتي و ميگيرن سراغتو همه!بد خبرهاي-
 .بودي استاد پا يك محل

 :گفت رنجيده حالتي با مهين

 .متأسفم-

 :گفت و انداخته باال شانه رويا

 تو.نميخوام چيزي ديگه خوشبختي تو ميبينم وقتي.بود اين قسمت چون نيستم ناراحت هم باشي؟من متأسف بايد چرا نه-
 .داره رو اش همسري آرزوي زني هر كه مردي ، نازنينيه مرد هم شوهرت ميبينم كه طوري به ، داشتي رو لياقتش

 :پرسيد تلخي لبخند با مهين

 شناسي؟ مي اونو تو مگه-

 :گفت چاي نوشيدن حال در رويا

 و نام بي جور همين ، كني دعوت عروسيت توي مارو نداشتي معرفت انقدر كه اينجا؟تو اومدم چطوري كردي فكر پس-
 .بزنم سر بهت گفت و اومد ديروز!شوهرت هنوز باز ، رفتي و گذاشتي نشون

 :پرسيد متعجب مهين

 !گفت؟ اون-

 ناقال.است فرشته ، شوهرنيست باشه زنش خوشحالي فكر به انقدر كه شوهري.باشه سورپريز كه بيام سرزده گفت آره-
 .نوبره خدا تودار؟به انقدر و باشه زن آدم.نديدم تو خودداري به رو كسي عمرم توي ، كردي شوهر صدا و سر بي خوب

 .بگو خودت از ، بگذريم خب-

 :گفت جدي حالتي با رويا
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 .بگم بهت رو چيزي يك خوام مي ، مهين-

 :پرسيد مهين

 چيه؟ ي درباره-

 :گفت جدي كامالً و نهاد مقابلش دستي زير در را فنجانش رويا

 .داره دوستت خيلي شوهرت!مهين-

 ...رويا-

 .كني باور بشنوي من زبون از اگه شايد گفت-

 بگه؟ چيزي چنين تو به تونسته چطور-

 نكن كاري ، ابريشمه كالف مثل مرد.كردم اش تجربه سالهاست خودم كه بكنم بهت نصيحتي يك بذار!من عزيز!مهين-
 .كني پيدا اونو ته و سر نميتوني ديگه بپيچه هم به كالف اين اگه ، كني بازش نشه ديگه و بره بهم كه

 :پرسيد ساده آهنگي با مهين

 دارم؟ مشكل باهاش من گفت بهت اون-

 :گفت لبخند با رويا

 يك.بود كافي مشكل اين دونستن براي همون و گفتم من كه گفت رو هموني فقط اون.گفتي االن همين خودت تو ، نه-
 با شده اگر حتي كنه منتقل همسرش به اونو يكجوري ميكنه تالش داره شك عشقش به همسرش كنه حس وقتي مرد
 ميگم بهت فقط اما بدونم ندارم هم ميل و داري مشكلي چه اون با تو نميدونم من.همسرشِ  دوست نزديكترين به تكيه
 .شوهرته حاال اون.بدي انجام احسن نحو به رو همسريت وظايف بايد و همسرشي ديگه تو ، بد يا خوب

 :گفت مهين.نمود رفتن قصد و برخاست جا از حرف اين گفتن از پس رويا

 .بموني من پيش ناهار بايد-

 :گفت و بوسيده را او مهرباني با رويا
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 .باشي موفق زناشويي ي عوصه در اميدوارم ، ببينمت بودم اومده فقط برگردم بايد نه-

 .انديشيد او حرفهاي به ساعتها تا شد تنها خود با وقتي و كرد مشايعت باغ انتخاي تا را او مهين

 تقويت گذاشت مهين روي كه تأثيري تنها فقط ، نشد حاصل بهبودي سهيل و مهين روباط در رويا حرفهاي رغم علي
 آشپزخانه از ، بود اعتنا بي آن به روز آن تا كه شد مشغول اي خانه سركشي به مدتها از پس او.بود نفسش به اعتماد
 .بود روشن اي آينده براي دلنشين سرآغازي و بخش رضايت سهيل براي هم تغيير همين.باغ انتهاي تا گرفته

 ميشد مجبور ضرورت حسب بر اگر و نميگفت سخن نميداد قرار مخاطبش يا و نميكرد پرسشي سهيل وقتي تا مهين
 كنجكاوي سهيل پيرامون مهين ولي ميكردند زندگي هم كنار در آنها.ميكرد اش خالصه المقدور حتي بگويد چيزي
 همه بود حاضر ثروت همه آن با سهيل ، نداشت خبر او شغل از ، گفت سهيل خود كه روزي تا درستي به حتي و نميكرد

 وكيل كه بود ماه اسفند اواخر در.ببازد بود هم فرزندش مادر كه همسري عشق آوردن دست به برابر در را اش هستي ي
 :داد پسرش و مهرداد ي درباره خوشايندي اخبار و گرفت تماس اصفهان از سهيل انحصاري

 سي تقريباً كه مهرداد اسم به مرديه پيش فرموديد كه همانطور متينه اسمش ظاهراً كه شما فرزند شدم مطلع بنده قربان-
 با مياد نظر به و گرفته عهده به شمارو فرزند خواندگي پدر كه هست هم مجرد و اصفهانه خود اهل ، ست ساله

 رو ايشون سكونت محل آدرس تونستم بسيار دوندگي از پس من.كنه مي اداره شمارو پسر و خودش زندگي مسافركشي
 .اوردم دست به زندگيش محل در جو و پرس با هم رو اطالعات اين و كنم پيدا

 به نگريستن حال در ، بود فشرده را آيفن ي دكمه مهين گرفتن قرار جريان در براي و شناخت نمي پا از سر كه سهيل
 :گفت وكيلش به خطاب مهين

 شدي؟ روبرو باهاش تو-

 :گفت او پاسخ در وكيل

 .بذارم جريان در شمارو اقدامي هر از قبل گفتم ، قربان خير-

 :گفت شوق اشك ميان و امده جلوتر مهين

 .زنيم مي حرف باهاش خودمون ما بگو بهش-

 :گفت مهين دست فشردن حال در سهيل
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 حرفي ديگه نه نه...  هتل همون به آئيم مي آره آره.اونجاييم ديگه روز سه تا تقريباً ، آئيم مي اصفهان به خودمون ما-
 .خداحافظ.داري من پيش خوبي شيريني ات الوكاله حق از غير باش مطمئن متشكرم ازت هم باز.ندارم

 روز آن تا كه مهين.شد سرازير اشكش و شده احساسات دستخوش مهين اشك ديدن با سهيل تماس شدن قطع از پس
 بگريد نبود مايل اصال كه سهيل.شدند خيره بهم اشك موج پشت از دو هر و رفته طرفش به بود نديده را سهيل ي گريه
 :گفت بزند لبخند ميكرد تالش كه حالي در

 .ميشه نزديك داره بودي منتظرش تو كه اي لحظه اينكه مثل-

 :كرد زمزمه مهين

 كني؟ مي گريه داري-

 :گفت و كرده پاك را اشكهايش سهيل

 غصه و غم شدن تموم به چيزي ديگه بزن لبخند مهين.پسرمون پيش ميريم ، اونجا ميريم ما ، عزيزم شوقه اشك-
 .نمونده

 و ميكرد دركس كه سهيل و دويد اتاقش به گريست مي شدت به كه حالي در بود لبريز اي ناشناخته حس از كه مهين
 .گذارد حال به را او بود تنهايي نيازمند هم خودش

*** 

 :گفت و امد بود ايستاده بالكن روي ماه اسفند سرماي در كه مهرداد نزد متين روي پوشاندن از پس تاجماه

 بكشي؟ سيگار فقط و كني خوري خود ميخواي كي تا ، پسر ميخوري سرما-

 :گفت و كشيد صدا بي آهي بود آزرده متين بيماري ي واسطه به دلش كه مهرداد

 كردن؟ فكر از غير خاله بكنم ميتونم چكار-

 بزرگه خدا باالخره.استخوان و پوست مشت يك شدي نداري رو به رنگ ، كن نگاه آينه توي خودت كردنه؟به فكر اين-
 از كه زميني اون و خونه ميخواي اگه ميگم هم باز گفتم قبالً بهت.داديم انجام آمد مي بر دستمون از كاري هر هم ما

 .خارج ببرش خودت خونه فروش از بعد و بفروش مونده برام خدابيامرزم شوهر
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 فلك به سر بيمارستان و عمل خرج تازه ، نميشه هم اونجا در ما ي هفته دو و بليط خرج كه خاله؟اونا ميگي چي-
 فقير ما سر ريخته مصيبته چي هر انگار برم خدا قربون.بدبخته هميشه پول بي اما خاله پولداره هميشه پولدار.ميكشه
 .ها بيچاره

 .مستأصلي و عصباني االن تو ، خاله نگو كفر-

 :گفت آلودي بغض صداي با مهرداد

 بشه؟ اينجوري بايد چرا آخه.نداشت انداختم رو كي هر به نشد زدم دري هر به ، ميشم ديوونه دارم-

 :گفت گريه ميان بود اندوهگين نيز خود كه تاجماه

 دعا غير ما از كاري كن دعا براش تو ، ميشه خوب خدا اميد به كردم نذر خيلي براش.روشنه دلم خاله ميشه درست-
 .برنمياد

 :گفت اندوه با مهرداد

 شرمنده هم شما روي از من ، كنند درمونش نتونستند اونا از يكي حتي اما دكتر بردم مملكت ين ي گوشه چهار اونو من-
 . من كمك آمدي و كردي رها رو زندگيت و خونه ، خاله ام

 .بخوري سرما ممكنه سرده هوا خونه توي بيا شو بلند حاال ، پسرمي مثل كه هم خوره؟تو مي دردي چه به فاميلي پس-

 زنگ صداي كه بود بالكن در بستن حال در ، گذاشت خانه درون به قدم و كرد ترك را بالكن تاجماه اصرار به مهرداد
 :گفت تعجب با و نگريست ساعت به تاجماه.كرد متوجه خود به را آنها دوي هر خانه

 هستي؟ كسي منتظر كيه؟تو يعني-

 !نه-

 :گفت و برداشته را اف اف گوشي تاجماه

 .كنيد صبر دقيقه چند... شما؟... بله... بفرماييئ-

 :پرسيد مهرداد
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 خاله؟ كيه-

 .در جلوي بري گفت ، داره كار تو با آقاست يك-

 كيه؟ نگفت-

 .در جلوي بري بهتره هست كسي هر حال هر به-

 و پيمود عجله با را طبقه سه هاي پله او ، انداخت دوشش روي را كتش تاجماه كه شود خارج خانه از خواست مهرداد
 بود نديده روز آن تا كه جوگندمي موهاي با ميانسال مردي ديدن با و كرد باز را كوچه در و رساند حياط به را خودش
 :پرسيد

 داشتيد؟ امري من با ، آقا بله-

 و كرد دراز مهرداد طرف به را دستش و داده سالم مهرآميز ادبي با داشت پيغام او طرف از و بود سهيل وكيل كه مرد
 :پرسيد و فشرد را دستش حيرت با مهرداد

 ...آقاي ببخشيد-

 :گفت عجله با سهيل وكيل

 .هستم وفايي-

 :گفت ادامه در مهرداد

 داريد؟ كار بنده با نميارم؟مطمئنيد جا به شمارو ، وفايي آقاي ببخشيد-

 باشم؟ مزاحمتون منزلتون توي دقيقه چند هست اجازه.دارم كار شما با بنده ، حداد آقاي جناب بله-

 :گفت اكراه با مهرداد

 .نشديم آشنا هم با كامل طور به هنوز ما ، بفرماييد رو امرتون-

 :گفت و خاراند انگشت ي اشاره با را اش بيني ي گوشه وفايي

 .فرهنمدم سهيل آقاي وكيل من-
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 و شد خيره سهيل وكيل به تعجب با نيامد ذهنش به چيزي چون و آورد فشار مغزش به سهيل اسم تكرار با مهرداد
 :پرسيد

 وفايي؟ آقاي باشم داشته تونم مي ارتباطي چه آشنا اسم اين با من-

 نميارين؟ ياد به رو صاخبش و اسم اين جداً-

 !شنيدم جايي قبالً انگر ، خير متأسفانه-

 طاهري؟ چطور؟مهين رو طاهري خانوم اسم-

 :كرد زمزمه و شد خيره وفايي به حيرت با مهرداد

 ميدونيد؟ چي اش درباره شما-

 :گفت ساده آرامشي با وفايي

 .هستند من موكل همسر-

 اون؟ همسر؟همسر-

 مردتيكه چه؟اين يعني.فراگرفت را سراپايش امان بي خشمي و شد تداعي مهرداد ذهن در سهيل ي خاطره و ياد ناگهان
 فرو قلبش.متين خاطر به بود خطري زنگ آغاز سهيل وكيل حضور موكل؟دورنماي سهيل؟همسر و ميگه؟مهين چي

 :گفت مودب و شد مانعش وفايي كه ببندد را در خواست ، نبود بچه با ارتباط بي گمان بي ، ريخت

 .كنيد همكاري من با كه نفعتونه به حداد آقاي-

 :گفت خشمگين مهرداد

 .نميشه گفته خوشامد شما به خونه اين توي ، برين-

 :گفت بسته در پشت از نبود مهرداد برابر در مقاومت به قادر كه وفايي

 .بدونيد كه الزمه ، دارم پيغام براتون موكلم طرف از من.ميدونيد هم خودتون ، شد طرف نميشه قانون با حداد آقاي-

 :گفت در سوي آن از خشم با مهرداد
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 .بشن گم بگين هم اونا به و برين اينجا از زود-

 :گفت آرامي لحن با وفايي

 ميخوان ايشون.ببينند...  هتل در ظهر از بعد فردا شمارو خواستند من موكل ، نيست درست اصال زدن حرف ي شيوه اين-
 و اينجا ميان خودشون نشين حاضر قرار سر كه صورتي در بگم بهتون گفتند من به و كنند حل رو مشكل آميز مسالمت
 .بشين حاضر قرار سر خودتون بهتره من نظر به نيست خوب شما موقعيت براي اصالً اين كه ازآنجايي

 :پرسيد تاجماه.شد خانه وارد و رفت باال ها پله از خشمگين و اعتنا بي مهرداد

 بود؟ كي-

 در مقابل هنوز سهيل وكيل.نگريست پائين به و زد كنار را پرده گوشه و رفت حياط به رو اتاق به پاسخي هيچ بي مهرداد
 خودشون به چطور اصالً و كنند پيدا منو تونستند چطور آنها ، بيانديشد او حرفهاي عمق به كرد تالش مهرداد.بود ايستاده
 بدونه؟ بچه اين مادر خودشو ميتونه چطور و روئي چه به بفرستند؟مهين قصد من براي دادن اجازه

 و برگشت عقب به و كشيده را پرده مهردا.نمود رفتن قصد ديد بيهوده را انتظار چون و ايستاد انتظار به مدتي وفايي
 .ديد نگران و كنجكاو را تاجماه

 خاله؟ داشت كار باهات بود كي-

 :گفت حوصله بي و آهسته مهرداد

 چطوره؟ بچه ، بود اومده اشتباه-

 .بري بايد زود صبح بخواب بگير هم تو ، خاله خوبه-

 :گفت و كرد استقبال تاجماه پيشنهاد از خواست مي خدا از را خلوت و تنهايي كه مهرداد

 .خاله بخير شب-

 به را مهرداد ، اتاق سكوت و تاريكي.گرديد خارج آنجا از در بستن از پس و كرده خاموش را مهرداد اتاق چراغ تاجماه
 فرزند نگهداري از و كرده شماتتش دوستانش از خيلي ، بود شده متحمل متين براي كه زحماتي ي همه و كشاند گذشته
 خواستش بر آهنين عزمي و نيت خلوص با همچنان بود باخته متين به را قلبش كه او اما بودند نموده حذرش بر ديگري
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 متين به عشق فداي را اش زندگي خوب فرصتهاي و جواني كه حاال و بود رسانده مرحله آن به را او و كرده پافشاري
 و داشتند را مالقاتش قصد بودند رسيده توافق به هم با و يافته را يكديگر نحوي هر به كه هايي باخته پاك ، بود كرده
 خود با و نشست بسترش روي و گرفت دست به را خود سر مهرداد.نبود متين با ارتباط بي يقيناً كه ، سخنانشان ابراز
 با حال هر به آنها اگر اوست؟و همسر چطور مهين و شده پيداش كجا از سهيل بگن؟اصالً خوان مي چي يعني ، گفت

 نسبت گرفت تصميم لحظاتي براي كشيدم؟مهرداد مي را آنها جور سال همه اين بايد من چرا ميكردند ازدواج يكديگر
 :افتاد سهيل وكيل ي گفته ياد به بعد اما كند اعتنايي بي آنها دعوت به

 .اينجا ميان خودشون نشين حاضر قرار سر شما كه صورتي در-

 حقيقت دريافت با بسا چه و نبود حقيقت جريان در عنوان هيچ به تاجماه.باشد راضي آن به مهرداد كه نبود چيزي اين و
 و كشيد دراز بسترش در نگران و مستأصل مهرداد.نبود حقش كه ميكرد چيزهايي به متهم را مهرداد و شد مي شوكه

 :كرد زمزمه و سپرد سرنوشت دست به را خودش

 حرفهاشون شنيدن كنم فكر.بودم وقوعش منتظر دلهره با هميشه انگار من و افتاد مي اتفاق اين روز يك حال هر به-
 .باشه نداشته ضرري

 

  ششم و سي فصل

 :پرسيد اطالعات مسئول از و شد بود داده آدرس سهيل وكيل كه مجللي هتل وارد غروب به مانده ساعت يك مهرداد

 دارند؟ تشريف فرهنمد آقاي-

 .قربان بله-

 .كنيد صداشون لحظه چند لطفاً ميشه-

 حضرتعالي؟ ، ميخوام عذر-

 .حداد مهرداد ، هستم حداد بفرمائيد-

 .ميكنم تلفن بهشون الساعه باشيد داشته تشريف شما-
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 بي با سهيل و بود مشغول مطالعه به مهين.زد تلفن سهيل اتاق به هتل كارمند و نشست انتظار سالن در مبلي روي مهرداد
 :گفت و برداشته را گوشي سهيل.زد زنگ تلفن كه بود سرگرم تلويزيون تماشاي به حوصلگي

 بله؟-

 براي حداد اسم به آقايي.اومدند مهمونتون ميكنم فكر ، هستيد كسي منتظر بوديد فرموده.بخير عصرتون قربان-
 پائين؟ ميارين تشريف مالقاتشون براي ، آوردند تشريف ديدنتون

 :گفت خرسندي با و شده بلند جا از نداشت را او آمدن انتظار اصالً كه سهيل

 .پايين بيام من تا كنيد پذيرايي ازشون ، ميام كه البته-

 ميكرد مرتب آينه در را پيراهنش ي يقه كه حالي در سهيل از بود كرده سپري تاب و تب در را لحظات آن تمام كه مهين
 :پرسيد سردي به

 اومده؟ اون-

 .ديدنش ميرم دارم منم و پايينه االن ، عزيزم بله-

 :گفت و برخاسته جا از مهين

 .ميام منم-

 :گفت عطوفت با و گرفت دست به را هايش شانه و برگشته طرف به سهيل

 و بموني بهتره تو.كنم صحبت باهاش مردونه و مرد كلمه دو ميخوام ، باشه تو حضور به ضرورتي نميكنم فكر من-
 .برميگردم زود خيلي من كني استراحت

 :گفت مهين

 .ببينم رو ام بچه ميخوام من-

 :گفت سهيل
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 من به رو چيز همه.بشي روبرو اون با تو نميبينم صالح هم من ، نياورده خودش با را بچه اون مطمئناً ، نوبت به آسياب-
 .بسپار

 :گفت و گرفته باال را او ي چانه دست با سهيل ، كرد سكوت و افكنده زير به سر مهين

 .مهين كن اعتماد من به-

 اولين اين مدتها از پس.برانگيخت او در را اعتماد حس و كرد ماندن به تشويق را مهين ، سهيل ي ساده و صادقانه لحن
 را اتاق از شدن خارج قصد و بوسيده را مهين دست سهيل.ميشد شكوفا مهين در سهيل به نسبت كه بود مثبتي احساس

 :گفت مهين كه. نمود

 .مديونم اون به پسرمو زندگي ، برنجوني اونو نميخواد دلم-

 .شد انتظار سالن راهي و زده حرفش تاييد در لبخندي مهين به سهيل

 و ساده لحن با نديد خود متوجه را او چون و شد نزديكش سهيل كه بود مطالعه سرگرم و نشسته انتظار سالن در مهرداد
 :گفت اي پيرايه بي

 .حداد آقاي سالم-

 را سالمش آهسته او.بود شركتش ي راننده روزگاري كه ايستاد مردي روبروي و برخاسته جا از سهيل ديدن با مهرداد
 كرد اشاره نيز او به مبل روي گرفتن قرار حال در سهيل.فشرد بود كرده دراز طرفش به كه را سهيل دست و گفت پاسخ

 :گفت مندي گله لحن با آنگاه بنشيند

 .نيست خوب اصالً هتل اين دهي سرويس من نشده؟خداي پذيرايي شما از-

 :گفت و فراخوانده را هتل پيشخدمت خشمگيني آهنگ با سپس

 نكرديد؟ پذيرايي من مهمان از شما مگه-

 :گفت رسمي و سرد بياورد زبان به كالمي پيشخدمت اينكه از قبل مهرداد

 .نداشتم چيزي به ميل خودم من-

 :گفت لبخند با و كرده مرخص را پيشخدمت سهيل
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 ... يا چايي يك-

 :گفت عجله با بود شده كالفه او ي گونه فراط احترام و گويي تملق از كه مهرداد

 !مطلب اصل سر برين نيست بهتر-

 ي جعبه.نرود پيش داشت ميل كه انطور كارها بود سرد حد آن تا او وقتي بود ممكن ، شد خيره مهرداد ي چهره به سهيل
 كه سهيل.داد تكيه عقب به و زده پس را دستش مهرداد ، كرد تعارف هم مهرداد به و آورد بيرون جيبش از را سيگارش
 :گفت نگريست مي مهرداد به مستقيم كه حالي در و ساخته خارج ريه از را سيگارش دود ديد طوالني را ميانشان سكوت

 .ببرم خودم با پسرمو كه اومدم من-

 :گفت پوزخند با و نگريست او به مهرداد

 .نداري من پيش پسري پسرت؟تو-

 :گفت نرمي به سهيل

 آماده همين براي ، شدين متحمل رو متعددي مخارج و كشيديد او براي زيادي زحمت شما كه ام متوجه كامالً من ببينيد-
 از دوري خاطر به من همسر.كنم پرداخت بفرماييئ كه رقمي هر شما و خودم خاطر به بعد و همسرم خاطر به اول كه ام

 ... و مادره يك اون حال هر به ، شده روحي مشكالت گريبانگير فرزند

 :گفت پيچيد سالن خلوت در صدايش كه حالي در بلند و زده پوزخندي مهرداد

 مي حمايتشون بايد كه وقتي چرا بودين اون فكر به انقدر كه شما!آقا زنيد مي داري خنده همسرت؟حرفهاي خاطر به-
 .نداريد من پيش اي بچه شما گم مي هم باز و گفتم نكرديد؟يكبار كرديد

 :گفت سهيل كه برخاست جا از مهرداد

 كنم عذرخواهي شما از ندارم وظيفه شدم مرتكب گذشته در كه عملي هر خاطر به من ، است فايده بي انكار و مقاومت-
 .كنم مي جبرانش باشه الزم كه جا هر تا من و كرديد ما حق در محبتي شما.شه نمي مربوط شما به چون

 :گفت محكم ادامه در سهيل كه شد دور او از قدمي مهرداد

 ...اما كنم حل رو مشكل اين دوستانه انسان اي شيوه به خواستم مي.مادرش مهين و پدرشم من ، منه پسر اون قانوناً-
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 تو!خريد؟نه پول با ميشه چيزو همه بزرگ دنياي اين توي كني مي انسان؟فكر ميذاري خودتو اسم دوستانه؟تو انسان-
 اش شناسنامه در من اسم و منه پسر بچه اون ، بدم پسش باشم مجبور من كه نيست تو پسر بچه اون ، اشتباهي در سخت
 .بدوني بايد كه چيزهاييه همه ي خالصه اين ، هست

 :گفت داشت را تركش قصد خداحافظي بي كه حالي در او به نداشت را برخوردي چنان انتظار اصالً كه سهيل

 .گيرم مي پس تو از رو بچه اون قانوناً من.نشست خواهد قضاوت به قانون ما بين ، نداره ارزشي هيچ شناسنامه اون-

 از او آمدن محض به مهين.بازگشت مهين نزد ديد بيهوده را تالشش كه سهيل و شد خارج هتل از عصباني مهرداد
 :گفت و داده تكان تأسف عالمت به سري سهيل.دوخت چشم دهانش به و جابرخاست

 من ، شده قضيه منكر اصالً اون.ريختند اره خاك عقل جاي به پسره اين سر توي ، جلو بريم قانوني بايد اينكه مثل-
 .بوده تو ي بچه كه نره بار زير بعداً بسا چه و كنه مي انكار ما با را اش آشنايي اصالً كه كردم استنباط حرفهاش از اينطور

 :گفت و كشيده او موهاي بر دستي سهيل ، شد سرازير مهين اشك

 و داره كار اين اثبات براي كافي ي اَدله گفت مي وكيلم.گردونم مي برش من و منه پسر اون ، عزيزم نخور غصه-
 در از اون با اول خواستم من اگر.كرده آوري جمع موضوع تاييد بر دال كردي حمل وضع تو كه بيمارستاني در شواهدي
 .كردي تعريف برام تو و كرده گذشته در بچه و تو حق در كه بود محبتهايي بخاطر صرفا بشم وارد صميميت

 :زد فرياد گرفت مي فاصله او از كه حالي در گريه ميان مهين

 و داد پناه من به كه بود او اين رفتي و كردي رها شرايط اون توي مارو تو وقتي ، بكنه برخوردي چنين كه داره حق اون-
 رو اش جواني از بخشي و خوشبختي اون.گرفت عهده به رو ام بچه نگهداري و سرپرستي او اصفهان از من رفتن از بعد

 .بود نخواهد كافي بزنيم هم زانو پاش جلوي اگه حتي تو و داري؟من اون از برخوردي چه انتظار تو آنوقت كرده ما فداي

 :گفت نرمي به سهيل

 .كنه پيگيري دونه مي كه همانطور رو كارها ميگم وكيلم به فردا-

 :زد فرياد مهين

 .بشم آزارش باعث مديونم بهش درجه اين تا كه وقتي خوام نمي ، ميزنم حرف اون با خودم من نيست الزم-
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 ...مهين-

 الاقل بذاره ميكنم خواهش نكرد قبول اگه و ببخشه مارو ميكنم درخواست ازش ميكنم التماسش ، ميرم ديدنش به فردا-
 .ببينم اونو

 :زد فرياد سهيل

 !مادرشي بگيري؟تو اونو اينكه نه ، ببيني اونو بذاره شدي؟فقط ديوونه-

 :گفت اشكهايش كردن پاك حال در مهين

 زندگي فداي را ديگران خوشبختي ندارم اجازه من ، اونه حق اين نديده؟سهيل اونو عمرش در يكبار بچه كه مادري چه-
 .باشه ديده محبت ازشون بچه كه كسيه بچه ي خانواده.كنم خودم

 .اينجا آمدم راه همه اين كه گرفتنشه براي ، مهين دارم دوستش من-

 اي بچه من هم اگر و گرفتي نمي رو بچه اين سراغ نداشتي مشكلي تو اگه.بگم دروغ خودم به تونم نمي ، متأسفم-
 .كنه مي تقال داره خودش بخاطر ما از كدوم هر.دادم نمي تن تو با ازدواج به نداشتم

 من به رو كارها و كني حوصله كمي تو اگه.نكن خرابش ميشه روبراه داره كارها ي همه كه وقتي ميكنم خواهش مهين-
 ...بسپاري

 كنه؟ جمع پسند محكمه دليل تو براي كه بدي پول و بدي پول هي وكيلت بخري؟به چيزو همه پول با كه-

 .نميدم انجام غيرقانوني كار من مهين-

 نبوديم؟ بچه اون براي خوبي مادر و پدر تو و من كني قبول خواي نمي ست؟چرا چكاره قانون باشه عاطفه كه جايي-

 :كرد زمزمه و نشست تخت ي لبه درمانده سهيل

 .ميكنم جبران رو ها گذشته ، ميكنم جبران من-

 خيره اصفهان در خورشيد خونين غروب به و داده تكان بود شده حادث گذشته در آنچه از تاسف عالمت به سري مهين
 .شد
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 پر و گرم لحن با خداحافظي از قبل و نمود همراهي بود واقع آن در مهرداد ي خانه كه اي كوچه سر تا را مهين ، سهيل
 :گفت محبتي

 رنجشت باعث و كنم رفتار خواستت برخالف ندارم ميل ، خودته خاطر به صرفاً بزني حرف باهاش تو كردم موافقت اگه-
 .بده انجام درسته ميكني فكر كه كاري هر پس ، بشم

 ايستاد انتظارش به كوچه سر پس بگذارد او زندگي حريم به پا نداشت ميل.نمود تركش سهيل و كرد خدافظي او از مهين
 شد خارج خانه از مهرداد اينكه تا گذشت انتظار به ساعتي.دارد حضور خانه در هنوز دريافت در مقابل ماشينش وجود از و
 هيجان فرط از صديش.زد صدايش بود كرده غلبه خودش بر زحمت به كه مهين شود اتومبيلش سوار داشت قصد وقتي و
 .لرزيد مي شرم و

 مهرداد؟ آقا-

 گرديد مسلط خودش به كه نگذشت قدري اما شد ميخكوب برجا حيرتزده مهين ديدن با و برگشت عقب به آرام مهرداد
 لحن با و كرد باز را ماشينش در حركت از قبل و رسانده او به را خودش عجله با مهين.شد اتومبيلش سوار اعتنا بي و

 :گفت اي ملتمسانه

 .كنم مي خواهش ، مهرداد آقا-

 :گفت تمسخر با نگريست مي روبرو به كه حالي در مهرداد

 باشي؟ نمونه مادر كه ؟اومدي خواي مي چي-

 :غريد مهرداد.چكيد زمين بر و غلطيد مهين اي گونه از اشك

 كسي به احتياجي و خوشبختيم متين و باشه؟من من زندگي روي بختك مثل تو سايه بايد هميشه چرا.بذار راحتمون ، برو-
 .نداريم

 :پرسيد لبخند با اشك ميان مهين

 متينه؟ اسمش پس-

 :گفت او پرسش به اعتنا بي مهرداد
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 بار و رفتي تو.كردم بزرگ اونو بود فالكتي هر به و شدم زيادي هاي بدبختي و دردسرها متحمل من تو رفتن از بعد-
 ...تو... تو ، گذاشتي من گردن به رو اشتباهت

 :گفت ادامه در اما ، شد سرازير اشكش

 رو زندگيم دارم كه هم حاال و داشتي دردسر برام فقط شناختم مي رو تو كه مدتي طول تمام در ، كردي بد من به... تو-
 بار سالها چرا كنيد زندگي هم با بود بنا كه شما ، كرديد ازدواج هم با گفت مي... اون.شدي سبز راهم سر دوباره كنم مي

 كرديد؟ ماجرا اين وارد منو گذاشتيد؟چرا من دوش به رو مشكالتتون

 :گفت سردي لحن با بعد

 بچه اون كه دونه نمي هم من ي خاله حتي ، مردي قبل سالها من براي تو.ببينه هم با رو ما كسي خوام نمي ، برو اينجا از-
 باشي؟ مادر براش كه بودي كجا مدت همه اين تو ، كشيد زحمت براش مادر يك مثل سالها اون.توئه پسر

 :گفت ريخت مي اشك او ي گريه از متاثر كه هم مهين

 .ببينمش فقط بذار الاقل ، كنم مي خواهش-

 :گفت بود گذاشته اتومبيل فرمان بر سر كه حالي در و گرفت شدت مهرداد ي گريه

 .برو و كن رها خودم هاي بدبختي با منو-

 .شد دور آنجا از سرعت با و كوفت هم بر را آن و كشيد بيرون مهين دستان حصار از را اتومبيل در مهرداد سپس

*** 

 كه بود آن از فراتر متين به او عشق.گرفت را تصميمش عاقبت و گذراند انديشيدن به را طوالني ساعات مهرداد
 تاجماه به و برخاست بستر از ، بود گذشته شب نيمه از بعد دو از نگريست ساعت به.شود چيره آن بر خودخواهي
 روبرو تاجماه با نداشت ميل ، شد خارج خانه از آهسته و پيچيد پتو ميان را متين آرام.بود خوابيده متين كنار كه نگريست

 راه طول تمام در.گفت مي برايش شود مسلط خودش به توانست مي كه وقتي بعداً.گردد حقيقت گفتن به مجبور و شود
 آنجا وارد داشت آغوش به را متين كه حالي در بود خاموش نيمه هتل چراغهاي ، رسيد هتل به اينكه تا ريخت اشك
 :پرسيد حيرتزده او ديدن با اطالعات مسئول.شد

 بود؟ امري-
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 :گفت لرزاني آهنگ با مهرداد

 .كنيد صدا را فرهمند آقاي لطفاً-

 .استراحتند حال در قطعاً ايشون و شبه نيمه از بعد سه ساعت االن قربان اما-

 .دونند مي خودشون آمدم من كه بگين و بزنيد تلفن شما-

 :پرسيد و گرفته دست به را گوشي ترديد با اطالعات مسئول

 .بفرماييد رو شريفتون اسم-

 از پس سهيل.نشست سهيل منتظر داشت آغوش در را متين كه حالي در انتظار سالن در خودش معرفي از پس مهرداد
 :گفت مهين به ميكرد مرتب را پيراهنش ي يقه كه حالي در اطالعات مسئول تلفن

 .افتاده اتفاقي قطعاً ، بمون جا همين تو-

 :گفت ميزد پا و دست شديدي اضطراب در كه مهين

 .ميام منم-

 حدس توانست نمي سهيل.شدند خارج اتاق از هم اتفاق به ديد را مهين اصرار چون و كند منصرف را او كرد تالش سهيل
 دقايق آخرين كه مهرداد طرفي از.فشرد مي دندان بر لب و برميداتشن گام مستأصل و كالفه پس افتاده اتفاقي چه بزند
 برخاست جا از سهيل و مهين ديدن با او.ريخت مي حسرت اشك بوسيد مي را او كه حالي در گذراند مي را متين باِ  بودن

 ي سه هر ميان ، انداخت چنگ سهيل بازوي به مهرداد آغوش در متين ديدن با مهين.شد خيره انان به اشك پشت از و
 :گفت آلود بغض و آرام و گذاشت مهين آغوش در را بچه و رفته جلوتر مهرداد.ميكرد حكومت سكوت فقط آنها

 .باشين مراقبش-

 :گفت ادامه در مهرداد ، زد حلقه پسرش ديدن از پس مهين چشمان در اشك

 .داره دوس ساندويچ خيلي و ميزنه كنار خودشو روي خيلي شبها-

 :گفت و كشيد بيرون جيبش از را كوچكي ماشين مهرداد ، فشرد هم را سهيل گلوي بغض
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 .داره دوس خيلي بازيهاش اسباب بين از اينو-

 :گفت گريه ميان و گرفته دست به را مهرداد دست سهيل ، ريختند مي اشك سه هر حاال

 !مرد متشكرم-

 :گفت ريخت مي اشك شدت به كه حالي در مهرداد

 .آسونه برام اون از كندن دل نكنيد خيال-

 :گفت مهرداد ، داد تكان تاييد عالمت به را سرش سهيل

 .بزنم حرف شما با بايد-

 :گفت مهرداد گرفتند فاصله مهين از كافي حد به وقتي.افتاد راه مهرداد دنبال ، مهين به نگاهي از بپپس سهيل

 .داره قلب جراحي عمل به فوري احتياج و بيماره بچه اون-

 :گفت ديد وضع آن در را او كه مهرداد.شد خير مهرداد به باز دهان با و ريخت فرو سهيل قلب

 بدي؟ همسرت به اينطوري رو خبر اين خواي نمي كه تو-

 :گفت و گرفت قرار روبرويش هم مهرداد و نشست پاهايش مقابل مبل روي آرام سهيل

 ...من و اروپا بره بايد ، نيست پذير امكان ايران توي عمل اين-

 :گفت و زده اش شانه بر دست مهرداد.گريست هم سهيل ، شد سرازير مهرداد اشك

 هيچي پول با ميگه كه كيه ، هستي پولداري پدر تو.داري تو اما ، نداد دنيا مال از هيچي من به خدا ، اينطوريه ديگه خُب-
 !ميشه باز تو دست به گره كرد؟اين حل نميشه رو

 :گفت مهرداد.نداشت را مبل ري از شدن بلند توان سهيل اما برخاست جا از مهردا

 .هردوشون مراقب ، باش مراقبش-

 جهت به كه اشكي ميان از گذاشت مي سهيل آغوش در را بچه كه حالي در و آمده جلوتر ديد رفتن حال در را او كه مهين
 :گفت ريخت مي شوق
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 .متشكرم ازت خيلي-

 تركشان كالمي هيچ بي بچه بوسيدن از پس و كرد حذر مهين به نگريستن از بود سرانجام بي عشقي قرباني كه مهرداد
 :گفت و بوسيده را متين ي گونه سهيل.نمود

 .ديدم عمرم در كه مرديه مردترين اون.باشه ممكن دوشون هر كَندن دل كه آوردش شب مخصوصاً-

 .آگاهي روي به بود اي دريچه ، نداشتم رو لياقتش من مه بود قيعش تكسوار اون:گفت خود با مهين

 :گفت لرزاني صداي با بود داده او به مهرداد كه خبري شنيدن از اندوهگين سهيل

 .ميخوره سرما بچه ، عزيزم بريم بيا-

 شان ناشوييز زندگي استحكام به ديگر حاال اما بود خواهد زندگي عمل ترين سخت مهين به حقيقت گفتن دانست مي
 .داشت اطمينان
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