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 1زندگی پاورقی 
 یباسمه تعال

 
 

 اول فصل
ر و شلللوا یچهارخانه اب راهنیانداخت با آن پ یبه خودش نگاه نهیا گردرید بار
شک نیج س یخوب به نظر م یم جوان  پیساله ت 50مرد  کی یبرا دیشا دیر

 یپسند
اش که حاال  یمشک یبر موها یچهراش جوان تر از سنش بود...دست باشداما
 حرکت را برداشت، قبل از نشیماش چیسوئ دیشده کش دیسف شیها قهیکنار شق
س نگاهش شت و  شیارا زیم یکه رو یبه قاب عک سرش بود افتاد آن را بردا هم

 کیکه به بخاطر  یچشللد دوخت همسللر هیوسللا اریبه همسللرو فرزندانش مه
 گریتصادف ،د

س ایدن نیدرا ست وفرزندش مه رینبود وا شده ا صادف  اریخاک  بخاطرهمان ت
سه ا شیینایب ست داده ... چشمانش ترشد وب*و* صورت هر سه  یرا از د بر 

 ان زد قاب عکس ی
سمت اتاق مه را شد به  شت واز اتاق خارج  شت نییکه طبقه پا اریگذا  قرار دا

نه ت دین دنیان را باز کرد... با د دیشللد به در اتاق رسلل ریرفت از پله ها سللراز
 یل*خ*تش اخم
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 یماسللر دنیلباس نپوشلل نیفته که بخاطرهمنر ادشی شیماه پ کیهنوز  کرد،
 کرد: شیشد صدا کیشد،به تختش نزد مارستانیب یخورد وراه یسخت

 رمیبابا پاشو دارم م اری....مه اریمه-
 تلبه تخت نشس زیفرو رفت پرو شییدر جا شتریبه خودش دادو ب یتکان

 10ساعت  یپاش یخوا ینم-
 دمیخواب2ساعت  شبید ادیبمش گفت:خوابد م یبا صدا اریمه

ساب م گهیکه د 2زد وگفت: یلبخند زیپرو صبح ح  یشدم ک شه،متوجهیجز 
صدایاومد سرو  سنگ نیکه فرز یی.. با اون   ینیراه انداخته بود هر ادم خواب 
 ...حاال خوش گذشت؟شدیم داریبود ب

 ی...اوند برایلیزد:اره خ یجان یب یچشللمانش را باز کند لبخند نکهیا بدون
 دمید ینم یچیکه ه یمن

ش یصدا دار نفس سخته ول ی: مدیک شه  یدوند برات  ستن وگو ش از تو خونه ن
 خوبه تدیروح یبرا ینجوریکه بهتره ا یریگ

سته ا لبخند شن یخ سخته....برا یچا ا خوبه...دو ت دیروح یحرفش کرد:برام 
ضاد...ه سخته و یدونی....مستیخوب ن هیروح یبرا یسخت چیجمله مت  برام 

 مجبورم تا اخر
ها یمهمون به حرف  بدم و نتوند  نیا یفقط شللکممو پر کند و واون گوش 

شونیبب شگذ چارهیب نیفرز یدونیبرو؟ م یگیبازم م یول نم  یرونمجبوره از خو
 خودش بگذره و
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تو  برو؟ ..از یگ ینکنه، بازم م تدیاذ یدر حال م*س*ت یباشلله که کسلل مراقبد
هتر من ب هیروح ینجوریکنه؟ا یبهتر م تدیخونه نشللسللتن برات بهتره؟...روح

 شهیبابا..بدتر م شهینم
 شت؟یپ ومدیکس ن چیوه یتنها نشسته بود یتا اخر مهمون یعنی-

 ..خواد. یپسر کور وم هی یبابا...آخه ک یدار ی:چه انتظاراتدیباز خواب طاق
 نبود ینجوریا یکه رفت ییها  یه مهمونتو هم گهینکن د یانصاف یب-
 گوشه نشسته، از هی مایتیبچه  نیکورع هی دید یاره خوب چون اگه شما هد م -

 رهیحاد نگ یکه افسللردگ دیزد یترحمد که شلللده دو کحم حرف باش م یرو
 ....تو
برام ناز و عشللوه اومدن بعد که  یکم شللدیدوتا دختر اومدن پ شللبدید یمهمون

 هید بقورفتن فکر کن دنیراشون وکش ندیتوند بب یعرض اندامشون و نم دنیفهم
 سراغد ومدین یکس گهیهد گفتن چون د

ته خسلل یهد زبان یو ب ییدانسللت پسللرش از تنها یبا غد نگاهش کرد م زیپرو
کرده ... مدت  نیپسللرش را خشللمگ یتکرار یدانسللت روز ها یشللده...م

...اما بازهد زندیحرف م شداریغد دارد و ن یرنگ و بو شیحرف ها ستیادیز
 سکوت کرد.

 ؟یچ نیفرز-
ست وگفت:اون که از اول مهمون اریمه ش سته بودو جا ین ش  یتنگ دل خودم ن

 کردیدخترا ب*و*سد م
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 گهیزد وگفت: من د شیشانیبر پ یاورد و ب*و*سه ا کیپسرش را نزد زسریپرو
 ؟یندار یکار رمیم
 دنبالد که؟ یاینه به سحمت... شب م-
 ..مواظب خودت باشامیاره بابا م-

مان بزرفتیپرو به ه تانی...رفت  که همسللرش را از او گرفت  یلعنت مارسلل
چند  دیکرد....بعد از رفتن پدرش دوباره خواب نایراناب شیبایوچشللمان پسللر ز

لند ب یتیبود با نارضللا دهیتکان خورد...خواب از سللرش پر شیدر جا یا قهیدق
چندش  اب دیچسب شیبه پا یچسبناک زیچ نیبا زم شیشد به محض برخورد پا

 صورتش را جمع کرد وغر زد:
ر بچه چقد نی؟َاه ...ا نجایا یانداخت هیادامسلله چ نیخدا لعنتت نکنه ا نیفرز-
 فهیکث
بود..بلند  شیکف پا یاز ادامس را برداشللت اما هنوز مقدار یدسللتش کم با

 تختش بود رساند دستش یروبه رو قایودش را به حمام که دقپا خ کیشد... با 
ش وارید یرا رو ش دتایک ست...با خود شی... ان را باز کرد و پادیرس ریبه  ش ش

 را از تنش شیها اسلب« رمیگیدوش هد م هیاومدم  نجایحاال که تا ا»فکر کرد 
 جدا کرد وبدنش را به آب سپرد.

سال ست به  زیکه پرو شیپ ازدو سرش د ست داده بود بخاطر پ سرش را از د هم
س شد... اگر قرار بود  اریمه یخانه نزده بود که رفت آمد برا ونیدکورا سان تر با ا

 یوزهاگفت..... ر یبرداشته شود از قبل به پسرش م ایبه خانه اضافه  یلیوسا
 اهیس شیایتوانست تحمل کند که دن یسخت بود نم شیبرا یلیخ شینایاول ناب

و بد  ندیرا بب یزیتواند چ ینم گریتوانسللت باور کند که د یشللده...نم کیوتار
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راهمزمان تحمل  بتیدومصلل دیداد وبا یتر ازان مرگ مادرش بود که آزارش م
 دنیزده بود که هر دفعه با سر رس یبار دست به خودکش نیچند لیکرد.اوا یم

اگرآن  دیدانسللت شللا یپدرش نا کام ماند.او خودش را مقصللر مرگ مادرش م
کرداالن هد مادرش کنارش بود هد  ینم یشب با ان سرعت سرسام اور رانندگ

 شیامد به سمت کمد لباس رونیچشمانش را داشت.....بعد از دوش از حمام ب
ست شت رفت د ست حمامش قرار دا سمت را ش یرو یکه   دی...کلدیدرکمد ک

واز  دیکشلل یشللد.... پوفتلفن بلند  نگز ی... درش را باز کرد...صللداداکردیپ
 رفت که یم دیامد به سللمت اشللپزخانه ارام حرکت کرد م*س*تق رونیاتاق ب

از درد صورتش را جمع کرد وچشمانش را فشرد... « اخ پام»خورد  زیبه م شیپا
ست وبا  شت ...کمربند حوله اش را محکد ترب شدن ندا صد قطع  تلفن هد ق

ست ساند د ش شعجله خودش را به اپن ر د خورد افتاد با لبخن دیس یب یبه گو
 شهینم نیگفت:بهتر از ا

ست ش ستش را رون ش یم نیزم ی... د ش دیک ش کند..بعد از تح دایرا پ یتا گو
 کرد برداشت جواب داد:الو... شیدایپ واراپنیباالخره کنارد یکوتاه

 جواب داد.. ریقبل تلفن قطع شده بودو د هیمتاسفانه چند ثان اما
 نداشته باشه یبود خدا کنه مهم یهرک-

 شیرادر جا یکرد... گوشلل دای...تلفن پدیاپن دسللت کشلل یشللد ....رو بلند
از تلفن بلند شد دستش را در یگذاشت هنوز چند قدم نرفته بود که دوباره صدا

 را برداشت وجواب داد:بله.. یگوش اطیکرد وبا احت
 سحم..-
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 ال و احوال؟با لبخند گفت:به سحم خاند ...ح اریمه
 زیکمتر زبون بر-
 زنگ بزن نجایچشد...شما هد کمتر ا-
 توند چون دوست دارم ینم-
 ندیرو بب یتوند کس ینم نامیمن ناب یبفهم یخوا یدختر خوب چرا نم-
 ؟یدروغ گفت نقدریا یخسته نشد-
 لب گفت:کاش دروغ بود ریز
 ؟ یگفت یزیچ-
 ستدیمن ن یخوا یکه تو م یاره..گفتد اون-

 ...چون... من....دوست....دارمیو شمرده گفت:هست یبا لجباز دختر
من خوشت اومده؟رو هوا  یاز چ یدیوگفت: تو که تا حاال منو ند دیارخندیمه

 دوست دارم؟ یگیم
شت تلفن خ- صدات از پ شگله ..بد وگرم وگ یلیخب  ساعت رایخو  ادم تا ده 

 هگید یصدات خوشگل نی..حتما خودتد ع شهیباهات حرف بزنه خسته نم
 خوشش امد گفت:ممنون ...حاالچند سالته؟ فاتشیتعر ارازیمه
 ؟ی...تو چ17-
-27... 
 ادهیز یلیکه خ مونیاختحف سن ؟یگیگفت:راست م یحالت تعجب اور با
 ؟باشه دختر خوب یزنگ نزن نجایا گهیپس بهتر د کندیفکروم نیاره مند هم-
 ...ادینه..من ازت خوشد م-
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ش تنها صحبت نیا یدلخو شناس بود... خودش هد  یچند روزش هد  بادختر نا
نخواهد ماند.  گریدختر هد اگرداسللتان چشللمانش را بداند د نیدانسللت ا یم

او را  ترشیب یبا او داشته باشد چند روز یمحقات نکهیخواست قبل از ا یدلش م
دلش را  ستخوا یکسل وارش زود تر تمام شود...امانم یمعطل کند تا روزها

باز با صلللدا ردیبگ یبه  خاطر دل خودش .  وبمش  نیغمگ یان هد فقط ب
 ؟دوست دارم یگیبازم م نامیوبهت ثابت بشه ناب ینیگفت:اگه من و بب

صدا شیوارگوش ها دیام اریکرد ومه یدخترمکث «  بله» دیدختر که بگو یرا به 
صد احتمال بدم ناب1گفت:اگه  نانیبا اطم یسپرد.....بعد از مکث کوتاه  نایدر

 رمیبگ دیتصم دمتید نکهیبذار بعد از ا یول گدی.... اره بازم میستین ،کهیباش
 ؟یایم یحاال ک ینیب یمن مطمئند که م یول

نده ا جواب بازهد مه یقانع کن ما  فت:تو بگو  دیرا ام ارینبود ا وار کرد و گ
 کجا؟...اصح خونتون کجاست که ادرس وبهت بدم

 ...هیکه تهش مشخص بود دروغه گفت:فرمان ییصدا با
 راستش بود؟ نیبا لبخند گفت:ا دیفهم اریمه
 دروغ بگد؟ دیبا یاره...واسه چ-
ساعت  هیمن با فرمان نی...ببیچیه- ساع ایب11کار ندارم  س یپارک  که  رتیم

 شه؟یدور نم
بهت  مدیرس فقط شمارتو بده اونجا امیگفت:نه..نه اصح م یبا خوشحال دختر

 زنگ بزند
 دمیخودم که تلفن ندارم شماره دوستد بهت م-
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 چرا؟-
 بارکه گفتد ... هی-
پس تلفن به دردت  نهیب یچشللمات نم دمیحرفش امد:اهان ..اهان فهم انیم

 خوره حاال شماره روبگو ینم
 شیکردند و تلفن قطع کرد... هنوز سللر جا یاز گفتن شللماره خدا حافظ بعد

باره زنگ خورد با خنده جواب داد :چ  رفته بود ادتی یزینگذاشللته بود که دو
 ؟یبگ
 ه؟یاره اسمت چ-

امده که اسللمش  ادشیاش گرفته بود که بعد از چهار روز امروز  ارخندهیمه
 اری...گفت:مه ستیچ
 قشنگه..-
 ؟یتو چ-
 ...نوسیژ-
 توهد قشنگه-
 است؟یچطور تونیوضع مال گدیم-

 با خودش فکر کرد چقد ر خنده دار است اگر او را بخاطر پول بخواهد اریمه
 مهمه؟-
 ... ادیخب نه ز-
 ته؟باشه درس یکنه اون ک ینم یبرات هد فرق ،یبچه پولدار هیپس تو دنبال -
رام باشلله که ب بتیپول ته ج یکم دیبا ی... ولسللتیکه پول ن ینه..نه..همه چ-

 یخرج کن
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شهر ...بابام جراح مغز  دیبزرگ دار یشیکلبه درو هیو گفت:اره  دیخند که باال 
 و اعصاب...

 اومده رشیگ یپس خوش به حال زن بابات ..عجب شوهر-
دانسللت منظورش با مادر اوسللت ..با حالت  یچهره اش مغموم شللد م حالت
 قطع کند دیبا یندار یحرف گهیگفت:د یگرفته ا

 ؟یِاه ناراحت شد-
 11فردا ساعت  یباشه برا نه نشدم..پس قرارمون-
 بدرود11گفت:باشه تا فردا ساعت  یخوشحال با
 خدا حافظ...-

ستش رو تلفن ش یقطع کرد وبا د ش دیتلفن ک شتن گو نفس  کی یبعد از گذا
هد خواهد باز ندیاو را بب نوسیکه اگر ژ یی...به فردا فکر کرد فردادیکشلل قیعم

با دسللتش صللورتش را مالش داد به «دوسللت دارم؟ ای ادیازتو خوشللد م»گفت 
سللرش را  سللتادیدرا ددر،یکل دنیچرخ یرفت که با صللدا یسللمت اتاقش م

 یرفت ...در بازشد با صدا یباال م دنشیدقت شن نطوریبه راست کرد ا لیمتما
... شلللدیم کی.... به او نزدرفتیکه راه م ییپا یبسللته شلللد...صلللدا کیج

 ه؟یترس گفت:ک ی....با کمستادیا
س یسوت دنیشن با سر خوش... نف سودگ یبلند و  سرآ ش یاز  د و با اخ دیک

 نیگفت:وا قعا که فرز
 ؟ دیداشت فیوگفت:قربون اقا حموم تشر دیبلند خند نیفرز

 بله... دیزد یکه جنابعال یبخاطر گند-
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حال خودم  یدیفهم شللبیاخ شللرمنده تو که د ؟یگیخنده گفت:آدامس وم با
 هیچ ندینگاه نکردم بب گهیافتاد د یزیچ هیاز دهند  دمید هوینبودم 

 یکه نفهم یبخور نقدریا یرفت گفت:مجبور یارام به سللمت اتاقش م اریمه
 دیو...بادست ت سپارهیمن و م ینانیکه با چه اطم چارمیب یبابا ؟یکن یم کاریچ

 تو رو بسپاره دست من
رسللاند واز پشللت محکد  اریتند خودش را به مه یو با قدم ها دیخند نیفرز

جا خدا رو شللکر کن  فت:برو  دختر  یب*غ*لش کرد واروم دم گوشللش گ
 نگرفتمت وگرنه کارت تموم بود یاشتباه

 :برو گمشو منحرف دیخند اریمه
 ندیب یدارم م تویهمه چ ،یدینپوش ریخدا مرگد بده شلوار کوتاه ز-

نگاه کن ..چون خواد  یدلت م یگفت:هر چ یالیخ یبا خنده وب دیفهم اریمه
 دمیپوش
 با خنده ازش جدا شد وگفت:نه خوشد اومد حواست جمع بود نیفرز
هد داخل شللد ورو تخت  نیوارد اتاقش شللد وبه سللمت کمد رفت فرز اریمه

 کنهیدرد م یلیکمرم خ اری..مه یوگفت:وا دیدراز کش
 تو کمرت خشک شده شبیفکر کند قر د-
 دنیکردم.. فکر کند مضرات ر*ق*ص شیتا دختر خال ستینه بابا اون که با ب-

 باشه
چه  نیاورد وگفت:ا رونیب شللرتیت کی... دیکشلل شیبه لباس ها یاردسللتیمه

 ه؟یرنگ
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...با رنگ یشمیگفت: شرتیسرش را بلند کرد و با نگاه کردن به ت یکم نیفرز
 نوشته ییزایچ هی یسیهد به انگل دیسف

 بپوشد؟ نویا-
 ادیماره خوبه ..بهت -

ورد را درا شیرا گرفت ولبه تخت نشللسللت وگوشلل شللرتیبلند شللد وت نیفرز
 ه؟یچه رنگ نیاورد وگفت:ا رونیشلوار ب کی اری...مه

 دی...سفنیا-
 رونیب نیشلللوارج کیگذاشللت.. شیدر جا امدیرنگ شلللوار خوشللش ن از

 ؟یچ نیاورد:ا
 رهیت یداد:آب یتمام به سواالتش جواب م یبا حوصله ودل گندگ نیفرز

 خوبه نیا-
 نتطیبا ش یآن بدن عضله ا دنیبا د نیاش را از بدنش جدا کرد فرز ارحولهیمه

 خوام هلو ... یم توزد وگفت:ج*ی*گ*ر یسوت
 دیدب دیند ارمیبار من جلو تو لباس درب هیوگفت:کوفت...شلللد  دیخند اریمه
 ؟یاریدر ن یباز

 یرو یکردوبا حالت ش*ه*و*ت را ب*غ*ل اریبلند شللد واز پشللت مه نیفرز
 ییاهو ندیب یکند بدنت وکه م کاری...چی:نازنازخودمدیکشلل یبدنش دسللت م

 شدیم
 ذرم خجالت بکش هیداد و گفت:برو گمشو اونور  هلش

 بکشد؟ ینقاشا نتونست خجالت وبکشن من چه جور-
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شد  نینگفت فرز یزیتکان داد وچ یسلر اریمه به او کمک کرد لباسلش را بپو
 ؟ج*ی*گ*ر یزنیم یرفت وگفت:چه ادکلن زیبه سمت م... 

 یهمون که شب تولد برام گرفت-
ستا نیفرز شت وبه مچ د سرش  یوکم اریمه یعطرتلخ را بردا به گردنش زد...
 یدیم ییوگفت:به به...عجب بو دیکشلل قینفس عم کیبرد  اریگردن مه ریرا ز
 هلو
 شفالتو یقصد آدم شدن ندار نکهی: تومثل ااریمه

 وگفت:همون بابامون که آدم بود بسه دیخند نیفرز
ند... فرز با خارج شلللد نه  خا نده از  ها نیخ مدم تن ها دوسلللت وه  ییتن
 یقتنگذاشته بود... و شیکه تنها یتمام دوستانش تنها کس انی...از ماراستیمه
وپا  دست یرا از دست داد پدرش از تمام دوستانش که از انگشتا شینایب اریمه

فتیهد فرا تر م ه ر که پسللرش را تن ها خواهش کرد  نه از ان  املتمسلللا
صبا اریمه یینایب دینگذارند....انها هد به ام شم ییچند  اما  گفتن یماندن و چ

نبود دوسللتان  اریمه دنیبه دوباره د یدیوام کردیهر چه زمان به جلو حرکت م
سته از دورش پراکنده م سته د ش یاو د سه ماه نک ست به  50که  دیشدن به  دو

س 15 ست ر شت فقط  دیدو سر از 5وبعد از گذ ستانش از دختر وپ ماه تمام دو
شن شانینبود که بخواهد برا یاریمه گرید یکنارش رفتن... ار  خرج کند از ج

ها دویوخر تا خر یسللفر  ته  هدا دیخارج گرف نه  متیگران ق یاین  ها به ب
واز  قیبود که توانسللت رف نجایخورد ا یبه درد آنها نم اریمه نیازدواجشللان ا

 کیدهد انها دوست نبودن  صیخ...مرد واز نامرد دوست واز دشمن تشقینارف
دوسللت بودکه در سللخت  یواقع یمعنا نیاو بودند....فرز یرهگذر در زندگ
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با فر کردیهمه را از خود دور م ارکهیمه یروح طیشللرا نیتر  ینم شیادهایو
س ست ک شت..... اومثل بق شیکنارش ماند وتنها ندیرابب یخوا شد که  هینگذا ن

 نمک راخوردن ونمک دان را شکستند.
 زنه؟ یهنوزم زنگ م تی:چه خبر از مزاحد تلفننیفرز

 نهیخواد منو بب یتو زنگ زد م یپا شیاره..پ-
 ؟یگفت یخب..توچ-
 قرار گذاشتد11فردا ساعت  یبرا گهید یچیه-

 دیدیوهد د اریوقرار گذاشتن مه دی:نمرددیخند نیفرز
 گفتن به قرار گذاشتن یاره بخند...خنده هد داره کور چ-

 نبود... نیگفت:ببخش منظورم ا یبا ناراحت نیفرز
 فراموشش کن ستیمهد ن-

با منظورم ا یبا کحفگ نیفرز با با ه نیگفت: قرار مدار  یدختر چیبود که قبح 
 اما... یذاشتینم
 یخوا یم یچ دمیفهم ،یاریبه خودت فشللار ب نقدریخواد ا یباشلله بابا نم-

 ذاشتدیقرار رو هد نم نیبه خدا اگه مجبور نبودم ا یبگ
 گدیعوض کردن جو گفت:م یبرا دیدوسللتش را د یحال گرفته  یوقت نیفرز

 از من خوشش اومد دیشا یدید یتوبرم خدارو چ یبزار من جا
 ؟یخوا یم ندیتا دوست دختر ا 15زد وگفت:بعد از  یجان یلبخند ب اریمه
 به خودت اگه خوشگل بود واسه من قبول؟ دمشیاره..اگه زشت بود م-

 :در هر صورت واسه خودتدیخند اریمه
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س تا صد حرف م دنیر شوخ نیو فرز زدنیبه مق ست حال  یم شیها یبا  خوا
نگه داشللت وگفت:خب  یدر بزرگ یرا جلو نیدوسللتش را بهتر کند... ماشلل

 د؟ییفرما یم یاجازه مرخص دیدیداداش رس
 کجا؟-
 گهیخونه د-

 برو یگفت:الزم نکرده ناهار و بخور بعد هر جا خواست یبا دلخور اریمه
 دنبالت امینه قربونت ....تو برو شب م-
 نه من نه تو درضللمن گهید یومدیخدا اگه ن ن،بهییپا ایب اریدر ن یمسللخره باز-

 دنبالد ادیبابام شب م
تو... خودم  امیب دیخودمد با نجایا ارمتیمن هر دفعه م اریبه خدا زشللته مه-
شدیخجالت م گهید هر روز با خودت  هیسر خر چ نیگه ا یخاند نم زی..عز ک
 ؟یاریم

نزده...هر وقتد  یحرف نیوقت همچ چیه زیگفت:عز تیعصللبان یبا کم اریمه
تا ا گهیم کنهیدعوام م یاینم  شیوردیاومد ون نجایپس دوسللتت کو ؟زشللته 

 برم؟ ییتنها ای یایتو...حاال م
 امیدوباره دعوات کنه م ترسدیچون م-

سمت مهیار امد  مهیار شد فرزین به  شین پیاده  باخنده وهد زمان با فرزین ازما
هار  نا که براي  یار  پدري مه مادر  نه عزیز،  خا به طرف  فت و بازویش را گر
دعوتش کرده بود حرکت کردند.فرزین زنگ ایفون را فشللرد بعد از چند ثانیه 

 وگرم عزیز از پشت آن شنیده شد:کیه؟صداي مهربان 
 سر مهیار را به آیفون چسباند مهیار با خنده گفت:مند عزیز فرزین
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 الهي قربونت برم مادر بیا تو-
 شد مهیار با خنده گفت: تو یه روز کرم نریزي فرزین نیستي نه؟ درزده

 نه..-
ه بود مهیار هد وارد خانه باغي شللدند فرزین بازوهاي مهیار را سللفت گرفت با

صد فرار ندارم ...ول کن این بازو  گفت:فرزین عزیزم، به جان خودم وخودت ق
 رو ماهیچه هاشو له کردي

سد  فرزین شگلي مي تر سید و گفت:عزیزم اینقدر خو صورت مهیار را ب*و*
 ازم بقاپوننت

سللریع بازویش را از دسللت فرزین آزاد کرد وخواسللت چیزي بگوید که  مهیار
 یار عزیز داره میادفرزین گفت:مه

زني با قد متوسللط واندام رو فرم با صللورت چین وچروک که نشللانه گذر  عزیز
زمان بر پوسللتش بود ودر عین حال نرم با خوشللحالي وقدم هاي تند به طرف 
شید وگفت:الهي  سیدن، نوه اش را در آ*غ*و*ش ک مهیار مي رفت به محض ر

به چشللمام هاي مهیار که قربونت برم...فداي این قد وباالي رشللیدت بشللد 
سینه  یگرد سرش را روي  سر گرفت و شد ودوباره گریه اش از  نمي بیند خیره 

 پهن ومردانه نوه اش گذاشت(الهي قربون چشمات بشد
خد شد وسر مادربزرگش را ب*و*سید وگفت:بازم من اومدم شما گریه  مهیار

 گهینکن د هیگر...خب دیزن یچرا بهد سللر نم دیگ ی؟بعد م دیراه بنداز یوزار
 قربونت برم
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را بلند کرد ودستانش را دو طرف صورت مهیار گذاشت قامت بلند  عزیزسرش
ش را خد کرد وچند دفعه صورتش را ب*و*سید وگفت:چه کار کند مادر وقتي 

 مي بینمت اشکد در میاد
ین گر آن دو  ا ظاره  ن که  ین شلللد  جه حضلللورفرز تو م تازه  حرف رازد و

 اند احوال شما؟مارو که فراموش نکردي؟بود...گفت:سحم عزیز خ
شحال  عزیز شرمنده فرزین جان اینقدر از دیدن مهیار خو شرمندگي گفت: با 

 شدم که شما رو ندیدم..خوبي مادر؟خانواده خوبن؟
 مرسي ممنون...همه خوبن-

 خندید وگفت:اینقدرعزیز قربون صدقد رفت که یادم رفت سحم کند مهیار
 براي من عزیزي :شما سحم نکردهعزیز

دنبال این حرف عزیز به جاي فرزین دست مهیار را گرفت وسمت خانه برد.  به
مادر  به  یه داده بود و هار چوب در تک به چ نه  به سللی له دسلللت  مه اش راح ع
وبرادرزاده اش نگاه مي کرد... نزدیک تر که شلللدند فرزین پیش دسللتي کرد 

 وگفت:سحم راحله خاند
 ب چطوري خوبي؟سحم اقا فرزین گل گح-
 ممنون..خوبد-

ستاره  راحله ستاد وگفت:به آقاي  شت رو به روي مهیار ای تکیه اش را از در بردا
 سهیل چطورن؟قدم رنجه فرمودن

خندید وگفت:واي عمه تورو خدا شللما دیگه گحیه نکن شللما که دیگه  مهیار
 هفته اي یه بار خونه مایي
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اش را به آ*غ*و*شش سپرد وصورتش را  با لبخند ورویي گشاده برادرزاده راحله
ب*و*سللید ودر گوشللش گفت:چه کارم خیلي دوسللت دارم، زود به زود دلد 

 برات تنگ میشه
 خندید وعزیز خاند گفت:بیاین توبچه ها... مهیار

بدل شللد ..  خودش زودتررفت بعد از کمي تعارف که بین راحله وفرزین رد و
راحله دستش را دور شانه مهیار انداخت وبا خود به داخل بردفرزین پشت سر 
شد.به محض ورود مهمانان م*س*تانه دختر راحله از روي مبل بلند  آنها وارد 

 وبشللد وسللحم کرد فرزین متواضللعانه جواب داد:سللحم م*س*تانه خاند خ
 هستید؟

 مرسي متشکرم... خوبد-
 :سحم دخترعمه جان خوبي؟مهیار

با دیدن مهیار بغض کرد خاطراتش روبه روي چشللمانش به صللف  م*س*تانه
سته و هندوانه مي خورد یک دفعه با  ش ست،لب حوض ن ستان ا شیدن... تاب ک
دستي که هلش مي دهد در حوض مي افتد ...باال مي اید و با چشمان گشاد و 

سللیده به مهیار که بي خیال مي خندد نگاه مي کند با عصللبانیت جی  مي تر
نده مي دزن با خ یار  کاري بود کردي نمي گي مي میرم، مه چه  نه این  ..."دیو

گوید"سنجاب کوچولو از اب مي ترسه ؟"م*س*تانه ا زاین لقبي که مهیار به او 
شمگین از حوض بیرون مي اید و با همان لباس خیس دنبال ش مي دود داده خ

باسللش مي  به او میرسلللد ل نه  تا بدود م*س* ند  نده نمي توا یار از خ ..مه
 کشد...مهیار نمي تواند خودش را کنترل کند وهر دو در حوض افتادن...
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شت پاییزبود ست کرده مهیار از پ ساعته تپه اي از برگ در ...بعد از تحش یک 
اق خند موزیانه از اتپنجره نظاره گر تحش یک ساعته ي دختر عمه اش بود با لب

صف برگ  ساند با یک لگد محکد ن بیرون امد و با دو خودش را به ان برگ ها ر
شید ...م*س*تانه از تعجب دهانش را باز ک ..."چي کار مي کني ردها از هد پا

کارش  به  نه  تا هاي م*س* به جی  و داد  بدون توجه  یار  ما مه یار"ا ؟..نکن مه
..م*س*تانه پیراهنش کشللید مهیار او را ادامه میداد و همه برگ ها پخش کرد

با دسللتش برگ هاي دیگر را جمع مي کرد و  گرفت ودرون برگ ها انداخت و
 روي او مي ریخت...

هاي اخر بهمن ماه ،م*س*تانه در کوه مشللغول درسلللت کردن ادم برفي  روز
ست کرده روي تنش مي گذارد که مهیار با  سرش را که به زحمت در ست .... ا

نده از را ید"سللر ادم برفیتو الزم خ یدارد و مي گو ه میرسلللد وسللرش را بر م
 هیارمدارم"م*س*تانه به دنبال مهیار براي به دست اوردن سر ادم برفي میدود.. 

ستش  شود د سر نابود مي  شتش نگاه مي کند که به یکي میخورد و مي افتد و  پ
 وشللگلرا باال مي اورد و مي گوید:جون بابات فقط گریه نکن خودم یه سللر خ

با  برات درسلللت مي کند عین سللر خودم ..م*س*تانه اخمش را باز میکند و
 صداي بلند میخندد.

ته بیرون مي  صلللداي گذشلل له شلللده  چا خاطرات م نه را از  تا له م*س* راح
 اورد:م*س*تانه کجایي؟ مهیارحالتو پرسید

 چشمان ند دارش وگلوي پرازبغضش گفت:خوبد مرسي با
 چیزي براتون بیارم بخورید:بچه ها بشینین تا یه راحله
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سللمت آشللپزخانه حرکت کرد ..فرزین به مهیار کمک کرد که روي یکي از  وبه
مبل ها بنشللیند با اشللک هایي که خارج از کنترل م*س*تانه بود از چشللمانش 
سللرازیر شللد وتند تند مشللغول جمع کردن دفترو کتابهاي نقاشللي سللایه شللد 

 بهتون کمک کند؟...فرزین متوجه حالش شد وگفت:مي خواید 
 اینکه سرش را باال بیاورد گفت:نه..ممنون بدون
ي آنها را در ب*غ*ل گرفت و براي فرار از زندان خاطراتش به سمت یکي  همه

صدا  ست وبي  ش شت در ن سته کردن پ از اتاق ها رفت در راباز کرد وبعد از ب
سته به  سال هنوز نتوان ست چرا بعد از دو  شرایطگریه کرد خودش هد نمي دان

یا نمي توانسلللت؟ خودش هد نمي  ید ...نمي خواسلللت  یا نار ب یار ک مه
...راحله با دو فنجان چاي برگشلللت یکي از آن دورا روي میز جلوي دانسلللت

سیني را جلوي فرزین گرفت  شنید  شکري که از مهیار  شت بعد از ت مهیار گذ
اي ربعد از برداشللتن آن هد تشللکر کرد.دوباره به اشللپزخانه برگشللت...مهیار ب

ست روي میز  ست فنجان کجا ستش را جلو برد اما نمي دان شتن فنجان د بردا
دسللت مي کشللید... فرزین متوجه شللد فنجان خودش را روي میز گذاشللت 

 وفنجان مهیاررا برداشت و در دستانش قرار داد.
 ممنون-
 خواهش مي کند-
 م*س*تانه هنوز نیومده؟-
 نه-
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سرش را بلند کرد فرزین به اتاقي که م*س*تانه  با صداي در مهیار  شدن  سته  ب
بانش  به زور روي ل که  ندي  با لبخ نه  تا گاه کرد م*س* مده بود ن از ان بیرون ا
ست.راحله با ظرف میوه  ش سمت انهاآمد.روي یکي از مبل ها ن شانده بود به  ن

 برگشت وروي میز گذاشت.
 ید:دستتون درد نکنه زحمت نکشفرزین

چه زحمتي..مهیار که ماهي یه بارمیاد اینجا اوند افتخاري، باید از خجالتش -
 در بیاید یا نه

 با اعتراض گفت:عمه مهیار
 هد خندید وگفت:باشه بابا  به م*س*تانه نگاهي انداخت (خوبي مادر؟ راحله

 ها...؟اره اره خوبد-
 پس چرا چشمات قرمز شده؟-

یده بود چیزي  سللرش ند قطره اشلللک او را د که چ خت فرزین  ندا پایین ا را 
نگفت... مهیار هد از دلنازکي دختر عمه اش خبر داشت و با شنیدن این جمله 
متوجه شلللد باز هد گریه کرده آن هد بخاطرهیچ.. با لبخندي گفت:حتما از 

 شوق دیدن من گریه کرده مگه نه؟
 دیر به دیر مي بینمت لبخند تلخي زد:اره...اخه م*س*تانه

 ادرس خونمون هد که بلد نیستي-
نه نه نفرین  م*س*تا به ان خا ید دیگر نمي خواهد  نگاهش کرد....چطور بگو

شت  شده بیاید .همان خانه ي امني که بعد از قهر و دعواهایي که بابرادرش دا
.اما یار..به آن پناه مي برد.نه به خانه به مهیار، خانه بهانه اي بود براي دیدن مه
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ر حتي ماهي یک بار هد همدیگ هبعد از نابینایش با اوغریبه شد...انقدرغریبه ک
 را نمي دیدن و این دوري را خود م*س*تانه مي خواست.

با لبخند دستي به شانه مهیار کشید وبه اشپزخانه رفت بعد از چند دقیقه  راحله
نید ي کار مي کسکوت خفه کننده فرزین گفت:م*س*تانه خاند با درساتون چ

 ؟
همان طور که سیب پوست مي گرفت گفت: دارم رو پایان نامد کار  م*س*تانه

 مي کند
 موفق باشید-
 ممنون-

دسللتش را روي میز گذاشللت تا موقعیت میز را پیدا کند فنجانش را روي  مهیار
 آن گذاشت وبلند شد فرزین نگاهي به او انداخت و گفت:کجا مي ري؟

 مي رم پیش عزیز-
 بلند شد وگفت:صبر کن مي برمت فرزین

 نمي خواد بار اولد که نیست که میخوام برم آشپزخونه، راحت باش-
یارمي ند فرزین  مه بت کن حت تر صللح تا را گذارد  ها ب خواسلللت آن دو را تن

نشست، مهیار راهش را به سمت اشپزخانه کج کرد.از پذیرایي تا آشپزخانه در 
خوري جلوتر یه دست مبل.... سمت چپ  ذهنش بود سمت راست میز ناهار

دو  ایندر هال وکنار دیوارها تا اشللپزخانه گلدان گذاشللته بود پس باید مابین 
حرکت مي کرد آرام وبا احتیاط به جلو میرفت دسللتش را جلویش حرکت مي 

http://www.roman4u.ir/


 25 1زندگی پاورقی 

داد بعد از طي کردن مسیردستش به چهار چوب در خورد.با لبخند گفت:اجازه 
 هست؟

اشپزي بود سریع دست ازاشپزي کشید وبه سمت مهیار رفت که مشغول  راحله
 بازوهایش را گرفت وگفت:اخه قربونت برم براي چي اومدي اینجا؟

 صندلي را عقب کشید مهیار نشست وگفت:اگه بخواید میرم راحله
شما رو چشد اما کاش اون دوتا  عزیز ساالد درست بود گفت:قدم  که مشغول 

 رو تنها نمي ذاشتید
 خندید وگفت:نترس عزیز اگه بخوان کاري کنن صداشون میشنوم... مهیار

 اعتراض گفت:ِاه مهیار عزیزبا
 عمه کد کد باید به فکر شوهر دادن م*س*تانه باشه-

 :م*س*تانه فعح باید درسش رو بخونهراحله
شور اطرافش  راحله شت وبرگاي ریحان و خیار سینه مرغ الي نان گذا یک تکه 

 چید لقمه را پیچاند وکنار مهیار ایستاد وگفت:بیا عمه
 را باال اورد وگفت:چیه عمه؟ دستش

 را در دستانش گذاشت:این لقمه رو بخور تا ناهار حاضر بشه لقمه
صبحونه  مهیار ستت درد نکنه  شت وگفت:د شحالي بردا ه هیچي نخوردبا خو
 بودم
صیر اون بابات اگه زودتر بیدارت کنه میتوني عزیز :الهي من بمیرم... همش تق

به  ید  ندگي کن جا ز یاین این مه بخوري، هر چي هد بهش میگد ب تا لق ند  چ
 خرجش نمیره که نمیره
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از یخچال یک بطري دوغ برداشت و در حالي که در لیوان خالي مي کرد  راحله
 دم حسابش میرسدگفت:بزار بیاد خو

از مهموني برگشتد صبحد دیر 2:اخه تقصیر بابام چیه من دیشب ساعت مهیار
 بیدار شدم

 دوغ را کنار دست مهیار گذاشت وگفت:این دوغد بخورعمه راحله
یار به لیوان خورد  مه ید وآرام  چپ روي میز کشلل مت  به سلل کمي دسللتش 

ي..روزاي گذشللته وبرداشللت یه قلپ خورد ..راحله:حاال دیشللب مهموني بود
 چي؟

روزاي گذشته هد منیره خاند بود...یه چهار روزي رفته مشهد وبرگرده بعدشد -
 ایشاالله گشنه نمي موند....سایه هنوز خوابه؟

:اره..دیشب اینقدر جی  کشید وسرو صدا کرد تا اخرش تو آشپزخونه سر عزیز
 میز شام خوابش برد

 رفته نمي گه داداشي هد دارید :ایند از خواهربي معرفت ما دوروزمهیار
همان لحظه با اخد وموهاي بهد ریخته ودست به سینه به چهار چوپ در  سایه

 تکیه داده بود وبا صداي خواب آلودي گفت:کي بي معرفته؟
صدا  راحله سرش را به طرف  شتن مهیار هد  سمت در برگ وعزیز با تعجب به 

 چرخاند و با لبخند گفت:سحم ابجي خودم...
جلوتر آمد کنار برادرش ایسللتاد دسللتش را با حالت عصللبي به میز زد  سللایه

 وگفت:جواب منو بده کي بي معرفته؟
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وعزیز خنده شللان گرفته بود ومهیار که سللعي میکرد خنده اش را کنترل  راحله
کند با حالت مظلومي گفت:خب ببخشللید..دوروز رفتي پیش عمه حتي یه 

 ت تنگ میشه ؟زنگ هد بهد نزدي نمي گي دلد برا
به چهره مظلوم برادرش نگاه کرد ودلش به رحد امد با ان دستان کوچکش  سایه

مهیارراب*غ*ل کرد صورتش را ب*و*سید وگفت:مند دلد برات تنگ شده بود 
 یه عالمه..

 را ب*و*سید وگفت:قربونت برم مهیارموهایش
با ان صللداي پراز شللیطنت وبچه گانه سللایه اش  به طرف در یخچال رفت و

 گفت:عمه خاند...عزیزدلد..نفس زندگید صبحونه چي دارید؟
با خنده در یخچال بسللت وروبه رویش زانوزد وگفت:فداي این شللیرین  راحله

زبونیت بشد من، تو بزرگ بشي چه آتیش پاره اي میشي... االن وقت صبحونه 
 نیست چون یکي دو ساعت دیگه باید ناهار بخوري

یه ت سلللا فت:من  گاه اخمي کرد وگ یار ن به مه نه   هار چیزي ازم نمي مو نا ا 
 کرد(پس چرا به داداشد صبحونه دادي؟

 اون که صبحونه نیست یه لقمه کوچولو بهش دادم که تا ناهار دل ضعفه نگیره-
ضعفه - شمزه بدید که تا ناهار دل  خب به مند از این لقمه هاي کوچولوي خو

عزیز شللدم پوسللت واسللتخون اگه نگیرم ....اخه یه نگاه به من بنداز به گفته 
 چیزي نخورم میشد اسکلتا...

یدن ند یارخ یک  عزیزومه تا  مه براش بگیر،این  یه لق پاشللو مادر فت: عزیز گ
 ساعت دیگه اینقدر ورجه ُورجه میکنه که دوباره گشنش میشه

 با خوشحالي دست زد وگفت:ایول عزیز خودم سایه
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هیار نشلسلت وخودش را براي با لبخند سلرش راتکان داد...سلایه کنارم راحله
 یک صبحانه گوشتي امده کرد.

******** 
سرش را مثل آنتن به همه جاي نوشت افراز مي چرخاند واز ان همه لوازم  امین

به پنهاي صللورت زد مرید از این حالتش  به وجد امده بود ولبخندي  تحریر 
 خنده اي کرد وگفت:خب داداش گلد چیزي انتخاب کردي؟

شه  امین شاي مداد رنگیا بود وبدون نگاه کردن به مرید گفت:می هنوز محو تما
 همه اینار و بخرید؟

با لبخند دستي به موهاي امین کشید وگفت: مثل اینکه سوم دبستانیا چرا  مرید
 عین مهد کودکیا ذوق کردي؟

سبید  امین شده بود به مرید چ سفیدش که گونه هایش قرمز  صورت گردو با ان 
 اقل خوشگحش وبخریدوگفت:حد 

 گردنش را کج کرد وگفت:باشه مرید
با ان وزن زیادش که چاقیش به چشللد مي خوردودسللتان تپل وچاقش هر  امین

صح به فکر پولش هد نبود یعني به او  شت وا ست بر میدا چیزي را که مي خوا
مربوط نیسللت که آن چهار جعبه مداد رنگي یا آن همه دفتري که فقط ازطرح 

ش خوشللش امده برداشللته یا آن هشلللت پاکن و یک جعبه مداد روي جلد
و.....قیمتش چقدر اسلللت؟ با خوشللحالي همه چیزهایي که مي خواسلللت 
ساب کند.مرید با تعجب به همه آنها نگاه کرد  شت وبه خواهرش داد تا ح بردا

 وگفت:همه اینها رو میخواي؟
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واست بگوید سر گرد وصورت سرخ شده اش را با لبخند تکان داد مرید خ آن
شد با لبخند  صوم وپراز خواهش امین رو به رو  ست اما وقتي به چهره مع زیاد ا

 گفت:فکر کند دستت دیگه جا نداشته وگرنه کل اینجا رو بارمیزدي نه؟
فقط خندید...بعد از حساب کردن آن همه دفتر وپاکن ومداد وجعبه هاي  امین

ستیک هاي خ ست مرید بود وامین با مداد رنگي از مغازه بیرون امدن پح رید د
خوشللحالي به آنها نگاه میکرد یک دفعه به مرید نگاه کردوگفت: میخواي یکي 

 از پحستیکارو بده به من
 با لبخند گفت:ممنون اقا... سنگین نیست خودم میارمشون مرید
از کلمه اقا که براي او به کار مي برد خوشللحال شللد احسللاس مرد بودن  امین

شدن مي  سیر وبزرگ  ست این م کرد.او جلوتر از مرید راه میرفت چون مي دان
به کجا ختد مي شللود رو به روي بسللتني فروشللي ایسللتاد با گردن کج ولبخند 

ش و سر ردانگشت شصتش رابه مغازه اشاره کرد مرید از این کارش خنده اي ک
سرش  شت  شانه موافقت تکان داد امین با خوشحالي رفت تو مرید هد پ را به ن

پشللت میز دونفره اي نشللسللتند.بعد از دادن سللفارش واوردن بسللتني ها رفت.
سي  شدن امین تند تند مي خورد مرید گفت:ارومتر امین... ک شغول خوردن  م

 قرر نیست بستني تو بخوره
 دست از خوردن کشید وگفت: خیلي خوشمزه است امین
سللمت  ي بهبا لبخند گونه افتاده ي امین را کشللید ...بعد از خوردن بسللتن مرید

شدند.در کوچه  شین پیاده  ساب کردند واز ما خانه حرکت کردن ....کرایه را ح
قدم برمي داشلللت هیچ وقت از شللرایط  پایین شللهر تهران  پس کوچه هاي 
وموقعیت زندگي اش ناراحت نبود هیچ وقت آه وحسللرت باال سللري هایش را 
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شان شت تجمحت شکحتي دارند که پ ست آنها هد م پنهان  نخورد چون مي دان
شتن عیان بود.کلید از کیفش بیرون اورد ودر  شان هر چه دا کرده اند،ولي خود
را باز کرد امین با عجله خودش رابه داخل پرت کرد.مرید در را بسللت امین به 

 خانه نرسیده داد زد:مامان گشنمه
با خرید هابه اشللپزخانه رفت ودم در ایسللتاد امین آسللتین مادرش را مي  مرید

 فت: مامان....ناهار بده گشنمهکشید ومي گ
در حالي که ماکاروني را در بشللقاب مي کشللید گفت:بچه امونمو  مادرش

 بریدي صبر کن االن بهت میدم
 :پریسا هنوز نیومده؟مرید

 نه...-
 بهش زنگ نزدي ؟-

ید به امین داد او هد روي زمین نشللسلللت ومشللغول خوردن  ناه قاب  بشلل
شنگه به بپا میکنه و میگه چرا زنگ  شب میاد الد  شد...ناهید:نه...زنگ بزند 

 زدي؟آبرومو پیش دوستام بردي ..مگه من بچد دم به دقیقه زنگ میزني ؟
با جدیت به حرفاي مادرش گوش مي داد وچیزي نمي گفت نفس صللدا  مرید

 د وگفت:خودم االن بهش زنگ میزندداري کشی
مد  این نه بیرون آ خا مادر از اشللپز مت تلفن حرکت کرد  به سلل فت و را گ

 وگفت:ولش کن مادر هر جهنمي هست بزار باشه
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سا را گرفت  مرید شماره پری شت و شي را بردا بدون توجه به حرف مادرش گو
س صداي پ شي پیچید بعد  صداي خواننده خارجي در گو  ريبعد از چهاربوق 

 گفت:الو...
چیزي نگفت و ازعصللبانیت چشللمانش را بسللت وزیر لب گفت:بازم  مرید

 شروع کرد
 الو بفرمایید....-

شار داد که رگهاي  مرید شي تلفن ف ستش را روي گو شت و انقدر د تلفن را گذا
دسللتش از زیر پوسلللت سللفید وظریفش باال امد...دیگر ازصللحبت کردن 

سته از گف سته بود...خ شنیدن ها، چقدر بگوید "این ره باخواهرش خ تن ها ون
شو...اونا اگه تورو مي خو ست ن سرها دو ست ،با پ ستان ا  ناکه مي روي به ترک

باید بیان خواسللتگاریت نه اینکه پیشللنهاد دوسللتي بهت بدن اوند به چه بهانه 
اي...اشنایي بیشتر اونا اگه فکر اشنایي بیشترن نامزدي رو براي این جور موقع 

شتن سرگرم ها گذا شونن یه مدت با یه دختر  ، خواهر من اونا فقط به فکرخود
به سللل ماه پیش فکر کرد  هبشللن بعد ولش کنن برن سللراغ یکي دیگه "مرید 

...همان سلله ماهي که پریسللا در یک پارتي گرفتن واو قول داد که دیگر سللراغ 
 دوست پسربازي نرود اما زیر قولش زد وباز شروع کرد.

 فکر کردن آزاد کرد:چي گفت؟ مادرش اورا از صداي
ها؟...هیچي گفت خونه یکي از دوستاش داره درس میخونه اگه درسش تموم -

 بشه یکي دو ساعت دیگه میاد
پوزخندي زد وگفت:یک سللاعت اون یعني شللب...پاشللو برو لباسللت  ناهید

 وعوض کن یه چیزي بخور
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 رش پیشبه نقش ونگارهاي فرش خیره شلللد...نگاهش به فرش بود وفک مرید
 پریسا نفسي کشید وبلند شد براي عوض کردن لباسش به اتاق رفت.

سحم امین  7نزدیک  ساعت سا آمد به امین نگاهي انداخت وگفت: بود که پری
 کوچولو

ست ولي از  امین سا این را مي دان شش نیامده بودوپری این کلمه هیچ وقت خو
عمد اورا اینطور صلدا میزد امین با اخد نگاهش کرد ،پریسلا از حرخ خوردن 
امین ل*ذ*ت برد لبخندي زد و یک راست به اتاق مشترکش با مرید رفت امین 

سللبزي  ولبا همان اخد به اشللپزخانه رفت روبه روي مرید که با مادرش مشللغ
پاک کردن بودایسللتاد وبا عصللبانیت گفت:مگه به پریسللا نگفتي دیگه بهد نگه 

 کوچولو؟
 :مگه اومد؟مرید
 سرش راتکان داد مرید بلند شد ناهید گفت:مامان دعوا نشینا فقط

 دستش را شست وگفت:نه مامان مرید
یه داد به آن تکبه اتاق رفت تقه اي به در زد و وارد شد...بعد از بسته کردن  مرید

سا از کوله  سته بود وادامس مي جوید نگاه کرد پری ش سا که رو تخت ن رو به پری
 اش موبایل را بیرون مي اورد .

 : کجا بودي؟مرید
 پیش دوستام ...ها چیه؟باز اومدي پاچه گیري؟-
 درست حرف بزن پریسا-
 ؟اوووووه...کي میره این همه راه رو مودب شده واسه من...خب چته-
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 را در گوشي لمسیش کرد مرید با طعنه گفت:گوشي نو مبارک سرش
 سرش را بلند کرد متوجه طعنه اش شد وبا اخد گفت:قابل نداره پریسا

باره به گوشللي دوخت مرید فقط نگاهش مي کرد چون جواب  دو سللرش را 
 سوالش را نگرفته بود دوباره پرسید: گفتد کجا بودي؟

 کحفه پوفي کرد وگفت:برو سمعکتوبزار تا دوباره تکرار کند پریسا
 مگه تو قول ندادي دور وبر پسرا نباشي؟-
 مگه زیر قولد زدم؟-
نمي دوند خودت بگو...نزدیک سللاعت دوازه زنگ زدم یه پسللري گوشللیتو -

 جواب داد
ند چکه منتظرهمچین غافلگیري نبود با نگراني به مرید نگاه کرد وبعد از  پریسا

ثانیه فکر کردن ودنبال فرار از این شللرایط گفت:پسللر؟ اها...برادر دوسللتد بود 
 رفته بودم ابمیوه بگیرم اون جواب داد

 چرا دوستت جواب نداد؟-
سا شي  پری شد وگفت:نگاه، میگد اومدي پاچه گیري ناراحت می صبي  کمي ع

 تو فرض کن اوند با من اومد ه بود
 وزنگ زدن گفتن خواهرت تو پارتي گرفتن یا نمي پریسا این دفعه اگه گرفتنت-

 دوند با یه پسري گرفتنت به بابا التماس نمي کند بیاد تعهد بده ها
با بي خیالي شونه اي باال انداخت وگفت:من کي محتاج تو بودم که این  پریسا

 بار دوم باشه
 با دلخوري گفت:خیلي بي چشد ورویي مرید
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از رفتن برگشللت ورو به پریسللا که روي تخت دراز بغض دررا باز کرد...قبل  با
 کشیده بود گفت:پریسا این کارت اخر وعاقبت نداره

خنده سرخوشي کرد وگفت:تو مامان بزرگ بشي هیچ نوه ونتیجه اي دور  پریسا
 وبرت نمي مونه از بس نصحیت میکني

ست حرفاي خواهري که  مرید صیحت نی سري تکان داد وگفت:این ن سف  با تا
 از سر دلسوزي بهت میگه نه دشمنت خونیت داره

سر جدیدش را  مرید ست پ شماره دو سا  شپزخانه رفت...پری دیگر نماند وبه ا
ساله خیلي زیبا ترو 19گرفت ومشغول حرف زدن شد.....از نظر قیافه پریساي 

سفید 23لوند تراز مرید  ستي  شیده با پو شت وک شمان قهواي در ساله بود چ
که  یک  بایي کوچ ند وبیني خوش تراش ول قدي بل ند و مایي بل هاي خر ومو

کلت صلورتي که بین اجزاصصلورتش هماهنگي ایجاد کرده بود ..امامرید واسل
چشللماني مشللکي گرد درشللتي داشللت وابروهاي اسللپرت که فاصللله ي ان با 
شید وبیني کوچک  شي ک صله یک تابلو نقا شد دران فا شمانش زیاد بود ومی چ
وموهاي ل*خ*ت شللحقي مشللکي با قدي نسللبتا بلند ولب هایي خوش فرم نه 

.... پریسا بخاطر زیبایش توانسته بود تعداد خواستگاران خود  رگبزکوچک نه 
را افزایش دهد وان هد فقط بخاطر ظاهرش اما مرید خاند تر با شللخصللیت 
با وقارتر ومتین تر بود و در برخورد با مردها مرزهایي مشللخص کرده بود  ترو

رید وانقدر سللنگین برخورد مي کرد که همه حد وحدود خود را در برخورد با م
مي دانسللتند...و در حرف زدن به حدي جذبه داشللت که هر کسللي به خودش 

 اجازه نزدیک شدن به آن را نمي داد.
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خانه به صللدا درامد امین که مشللغول تماشللاي تلویزیون بود با شللنیدن  زنگ
 صداي در بلند شد ودر را باز کرد با دیدن پدرش گفت:سحم بابایي

 :سحم به روي ماهتجواد
 آشپزخانه بیرون امد وگفت:سحم بابا... از مرید

 سحم گل دختر-
 برید حموم االن براتون لباس میارم-
 دستت درد نکنه..خیر ببیني-

 به سمت حمام رفت وآن لباس رفتگري را از تنش جدا کرد. جواد
سا با 9 ساعت شغول خوردن وبودند که پری شام پهن کردند همه م سفره  شب 

 بابا...حالت لوس مانندي گفت:
حال  جواد با این  یدانسلللت این لهن گفتن پریسلللا بي غرض نیسلللت ولي  م

 گفت:جوند بابا
 بهد پول میدي؟-

 با ناراحتي وعصبانیت نگاهش کرد پریسا با اخد زیر لب ارام گفت:چیه؟ مرید
با شرمندگي سرش را پایین انداخت وگفت:هنوز بهد پول ندادن بابا هر  پدرش

 تو میدم وقت دادن چشد اول به
 :پولو میخواي چیکار؟مرید

 به نظر تو پول وبراي چي میخوان ؟-
 به غیر از خریدن چیز هاي غیر ضروري دیگه نمي دوند-
 من مانتو ندارم-

 :تو که این همه مانتو داري...همین یه هفته پیش یکي دیگه خریديناهید
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 بخرم:یه مدل جدید اومده همه دوستام خریدن مند میخوام پریسا
 :دوستاتوعوض کن تا مجبورنشي مدل مانتو تو عوض کنيمرید

به مرید نگاه کرد ودر مقابلش امین که مرید را خیلي  پریسلللا با عصللبانیت 
ست فقط اماده یک حرکت از پریسا  شد به پریسا مي نگری شت با خ ست دا دو
 بود تا یه کتک کاري درست وحسابي راه بیوفتد مرید متوجه نگاه هاي خصمانه

 رخوامین شد با لبخند گونه اویزانش را کشید وگفت:فدات شد شامتو ب
سي شده  ک شرمنده زن وبچه اش  که حالش از همه خراب تر بود جواد بود که 

شتش  سش جمع بود االن هد چهار انگ ... اگر موقع کار کردن در نجاري حوا
را داشللت هد کارش که صللاحب مغازه به بهانه نداشللتن انگشللت اخراجش 

 هد...ناهید به شوهرش که با بغض نامحسوسي غذا را پایین مي فرستاد نگانکن
شوهرش بگوید برو یک  ست به  ستش بر نمي امدنمي توان مي کرد.کاري از د
کار پر امد پیدا کن نه مي توانست توقعات دخترش را پایین بیاورد...بعد از شام 

ال سراغ یخچ مرید مشغول شستن ظرفها بود که پریسا وارد شد یک راست به
 رفت درش را باز کرد مرید گفت:

 چرا بابا رو اینقدر اذیت مي کني ؟-
سا سینه به  پری ست به  سته کردن در یخچال د شید وبعد از ب پوف باال بلندي ک

 ان تکیه داد وگفت:
چیکار کند دیگه حرفاي دلسللوزانه ونصللیحت گونتو نشللنوم؟چیکار کند که -

 دست از سرم برداري؟
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شیررا بست وگفت: من اهل نصیحت نیستد این براي صدمین بار....دارم  مرید
 راه واز چاه بهت نشون میدم

اینقدر شعور دارم که وقتي چاهي مي بیند توش نیوفتد وراهمو ادامه بدم..پس -
 راه واز چاه بلدم

کمي عصبي شد وبا تن صداي پاییني گفت:اگه بلد بودي تو این بي پولي  مرید
مي گفتي پول بده....تو که میدوني االن بابا دو ماه حقوق نگرفته تو این به بابا ن

 مدت خرج خونه با منه چرا بابا رو الي منگه میذاري؟
 پولتو تو سر من نزن-

را گفت واز اشللپزخانه خارج شللد.مرید به ظرفهاي کثیف نگاه کرد... با  این
ضربه محکمي به ان زد...بعد از  شت گرفته بودو  سینگ را به م صبانیت لبه  ع
شستن ظرف ها براي پدر ومادرش چایي برد بدون نشستن به سراغ پریسا رفت 

سیقي کوش مي داد کنار شیده بود وبا هنزفري مو سا شروي تخت دراز ک تاد ی
پریسللا یک نگاه قهر امیزي به او انداخت ورویش را برگرداندمرید گفت:چقدر 

 مي خواي؟
 نداد..مرید هنزفري را از گوشش بیرون کشید با غد نگاهش کرد جوابي
 :چیه؟پریسا

 گفتد چقدر مي خواي؟-
 هیچي...یعني پوالیي که بخواي با منت بهد بدي رو نمي خوام-

شت دوباره مرید درش اورد وگفت: من کي این هنزفري در گو دوباره شش گذا
 کار وکردم ؟
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نه مي - با پول من خرج این خو ماه  فت دو قه پیش کي میگ نکردي؟دو دقی
 چرخه؟

بي انصللاف بود انگار یادش رفته مرید براي او لباس هاي گرون  چقدرپریسللا
ت خقیمتي خریده که حتي خودش هد ندیده... مرید با دلخوري ولبخند لبه ت

شرایط بابا رو  ضاع و ست وگفت:خواهر گلد منظورمن این بود که تو این او ش ن
 زیر فشار قرار نده خودش به اندازه کافي مشکل داره تو دیگه....

نداد "تو دیگه نشللو قوز باال قوز" در عوضللش گفت:تو دیگه بزرگ  دیگرادامه
یازمون خرج کنید یعني همو ندازه ن به ا ید  با ما  ید بفهمي  با ندازه شلللدي  ن ا

دهنمون لقمه بگیرید میدوند که مانتویي که تو میخواي بگیري کمتر از صلللد 
یده عمل کش بهتومن نیست...خودت که شاهدي بابا دیالیزیه اگه خداي نکرده 

بشه کي مي خواد پول عمل وبده؟ چند تا فامیل درست وحسابي دارید که این 
 جور موقع ها کمکمون کنن؟

رو دید با لبخند دستي به موهایش کشید وگفت:حاال  مرید سکوت پریسا وقتي
 نمیخواي بگي چقدر مي خواي؟

ازاینکه مرید اینگونه نازش را مي کشللد در دلش جشللن برپا کرده بود و  پریسللا
شت... یعني  ست دا شیدن هاي مرید رادو شترخودش را لوس مي کرد ناز ک بی

سا ناز مي کرد ومرید خر شترمواقع همین گونه بود پری تي یدارش بود.مرید وقبی
دستش  فتسکوت پریسا را دید نفس غمیگین کشید وبلند شد به سمت در ر

 به دستگیره نرسیده بود که پریسا گفت:
 تومن مي خوام300-
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 با تعجب برگشت وگفت:این همه پولو مي خواي چیکار؟ مرید
 الزم دارم ...میدي یا نه؟-
 بخري؟یعني با این همه پول فقط مي خواي مانتو -
 تومه300مگه چقدره که مي گي این همه ؟همش -
 تومن خیله300براي ما فقیرا-
 نخواستد برو-
 چند روز دیگه که حقوقمو گرفتد بهت میدم-
 کي؟-
 چهار پنج روز دیگه-
 خیلي دیره-
ببخشید ولي نمي توند به رئیسد بگد خواهرم میخواد مانتو بخره حقوقمو زود -

 تر بدید
 باشه خیل خوب-

مشللغول گوش داد موسللیقي آرامي شللد..مرید از اتاق خارج شللد مي  دوباره
دانسللت خواهرش قرار اسللت با این پول پیش دوسللتاي باال شللهري خود کد 
تا کي مي  ند؟ هان ک خانواده اش را از دیگران پن تا کي میخواسلللت  یاورد.... ن
خلللواسلللللت پلللیلللش دوسلللللتلللانلللش بللله پلللدر رفلللتلللگلللرش 

ید...مهندس...دکتر....تاج بازي کردن ها خسللته بگو ر...؟از این همه نقش 
نشده بود؟اما مرید هیچ وقت از گفتن شغل پدرش عبایي نداشت هر چند بعد 
شد اما برایش مهد نبود چون  از آن با نگاه هاي ترحد امیز دیگران رو به رو مي 
 مي دانست نمي تواند پدرش را عوض کند و همیني که هست باید قبولش کند.
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********* 
خانه عزیز به صدا درآمد م*س*تانه از روي مبل بلند شد گوشي آیفون را  نگز

 برداشت:کیه؟
 :مند دایي باز کنپرویز

در را باز کرد راحله که پیش سللایه خوابیده بود از اتاق بیرون امد و  م*س*تانه
 گفت:کي بود؟

 دایي پرویز-
 گفت:سحم دایيرا باز کرد پرویز وارد شد م*س*تانه با خوشحالي  در

ب*و*سلله اي بر پیشللاني آن زد وگفت:سللحم به روي ماهت  به مهیار  پرویز
 وعزیز که نشسته بودند سحم کرد(سحم بر اهل منزل

 :سحم مادرعزیز
 :سحم خسته نباشيمهیار

 ممنون-
هنوز سللحم نکرده بود و با اخد به پرویز نگاه مي کرد او هد لبخندي زد  راحله

 وگفت:خواهرهمیشه طلبکار من چطوره؟
 به سمت آشپزخانه رفت وگفت:پرویز یه دقه بیا کارت دارم راحله
 تعجب کرد وگفت:خیر انشاالله... پرویز
سینه به ک پرویز ست به  شد را حله د شپزخانه  تکیه  ابینتبا همان تعجب وارد ا

سرش را بلند  شد  سرش را پایین انداخته ...وقتي متوجه ورود پرویز  داد بود و 
 کرد و دراشپزانه را بست وگفت:بشین باهات حرف دارم
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از حرف هاي تکراري گفت:راحله جان اگه قرار دوباره سر موضوع  پرویزخسته
 زن گرفتن من....

 تينه این نیست...چون مي دوند تو زن بگیر نیس-
 پس چي؟-
 تو بشین تا من شروع کند-

 لبخندي زد کتش را روي میز گذاشت ونشست وگفت:بفرمایید خاند پرویز
ست باید از کجا  راحله ست وبه پرویز نگاه مي کرد... نمي دان ش رو به رویش ن

شروع کند که اخرش به دعوا ختد نشود پرویز لبخندي زد وگفت:چند سال من 
 وندیدي خواهر کوچولو؟گفتي بیام اینجا بشیند که نگام کني؟

سال از 50اول اینکه - سه  شده ودیگه به من نگو کوچولو دوما من فقط  سالت 
 کوچیک ترم خان داداشتو 

 سالتد بشه بازم براي من همون خواهر کوچولویي90خندید وگفت: پرویز
با اخد نگاهش کرد اما دوستش داشت زیاد...بیشتر از برادر کوچکشان  راحله

شت  شوهرش اختحفي دا شهرام... پرویز براي راحله یک چیز دیگر بود اگر با 
اشتند فقط پرویز مي دانست...اگر فقط پرویز مي دانست ..اگر مشکل مالي د

 غصه داشت فقط پرویز از حال راحله با خبر بود ...
لبخندي که پرویز به راحله نگاه مي کرد شروع به گفتن کردوگفت:یادته وقتي  با

مان  ما هاش ازدواج کني  با یدا کردي و مي خواي  یه دختر خوب پ گفتي 
ش ه تو هد پاتو کردي تو یه کفمخالفت کرد ؟و گفت" نه" باید دختر از اقوام باش

هموني شد که تو مي  اکه غیر از شادي نمي خواي؟... بعد از سه ماه قهر و دعو
خواي... وقتي شللادي شللد عروس این خونه با رفتار هاي خوبش خودش و تو 
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دل همه جا کرد ومامان بهت گفت پشللیمون نمیشللد که بهت اجازه ازدواج 
 دادم....

قي کشللید وادامه داد: وقتي شللادي رو از دسللت از کمي مکث نفس عمی بعد
دادي دیدم چطور شکسته شدي، وقتي خبر نابینایي پسرت و بهت دادن کمرت 
شي کرد ذره ذره  شدنت ودیدم وقتي مهیار چند دفعه خود ک ست و خمیده  شک
سیدي که ایند از  ست وپا مي زدي ومي تر شدنت ودیدم ..دیدم چطور د ذوب 

بودم سایه پیش مامان بود یادته؟ پرویز دستانش را  ماه پیشتون6بره من  ستتد
سرش را تکان داد که  شک فقط  شمان پر از ا زیر چانه اش حلقه زده بود و با چ
ها گفتد برو زن بگیرهد  که همون موقع  ته  یاد تاد روي دسللتش( یک قطره اف

بعد  گفتي نمیشللن؟خودت از تنهایي میایي بیرون هد این بچه ها اینقدر اذیت 
شاد ي دنیا رو نمي خواي اگرم تا االن زنده اي فقط بخاطر بچه هاته وگرنه تا از 

 االن باید پیش اون دفنت مي کردن
دستانش را از زیر چانه اش برداشت و دست به سینه به صندلي تکیه داد  پرویز

ونفس صلللدا داري کشللید وگفت: با یاد اوري گذشللته ها مي خواي به کجا 
 برسي؟

اماده هر گونه برخورد پرویزمي کردچون میدانسللت این  باید خودش را راحله
کوه صللبر و مهرباني عصللباني شللود فوران خواهد کرد نفس عمیقي کشللید 

 وگفت:ببین پرویز...تو اگه به فکر خودت نیستي به فکر مهیار باش
 موشکافانه نگاهش کردوگفت: منظورت چیه؟ پرویز
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هیار تو اون خونه درن دشلللت با ارام ترین لحنش گفت:منظورم اینکه م راحله
شبد خسته وکوفته  صبح میري بیمارستان بعد از ظهرم مطبي  ست...تو که  تنها
که این بچه رو  باز خدا رحمت کنه اموات این فرزین  بر میگردي مي خوابي 

واي چیکا میخ فتهتنها نذاشللته..اگه خدایي نکرده تو اون خونه اتفاقي براش بیو
 رکني؟ها؟

ه تنها نیست سایه ومنیره خاند هستن دوما االن دوسال داره با اوال تو اون خون-
 این شرایط زندگي میکنه خدار وشکر تا االن مشکلي براش پیش نیومده

سمي اره وروحي چي؟..فکر نمي کني به  راحله شاکي نگاهش کرد وگفت:ج
شه 27یه همزبون احتیاج داره؟اون االن  شه به یکي نیاز داره که کنارش با سال

 من وتو ومامان تا کي پیشش هستید؟
با عصبانیت وخستگي صورتش را مالش داد وگفت:راحله خیلي خستد  پرویز

 زند...فردا هد باید برم به مریضام سر ب
بلند شللد راحله بالحني که پر از عصللبانیت بود گفت:بچت مهد تر یا  پرویز

 مریضات؟
 با لحن خسته وارام گفت:بچد، پاره تند،عمرم، همه زندگید، نفسد... پرویز
 قدمي برداشت که راحله صدایش کرد:پرویز پرویز
ا با همان لحن وبلند تر داد زد:پرویز چي؟کدوم دختر حاضللر میشللله ب اوهد

 مهیار ازدواج کنه؟ ...اصح خودت حاضري با یه مرد کور ازدواج کني؟
وبا ترس داخل شللد وگفت:چه خبرتونه..چرا اینقدر داد میزنید؟  عزیزهراسللان

 ارومتر مهیار صداتونو مي شنوه
 :اخه ببین داره چي میگهپرویز
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 مگه من چي گفتد؟اصح بقیش وگوش کردي که داد زدي؟-
جان..راحله یه دختري پیدا کرده که..که شللرایطش مثل مهیاره اما :پرویز عزیز

 اون مادرزادي نابینا بوده
صبي زد وگفت:عروس کور؟عالیه...ارزوي یه  پرویز ستگي لبخند ع از روي خ

ستت درد نکنه خواهر ولي دیگه نمي خواد به فکر  عروس هد به دلد مي مونه د
 مهیار باشي

حله داد زد:مي خواي بذاري اون بچه تا اخر قدم به سللمت در رفت که را چند
عمرش تنها باشه ؟اگه چند ساله دیگه افسردگي گرفت وخودکشي کرد مقصر 

 توئي پرویز
ستش را  عزیز ست ود ش صندلي ن سته از جنگ ودعواي خواهر وبرادر روي  خ

تکیه گاه سرش قرار داد ...وانها دعوا مي کردن و در مورد ازدواج مهیار صحبت 
و غافل از اینکه که او پشللت در آشللپزخانه به حرف ها ي آنها گوش  مي کردن
 مي دهد.

باشللله که پرویز یه دختر کور ازدواج کنه...یکي  با  :من دلد نمي خواد بچه ام 
حداقل جلو پاشللو ببینه...بتونه مهیار وتا پارک سللر کوچه ببره ودو تا تیکه لباس 

ارم میشلله دوبرابر هد باید براش بخره ...دلد خوشلله که عروس اوردم اونوقت ک
 به مهیار برسد هد عروسد

 از زور عصبانیت نفس نفس میزد گفت:به مهیار که چیزي نگفتي؟ پرویز
 به پرویز نگاه کرد وگفت: هنوزنه گفتد اول به خودت بگد راحله

 کار خوبي کردي نمي خوام ازاین موضوع چیزي بفهمه-
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مي کني؟چشمش نمي بینه دل که داره  :اخه مادر این چه کاریه با این بچهعزیز
بزار با دختره حرف بزنه خدارو چي دیدي شللاید مهرشللون به دل هد افتاد الزم 

 نیست که حتما دوتا ادم همدیگه رو ببینن تا عاشق بشن
 به سمت مادرش امد سرش را ب*و*سید وگفت:شما تاج سر منید اما نه پرویز
 :اخه...راحله

 د تنها زندگي کنه وباید به این تنهایي عادت کنهاخه نداره...مهیار بای-
 چند قطره اشک ریخت وگفت:خیلي ظالمي راحله

همپاي خواهرش اشللک ریخت وگفت:من ظالد راحله؟من؟مني که  پرویزهد
شللب وروزم شللده مهیار... مني که تو بیمارسللتاند و فکر وذکرم تو خونه پش 

 گي میکند؟فکر مي کني راحتمهیاره...؟ تو فکر مي کني من با بي خیالي زند
به روز مي رسللوند؟ میدوني چرا از اون خونه فرارمي کند و به مط  بشللبد و

وبیمارسللتان پناه مي برم؟ چون گوشلله گوشللش شللادي رو مي بیند ...چون 
شت اما االن  سرش میذا شیطنتاش خونه رو، رو  روزهایي مي بیند که مهیار با 

 کي بگد ؟حوصله خودشد نداره...اخه برم دردم وبه 
چه  پرویز خدا  فت: یه گ با گر یه داد و نت تک کابی به  روي زمین نشللسلللت و

 گ*ن*ا*هي کردم که حقد این بود؟
سینه  عزیز سرش را روي  سر پ شکهایش را پاک کرد  ست وا ش با گریه کنارش ن

اش گذاشلت وگفت:الهي من بمیرم وتورو اینجوري نبیند ...خودتو اذیت نکن 
 مادر

له نار بردارش ا راح نه برادرش کرد ک هاي مردا بازو تاد دسللتش را زیر  یسلل
 وگفت:معذرت میخوام ..پاشو یه ابي به صورتت بزن
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کمک خودش بلندش کرد صورت برادرش را به دست گرفت و ب*و*سه اي  به
 زد وگفت:معذرت مي خوام

ما این  پرویز به فکرمهیاري..ا نداره مي دوند  لبخند مهرباني زد وگفت: عیبي 
 راهش نیست

شحال سد قهر وکینه معني  عزیزخو از اینکه بین این خواهر وبرادر کلمه اي به ا
نشده برعکس پسر کوچکش شهرام که همیشه با همه دعوا داشت و قهر بود با 
لب خندان از اشللپزخانه خارج شللد تا ان موقع مهیار روي مبل نشللسللته بود 

 ...پرویز ابي به صورتش زد راحله گفت:میگد پرویز..
 .جاند.-
 تو کح مخالف ازدواج مهیاري؟-

شلیر اب را بسلت حوله را از راحله گرفت وگفت:نه خواهرگلد من که بد  پرویز
بچد ونمي خوام به گفته خودت تا کي من وتو هسللتید یکي باید باشلله بعد ما 

 بهش برسه ومونس وهمدمش باشه
 خب پس چي مي گي دیگه؟-
 باشه...این خواسته زیادیه؟میخوام نابینا نباشه، حداقلش کد بینا -

 خندید وگفت:نه ...پس یکي دیگه پیدا مي کند راحله
طور که صورتش را خشک مي کرد گفت: من نمیدوند تو آرایشگاه  پرویزهمان

 داري یا محل همسر یابي؟
له تا از  راح ند  گام چ باور مي کني تو همین ارایشلل تاش.. فت:دو  نده گ با خ

 مشتریام ازدواج کردن؟
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 چرا باور نکند؟ چون چند تاشوند براي من زیر سر داشتياره -
 حوله را از پرویز گرفت وگفت:بشین شام برات بکشد راحله
نشللسللت و راحله به سللمت کابینت رفت پرویز گفت:سللایه ونمي بیند  پرویز

 کجاست؟
ریشللتریت مي خواسللتي کجا باشلله از بس اذیت کرد سللاعت 600این زلزله -
 شامش وخورد وخوابید7

شپزخانه بیرون امد به مهیار که دم  روي مبل با زانوهاي  بعد شام پرویز از آ از
شد بغض  شده بود نگاه کرد..غد پرویز تازه  شیده به میز خیره  در آ*غ*و*ش ک
شت  شانه اش گذا ست دور  ست د ش شید وکنار مهیار ن کرد اما نفس عمیقي ک

 ن؟س*تانه کجاوگفت:احوال پسر گلد چطوره؟چرا تنها نشستي پس مامان وم*
 همان غد کمي سرش را بلند کرد وگفت:من زن نمي خوام مهیاربا
 پرویز یخ زد وگفت:صدامون وشنیدي؟ لبخند

 اونقدربلند بود که همسایه ها هد بشنون ..-
 را برداشت باکحفگي به مهیار نگاه کرد وگفت:ببین مهیار... دستش

نابیناچه کد بینا،همون جوري که من جدي گفتد زن نمي خوام...چه بینا چه  -
 گفتي باید تنها زندگي کند وبه این تنهایي باید عادت کند

 بغض کرد وسر پسرش رابه فشرد وب*و*سه اي بر موهایش نشاند ... پرویز
 میشه برید خونه؟ خوابد میاد -

 پسرش را نوازش کرد و گفت:اره صبر کن برم سایه رو هد بیارم شانه
سمت بلند سرش  شد به  اتاق عزیز رفت ومادرش را در حال قران خواندن دید 

 را بلند وکرد وگفت:میخواید برید؟
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 اره ..اومدم سایه ر وببرم-
بچه رو کجا میخواي ببري شللما برید؟ فردا مي گد مسللعود یا م*س*تانه -

 بیارنش
 نه مامان میترسد صبح گریه کنه که چرا نبردیمش-
اش بوده صداش در یومده حاال بزار یه روزم اینجا مادر این یه هفته خونه عمه -

 باشه
 باشه..پس خدا حافظ-

از اتاق خارج شد عزیز قرآن را ب*و*سید وگذاشت کنار واز اتاق بیرون  پرویز
 آمد مهیار آماده ایستاده بود راحله گفت:کجا میرید؟ خب شب بمونید

 :نه...ممنون فردا بیمارستان کار دارمپرویز
 :مهیار توچي عمه تو هد نمي موني؟راحله
 با همان حال گرفته اش گفت:نه اتاق خودم راحت ترم مهیار
از حال مهیار تعجب کرد رو به پرویز به معني "چشلله" سللرش را تکان  راحله
 داد..

دسللتي تکان داد که "هیچي" از در هال بیرون امدن م*س*تانه رو به  پرویزهد
 دقه با مهیار حرف بزند؟داییش کرد وگفت:دایي میشه یه 

که دسللت مهیار در دسللتش بود با لبخند گفت:بیا دایي براي خودت این  پرویز
 بد اخحق ومیخوام چیکار

خندید عزیز وراحله با پرویز جلو تررفتن مهیار گفت:با من چیکار  م*س*تانه
 داري م*س*تانه؟
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 به دور شدن انها نگاه میکرد گفت:مهیار.... م*س*تانه
 ..بله.-
 خواستد بگد نگران نباش باالخره یکي پیدا میشه با تو ازدواج کنه-

لبخند تلخي زد وگفت:ممنون از دلداریت...ولي فکر نکند کسي حاضر  مهیار
 بشه با من ازدواج کنه

نگاهي به مادر وداییش انداخت مشغول حرف زدن بودن حواسشان  م*س*تانه
سرش پا سر به آنها نبود به مهیار که با غد  سریع  یین انداخته بود نگاه کرد بعد 

شد  سریع وارد خانه  سه اي محکد زد و ست گرفت وبرلبش ب*و* مهیار به د
 داشت...مهیار از این کار م*س*تانه چنان شوکه شد که قدرت پلک زدن هد ن

شند چه 27تمام این  سیده با سال زندگي اش یادش نمي اید همدیگررا ب*و*
لب بگیرن... چ ند  مد برسلللد بخواه به صللورتش ا کار را کرد؟ اخمي  را این 

امیدوار بود فکري که میکند اشللتباه باشللد...راحله به سللمتش آمد بازویش را 
 گرفت :نمیاي عمه؟بابات منتظره ها

 کشید وگفت:چرا برید نفسي
از خداحافظي سوار ماشین شدند وحرکت کردند.در راه مهیار سرش را به  بعد

سبانده بود وبه نظر خیلي از رهگذرها بیرون را نگاه مي کند  شین چ شه ما شی
پشللت چراغ قرمزایسللتاد... ماشللیني کنار آنها توقف کرد دختربچه کوچکي از 

لبخند  با شیشه صندلي عقب ماشین به مهیار نگاه کرد ولبخندي زد.گردنش را
سکش را که کنارش  ست مي کرد به امید لبخندي از طرف مهیار عرو چپ ورا
شان داد.... اما مهیار فقط نگاه مي  سباند به مهیار ن شه چ شی شت وبه  بود بردا
کرد وعکس العملي نشللان نمي داد از نظر دخترک این پسللر خیلي بي عاطفه 
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شاندن یک لبخند بر لبش این ست یعني ن ساس ا ست؟. قدروبي اح .. سخت ا
دخترک اخمي کرد با خودش فکر کرد ادمي به بد اخحقي او ندیده با قهر دست 
به سینه نشست وبا همان اخد به مهیار نید نگاهي انداخت.چراغ سبزشد همه 
شد دوخته بود مهیار  شین ها حرکت کردند دخترک هنوز امیدوار به مهیار چ ما

هد دلشاد خندید هر دو ماشین  رکبا گذشتن فکري درذهنش لبخندي زد ..دخت
 ازهد جدا شدند.

شین سمت خانه حرکت کردند  ما شدند وبه  در حیاط پارک کرد ...هر دوپیاده 
ید پرویز  هایش را ارام وشللمرده روي زمین مي کشلل پا گام راه رفتن  یار هن مه
سمت اتاقش مي  شدند.مهیار به  شت ووارد خانه  شانه اش گذا ستش را دور  د

 رفت
 خواي با بابات یه استکان چاي بخوري؟:نمي پرویز
 بي حوصله گفت:نه خوابد میاد مهیار

 میخوام بات حرف بزند مهیار-
 ایستاد وگفت:اگه در مورد زن گرفتن منه یه بار بهتون جواب دادم مهیار
باور کن بخاطر  پرویز که زدم .. تاد وگفت:اگه بخاطر حرفایي  جلویش ایسلل

 خودت بود
 بابا خوابد میاد-

ست که عحقه اي به ادامه این  پرویز صله ا فهمید مهیار انقدر ناراحت وبي حو
 بحث ندارد ونمي خواد حرفي بزند کنار رفت وگفت:شب بخیر
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به اتاقش رفت وبدون زدن کلید به سمت تختش رفت ...مدت زیادیست  مهیار
که دیگر درآن اتاق چراغي روشللن نمي شللد....اما هنوزنتوانسللته به تاریکي 

تاقش عادت کند...لباسللش را دراورد ارام ارام به سللمت تخت رفت با هشللت ا
لبه  بهقدم به تخت میرسللید،روزهاي اول مي شللمرد و حاال دیگر نه... پایش 

تخت خورد دستش را روي ان کشید ملحفه را کنار زد وبه زیرش خزید صداي 
شت خفه کرد.حق با که بود؟با خودش که زن میخوا ما ست اگریه اش را در بال

نه با این شرایط،دلش مي خواست زنش را ببیند... لباسي که مي پوشد تعریف 
شد اخمي کند...مي خو صحبت  ستکند... اگر مرد غریبه گرم  شق  ا اول عا

شللود بعد زن بگیرد دوسللت داشللتن حق او بود اما بدون چشللد ها زن نمي 
 خواست.
باعکس همسللرش حرف میزد.از دلگ پرویزهد یه  با گر تاق  هایش درا نگي 

گفت....گفت کاش بودي تا عروسلللت را انتخاب مي کردي،کاش بودي تا با 
شللرایط و بداخحقي هاي مهیاربهترکنار مي آمدم گفت که چقدر نامرد بود که 

 تنهایش گذاشت و زود تر از او رفت انقدر گفت وگریه کرد تا خوابش برد.
شللد یه نفس با حس قلقلک دماغش وسللنگیني شللکمش از خواب بیدار مهیار

عمیق کشید سایه روي شکمش نشسته بود ومي خندید مهیاربا صداي خواب 
 الود وبمش گفت:چیکار میکني وروجک؟

 مشغول بیدار کردن شماید-
 کي اومدي سونامي ؟-
 االن...من یه روز خونه نباشد جنابعالي تا لنگ ظهر خوابیا-

 خندید وگفت:نه که جنابعالي سحر خیزید ما شدید لنگه ظهري مهیار
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به جلو خیز برداشللت وسللایه را در آ*غ*و*شللش گرفت وکنار خودش  مهیار
 خواباند...گفت:پیش عمه خوش گذشت؟

 بله خیلي...-
 شبا پیش کي مي خوابیدي؟-
 پیش م*س*تانه..همش میگفت توبوي مهیار ومیدي-

سایه برداشت وگفت:چرا این حرف محو شد ودستش را  لبخندش از دورشانه 
 وزد؟

خب من یه شللب ترسللیدم پیشللد خوابید...گفت تو که خونتون به اون بزرگي -
شد مي خوابد بعدش اوند منو  شبا پیش دادا نمیترسي اینجا میترسي گفتد من 

 بو کرد وگفت بوي مهیار ومیدي بعد دیگه هر شب پیشد مي خوابید
اشت یه یقین تبدیل میشد اخمي کرد وگفت:پاشو برید که حدس مهیار د انگار

 صبحانه بخورید
 با تعجب نگاهش کرد وگفت:ناراحت شدي پیش م*س*تانه خوابیدم؟ سایه

 زد وگفت:نه قربونت برم پاشو برید...منیره خاند امده؟ لبخندي
 بله..-
 تو با کي اومدي؟-
 عمو مسعود-

 نشست سایه رویش خد شد وگفت:کولي میدي؟ مهیار
 باشه ولي صبر کن لباسد وبپوشد-
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پایین امد و لباس برادرش را از رو زمین برداشللت و به او داد... پشللتش  سللایه
شدن با  شد از اتاق خارج  شت و بلند  سایه گذا ستش را زیر پاي  رفت مهیار د

م اقا مهیار صللبح تون احتیاط راه میرفت منیره خاند که ان دورا دید گفت:سللح
 بخیر

شما هد  نزدیک صبح  سحم منیره خاند  سایه پایین امد ...مهیار: شپزخانه  به ا
 بخیر خوبید؟...زیارت قبول

 ممنون اقا بفرمایید بشینید-
 با اخد به منیره خاند نگاه کرد وگفت:مند که اینجا اصح ادم نیستد سایه
سید وگفت:ال منیره صورتش را ب*و* شما خندید و هي من قربون زبونت برم..

 تاج سرمنید خوبه؟
 با شیطنت گفت:اختیار داریداین حرفا چیه شما سرورمایید سایه

ومنیره خاند خندیدند هر دونشللسللتند ...سللایه یک تکیه نان سللنگک  مهیار
 برداشت وبراي برادرش لقمه اي گرفت ودر دستانش گذاشت وگفت:اینو بخور

 هد لبخندي زد وگفت:ممنون خوشگلد او
 خواهش مي کند جیگرم-

ست  مهیار سایه نبود چطور مي خوا گازي به لقمه زد وبا خودش فکر کرد اگر 
ست مهیار  سایه روي د ست کوچک  شده اش را بگذراند...د روز هاي تکرار 

 قرار وگفت:حواست کجاست داداشي؟...
 ؟لبخند زد وگفت:هیجا..مگه چیزي گفتي مهیار

 من نه ..ولي منیره خاند برات شیر کاکائو اورده-
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دستش را روي میز به طرف جلو مي کشید که سایه لیوان رابرداشت و در  مهیار
دسللتانش قرار داد بازهد از خواهرش تشللکر کرد که همیشلله هوایش را داشللت 
ومثل یک مادرمراقبش بود سلایه مشلغول گرفتن لقمه براي برادرش بود و اوهد 

براي  خودمل*ذ*ت مي خورد هر چند منیره خاند چند دفعه گفت" تو بخور با 
ست  سایه حرف گوش نمي کرد ..مهیار خودش مي توان اقا لقمه مي گیرم" اما 
جام  هایي ان به تن هایش را  کار  ته  یاد گرف مه بگیرد یعني دو سلللال اسلللت  لق

 دهد.واینطور کمتر به دیگران احتیاج پیدا میکرد.
شت وبه محض گفتن الو زنگ تلفن  صداي شد منیره خاند گوشي را بردا بلند 

تلفن قطع شللد...بعد از پنج دقیقه دوباره زنگ خورد باز منیره جواب داد وقطع 
 شد منیره خاند با عصبانیت گفت:اي بر پدر مزاحد......

 پرید وسط حرفش و گفت:صلوات ... سایه
صلوات فرستادن مي  وغش خندید منیره خاند با غش خندید ومهیار هد همراه 

ان اخمش شروع کرد به خندیدن که دوباره صداي زنگ تلفن مانع خندیدنشان 
 شد...
 :منیره خاند گوشي رو بدید خودم جواب میدممهیار

گفت وگوشللي راجلوي مهیار قرار داد ..برداشللت بعد از زدن دکمه  چشللمي
 گفت:بله..

سللر کار گذاشللتي؟ یک  بله و...خب نمي خواسللتي بیاي مي گفتي، چرا منو-
ساعت دارم زنگ میزند یه خانمي جواب میده ...این کیه؟..... فکر کردي کي 
شون  ستي ها؟ یکي از اون بچه پولداري احمق که فکر میکنن هر جور که دل ه
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نا  ندن؟من از او عد بهشللون میخ بازي مي گیرن وب به  گه و  بخواد دختراي دی
 که بقیه برام دست و پا مي شکنننیستد...منتد نمي کشد... اونقدر خوشگلد 

 حاالم اگه دوستي داشتي بیا...نیومدي بعد پنج دقیقه میرم
این مدت مهیار با لبخند وصللبر به حرفاي ژینوس گوش مي داد بعد از  تمام

 اتمام حرف هایش گفت:تموم شد؟میتوند صحبت کند؟
یار مهبا داد وبغض گفت:نه...دیگه..دیگه..خیلي از دسللتت ناراحتد  ژینوس

 خب چرا نیومدي؟
صداي جی  جی   منیره شده به مهیار و شک  شاد وحالتي خ شمان گ سایه با چ و

دختري که از پشللت تلفن شللنیده میشللد نگاه مي کردن مهیار بي صللدا خندید 
وگفت:شللما که اجازه نمي دید من صللحبت کند... ماشللاالله یه ریز مشللغول 

 تکون دادن فکي االن ساعت چنده؟
 د ساعت چنده..خونتون مگه ساعت ندارید از من مي پرسي؟من چه میدون-

 کمي سرش را به راست چرخواند وگفت:منیره خاند ساعت چنده؟ مهیار
هنوز در همان حالت بود مهیار که انگار متوجه شللده بود دوباره پرسللید:  منیره

 منیره خاند با شمام ساعت چنده؟
نگاهي انداخت (یه ربع  ها..ساعت؟؟ سرش را چرخاند وبه ساعت دیواري-

 ده اقا
ممنون...االن که یه ربع به ده هنوز یازده نشلللده براي دیدن من اینقدر عجله -

 داري؟
 کي گفته ساعت یه ربع به ده؟االن یازده ونیمه...-

 خندید وگفت:حتما ساعتت خرابه مهیار
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به سلللاعتش نگاه کرد ... ثانیه گردي که مي چرخید عقربه ها هد در  ژینوس
ساعت  شید  شان بودند...گفت:نخیر درسته از یک رهگذر پرسید(اقا ببخ جای

 چنده؟
نگاهي به دسللت مچي ژینوس انداخت بعد به سللاعت خودش گفت: ده  مرد

 دقیقه به ده
ساعت مهیار صداي مرد خندید وگفت:مثل اینکه همه  شنیدن  ست به یکبا ي ا د

 کردن قرار من وتو رو بهد بزنن
 با حرخ گفت:خب حاال...میاي؟ ژینوس

 نمي دوند بزار به فرزین زنگ بزند..اگه تونست همرام بیاد باشه-
 فرزین کیه؟-
 دوستد دیگه-
 اها..یادم رفته بود نابینایي ویکي باید عصاي دستت باشه-

 غمگین شد وگفت:خدا حافظ مهیار
 چي چیو خداحافظ بزار یه کمي با هد حرف بزنید بعد خدا حافظِاه...-

 بي حوصله گفت:بقیه حرفا باشه براي وقتي همدیگرو دیدید مهیار
این حرف دکمه قطع را زد وگوشلي روي میز گذاشلت سلایه دسلت به سلینه  با

 وایساد وگفت:خب تعریف کن داداش گلد دختره کي بود؟
 غمگین خندید وگفت:یکي که فکر میکنه مي تونه جا پاش ومحکد کنه مهیار
با گیجي گفت:چي؟..میگد دختره کیه؟...گفته باشما ما از این عروساي  سایه

 از دماغ فیل افتاده نمي خواید
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ته دلش خندید وگفت:الهي من قربون تو برم ...حاال کي خواسلللت  مهیار از 
 عروس بیاره؟

 ر اگه مزاحد به پدرت بگوخاند:میگد ماد منیره
 نه بابا..مگه من دخترم که بابام بگد مزاحمد ودک کنه ؟-
 چه مي دوند مادر از این دخترایي که پسرا رو از راه به در مي کنن زیاده-
 چشد حرفتون وگوش مي کند ...منیره خاند میشه شماره فرزین وبگیري؟-

 :مي خواي بري سر قرار؟سایه
 هاگه خدا قبول کن-
 خدا که قبول میکنه..منتها باید سایه بنده خدا رو هد با خودتون ببرید-

 وگفت:باشه... مهیارخندید
به مهیار داد بعد از چند بوق فرزین افتخار  منیره خاند بعد از گرفتن شللماره 

 جواب دادن را داد :جوند مهیار
 سحم..امروز مي توني بیاي؟-
 علیک سحم...کجا بیام؟-
 قراري که با دختره گذاشتد دیگه؟خب -
 واي مهیار یادم رفته بود ...-
 هنوزم که دیر نشده تازه ساعت ده -
 نه اخه میدوني چیه؟-
 کار داري؟-
 خب اره یعني ...یه قرداد که باید امضا کند-
 خب فداي سرت هر وقت تونستي بهد خبر بده-
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گه - یه روز دی تا اون موقع خودم بهش زنگ میزند قرار و براي  گه  یذارم ...ا م
 دختره کولیت نکرده باشه

 وگفت:نه دختر خوبه ...فقط براي عصر قرار بزار مهیارخندید
 باشه ...بازم شرمنده-
 دشمنت شرمنده این حرفا هد دیگه نزن..خدا حافظ-
 خدا حافظ-

 گوشي را برداشت وگفت:چي شد نمي رید؟ سایه
 نه..-

 کند؟:ناهار چي درست منیره
 :مرغ با زرشک پلوسایه

 :سایه من از زرشک بدم میادمهیار
 :اقا براي شما بدون زرشک درست مي کندمنیره

 خوبه ممنون..پس ساالدم یادتون نره-
 چشد-
 داداش برید کیفي که بابا برام خریده بهت نشون بدم-
 فندق من چه زود بزرگ شد-

 میرن اول...خاند شدن:بله سایه خاند بزرگ شدن امسال منیره
 با گیجي گفت:مگه قبح اقا بودم ؟ سایه

 حرف سایه دوي ان خندیدن... با
****** 
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 دوم فصل
از خانه بیرون امد با قدم هاي خاند وار وموقرکه برمي داشت به سر کوچه  مرید

با پاي دیگریش  نزدیک میشللد که با دیدن عماد که یه پایش به دیوار زده بود و
روي زمین به حرکت در مي اورد وسللیگاري که میان انگشللتانش با ولع مي 

ست و پایش بلر ستاد، کمي ترسیده بود اما انقدر که د شید ای شک تر از ان زد، بی
ستانش گردن چند نفر را  شنیده بود با د سید که  شتش مي تر اندام ورزیده و در
شللکانده و کسللي که پاروي دمبش بگذارد وروي خواسللته اش نه بیاورد باید با 
این دنیا خدا حافظي کند... نفس عمیقي کشید وراهش ادامه داد فقط جلویش 

بیند مرید امده یا نه که با دیدنش ب کهنگاه مي کرد عماد سللرش را بلند کرد 
پاي انگشللتیش  با جلوي دم خت و ندا گارش را روي زمین ا ندي زد سللی لبخ
شود مرید به نزدیکي او  شید تا مرتب تر  ستي بر موهایش ک شش کرد د خامو
رسللید لبخندي به رویش زد اما مرید نید نگاهي هد نینداخت وبه راهش ادامه 

عماد عادي شللده بدون اینکه کد بیاورد با  رايداد چند روزیسللت این رفتارها ب
 قدم هاي بلند راه افتاد وگفت:مرید

 با اخد غلیضي که نشانه عصبانتیش بود گفت:مرید نه مرید خاند مرید
با ان دندان هاي لک دارش از دود سیگار لبخند مهرباني زد وگفت:چشد  عماد

ش شما هر چي  سیاه  سرما من غحم  شما تاج  صح  ما بگید من مرید خاند..ا
 همون و صدات مي کند..مرید خاند جواب من چي شد؟

یه  مرید تاد چ یه ادم مع فت:بنظرت جواب  مان اخد گ با ه تاد  ایسللل
؟؟ها؟؟؟انتظار نداري که با این پیشللنهاد سللخاوتمندتون قند تو دلد اب بشلله 
شرمحله  ستگاري من که  سري اومده خوا شکر کند پ صد بار خدا رو  وروزي 
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واد فروشي وم*ش*ر*و*ب خوري وچاقو کشي ودزدي و دعوا است وهمه به م
دیگه مي شللناسللنش ؟... یک بار گفتد نه و هیچ وقت  زهرماروهزار کوفت و

نظرم عوض نمیشله پس بهتره دیگه سلرراه من سلبز نشلید حاال هد اون هیلکه 
 نسبتا خوشگلتون رو ببرید کنار

را  ي یکي انگشتانشنگاهي به کوچه انداخت کسي نبود لبخندي زد ویک عماد
 باال اورد و از انگشت کوچیکش شروع کرد:

من معتاد نیسللتد ...دویک بارم غلط دزدي نکردم اینا تهمت و خواهشللا  یک
چیزي که شنیدي و برچسبشوبه من نزن...سوما چاقو کشي ودعوا باهات پاید 
ستد که هر کي تو کوچه و خیابون دیدم  شي نی چون از خودم دفاع میکند...وح

که گفتي منب گه  مار دی فت وزهر ما اون هزار کو هار چاقو بزند چ  ظورتوهش 
یدوني قبح  بازید اره اون مي کردم قبح...م گه منظورت دختر  ما ا یدم ا نفهم
کیه؟قبل از اینکه عاشللق تو بشللد یه قدم امد جلو مرید با ترس یه قدم رفت 

 عقب(قبل از اینکه عاشق دختر مغرور وسرتق محلمون بشد.
ندید به دیوار  خ که  قدر  قب ان قابح مرید رفت ع مد جلو ومت گه ا قدم دی یه  و

ید ومثل جوجه ا به  دهیکه گربه د یچسللب با ترس نگاهش مي کرد عماد رو 
رویش ایستاد:یادته پسراي محله چقدر سر به سرت میذاشتن ومن میزدمشون 

ي م ندبوبا دست وپاي شکسته برمیگشتن خونه ؟وقتي بابام مي فهمید با کمر 
 زدم؟

 خب که چي؟من که مجبورت نکرده بودم مي خواستي نزنیشون-
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سللالت بود 9خندید وگفت:خیلي بي احسللاسللي مرید خاند من وقتي  عماد
شدم ...اون موقع من  شقت  شقتو از دلد 18عا سالد بود وقتي دیدم پا نمیدي ع

 کندم وانداختد دور توي قلبد دفنت کردم
کنار باید برم....حوصللله شللنیدن چرت و  اقاي محترم بنده دیرم شللده برید-

 پرتاي تورو هد ندارم
سلیش به  شیجلوتر امد که نوک دمپای عماد شماي ع به کفش مرید خورد با چ

 چشماي کحغي مرید چشد دوخت وگفت:یادته کي از این محل رفتد؟
 برام مهد نیست-

شماي ترسیده مرید گفت: ی عماد ساروي مرید خیمه زد و با لبخند به چ ل ک 
بعد از اینکه عشللقتو کشللتد رفتد ویه دنیاي خرابه رو براي خودم درسللت کردم 
 پوزخندي زد(یه دنیاي خرابه که فقط دختراي خراب رو راه مي دادم...میدوني 

 من چند وقت اومدم؟
 چشد به راهتون نبودم که بخوام سال وماه وهفته رو بشمارم-

خندید و گفت:یعني عاشق این حاضرجوابیتد یه ذره خودتو مشتاق نشون  عماد
ماِه که اومدم دو ماه اول که 6بده که احسللاس سللر خوردگي پیدا نکند ....من 

تقریبا هر روز مي دیدمت ولي نمي شللناختمت یه روزوقتي رضلللا تورو بهد 
 نشون داد وگفت این دختر غد ومیشناسي گفتد نه میدوني چي گفت؟

ازترس قفسلله سللینش باال و پایین مي رفت که از دید عماد پنهان نماند با  یدمر
لبخند و انگشللت اشللاره اش عرق سللردي که روي پیشللاني مرید بود پاک کرد 

 مرید سریع با خد سرش را کج کردو گفت:نکن ..
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تک مي خوردي اون - بات ک با خاطرش از  که همیشللله ب فت مریِد همون  گ
دمت چه با غرور راه میري که کسي جرات نزدیک محلت نمیذاشت... وقتي دی

شید  سر ک ستر  شقت از زیر خروار ها خاک شت...اتش ع شدن هد بهت ندا
 وتمام وجودم وسوزوند

 من دوست ندارم...این قصه عاشقونتد برو براي یکي دیگه تعریف کن-
را نزدیک تر برد که هرم نفساي گرمش صورت مرید را مي سوزاند  عمادسرش

 ش گفت:تو مال مني اینو آویزون گوشت کنکنارگوش
سید  مرید سته عماد که لبش را مي ب*و* شمان ب ساس برق گرفتي به چ با اح

زل زد ...سللینه عماد را هل میداد ولي توانایي تکان دادن ان بدن سللنگین را 
شد و عماد متوجه  شان خیس  شکایي که مي ریخت لبهاي هر دوی شت با ا ندا

 برد چشماي ترسیده مرید مقابلش بود سرش راعقگریه اش شد...چشد باز ک
شغال  شید مرید همان طور که گریه مي کرد گفت:خیلي ک*ث*ا*ف*تي..ا ک

 وحشي
برود که عماد بازوهایش گرفت وگفت:ببخش غلط کردم خب دوست  خواست

 دارم
 دوست داشتنت بخوره تو سرت اگه تکیه تکیمد کني با تو ازدواج نمي کند-
 دلد میاد روت دست بلند کند که بخوام تیکه تیکت کند؟اخه مگه من -

 دستانش را کشید ولي جدا نشد :ولد کن عشق اشغال تو رو نمي خوام مرید
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صورتش نگاهي انداخت وگفت:  بازوهاي ستانش بود عماد به  مرید هنوز در د
میخواي منو بزني؟ها..بیا بزن.. کشللید طرف خودش و بازوهایش را رها کرد 

 ه قول میدم تکون نخورم(بیا دیگ
 یه مشت محکد به سینه عماد زد وگفت:خیلي پستي مرید

مشللت مرید ضللعیف بود که براي عماد حکد نوازش داشللت و او دلش  چقدر
شت هایش اورا نوازش کند عماد با  ستاد ومرید با م ساعت ها به ای ست  میخوا

د یره بایلبخندگفت:همه زورت همین بود جوجه رنگي؟..اگه میخواي دردم بگ
 محکد بزني تو شکمد

ما مرید بود وغرورش خودش را حفظ کرد  مرید بود ا ته  نده اش گرف خ
 وگفت:گوشت فاسد رو باید انداخت اشغال دوني نه اینکه کباب درست کرد

سریع از انجا دور شد ...او نظاره گررفتن عشق نوجوانیش بود مشتي به قلبش  و
 زد وزمزمه وار گفت:نمي توند نابودت کند مگر اینکه خودمد نابود بشد

شرکت رفت دیر رسیده  خیلي سمت  ست به  شد یک را سي پیاده  سریع از تاک
ساند...قدم هایش را تندوعجوالنه ب شت بود باید خودش را زودتر مي ر رمي دا

سورشد دکمه  سان سمت 10سریع وارد آ سانور به  را زد هنوز باال نرفته نبود که آ
ن کرد با باز شد ميایستاد...مرید با استرس به در نگاه 2پایین کشیده شد طبقه 

در ودیدن رئیس شللرکت آقاي کامیار فرخي رنگ پریدگي واضللطراب هد به آن 
شد فرخي با دیدن آن  ضافه  شده مرید که همه او چهره ماتد زده ا صوم  قیافه مع

ساس داده بودند  سمه ي بي اح ستند و به او لقب مج شک وجدي مي دان را خ
شد دک سور سان سرش را  10مهنگاهي انداخت ولبخندي زد وارد آ را زد مرید 

 پایین انداخت.
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 سحم-
 :سحم،چرا اینقدردیر کردید؟فرخي
شت وگفت:ب مرید سمي خودش برگ شک ور شید اقاي فرخي به حالت خ بخ

 مشکل پیش اومد نتونستد زود تر بیام
که دست به جیب ایستاده بود برگشت وگفت: شما مدیر برنامه هاي من  فرخي

هستید و باید زودتر از من شرکت باشید، این دفعه رو نادیده مي گیرم ولي دیگه 
 تکرار نشه

د هر سور با زشمتواضعانه وبا متانت سري تکان داد وتشکر کرد در اسان مرید
جدي راه مي رفت  یب وخیلي  به ج مدن فرخي دسلللت  مان بیرون ا دو همز

 وپرسید:
 برنامه امروز چیه؟-
ساعت - سه که  شهح 12جل شه بعد از ناهار یه قرار محقت با خاند  برگزار می

 باید به پروژه ژاله سر بزنیدوبعدش برید خریدو...و....5محبیان دارید وساعت 
شماش ست وفک چ ر کرد..اگر دفتر قرار محقات ها هد همراهش بود باز هد وب

نمي دانسللت... مگر مغز او چقدر گنجایش دارد که بخواهد این همه برنامه را 
 حفظ کند.

با تعجب برگشللت وبه مرید نگاه کرد وبا دیدن ان حالت خنده اي کرد  فرخي
 وگفت:امشب تولد دوستد مهران درست گفتد؟

 سته...سریع گفت:بله در مرید
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مان تولدش  مرید به مرور ز که آدمي  نه  ما که در این دوره و ز جب بود  در تع
خودش هد از یاد مي برد چطور تولد دوسللتش یادش مانده؟ هر دو وارد دفتر 
کار شلدن منشلي به احترام بلند شلد وسلحم کرد وطبق معمول اخمي به مرید 

ست اگر مرید تنظ ساس مي کرد با وجود مرید او یک مزاحد ا ید کرد چون اح
 کننده برنامه هاي رئیس شرکت بر عهده دارد پس او اینجا چه کاره است؟

از کتش عینکش در اورد و روي میز گذاشللت بعد از اینکه عینکش را به  فرخي
سه که قرار برگزار  ست گفت:خب این جل ش ستش ن صندلي ریا شد زد روي  چ

 بشه در مورد چیه؟
 : در مورد ساخت پاساژ دیگهمرید

فت:همین با شلللک  فرخي خت و گ ندا به مرید ا گاهي  باالي عینکش ن واز 
 پاساژي که باقریان قرار با شریکش بسازه ؟

 بله..البته شریکشون برادرشون هستند-
ستمش سلش کنید بزارید براي وقت  سی ست کن شن کرد وگفت:مهد نی را رو

 دیگه
 نمیشه اقاي فرخي ایشون از یک ماه پیش وقت گرفته بودند-
بنده حوصله این ریزه کاریا رو ندارم وقتمو براي پروژه هاي بزرگ خاند همتي -

 تر و مي گیره متوجه اید؟
هنوز جدي نگاه مي کرد وگفت:بله متوجه ام اما اگر بخواید اقاي باقریان  مرید

شه  شما نق ست  شه ؟الزم نی شرکت لطمه اي وارد ب رو رد کنید ممکن به اعتبار
ساخت وهز شید فقط در مورد نحوه  شو بک صحبت کنید بقیه  ینه وباقیه چیزا 
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شما که نمي خواید یه ادم  ساي دیگه.... ست مهند سپارید د قول واز خود  بدب
 رازي ومغرور به نظر برسید؟

با لبخند نگاهش کرد چقدر راحت مي توانسلللت مجابش کند... یعني  فرخي
فرخي کوتاه مي امد خودش هد دلیلش را مي دانسللت ...گفت:خیل خب هر 

 ومدن خبرم کنوقت ا
 چشد...با اجازه-

سئول تنظید کننده  مرید سمت اتاق خودش رفت...او م شد وبه  از اتاق خارج 
برنامه هاي رئیس شللرکت بود یعني براي دیدن رئیس باید از پل سللرسللخت 
ومقرارتي دختري به اسد مرید گذشت که با ان خحق به ظاهر خشک ورسمي 

ارند یعني اصللرار بي مورد فقط تلف که هر گاه مي گفت اقاي فرخي وقت ند
کردن اسللت. براي او دوسللت وفامیل رئیس هد مهد نبود،مگر اینکه فرخي از 

 قبل به او بگوید به فحن کس وقت زود تر بده.
در اتاقش مشللغول بررسللي برنامه ها بود که تلفن زنگ خورد گوشللي را  مرید

 برداشت :بله
 وقت:یه اقاي تماس گرفتن براي گرفتن منشي

 وصل کنید-
 با غیض به اتاقش وصل کرد مرید گفت:بفرمایید منشي

 سحم خاند همتي من تقي زادهد یه قرار محقات با اقاي فرخي مي خواستد-
بعد از اینکه چند صللفحه از دفترش را ورق زد گفت:دوشللنبه هفته آینده  مرید

 2ساعت 
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؟؟؟نه 2زاده تقریبا با تعجب داد زد:چییییي؟؟!!! دوشللنبه؟ اوند سللاعت  تقي
 خاند خیلي دیره

 متاسفد ولي زودتر ازاین امکان نداره مگر اینکه کسي قرارشو کنسل کنه -
 ولي خاند همتي کار من خیلي واجبه-
 بقیه هد از روي بیکاري که وقت نگرفتن بقیه هد کار دارن-
 اي کامیار هستدخاند محترم من اشن-
 خب پس چرا به من زنگ زدید ؟به خودشون زنگ میزدید-

مدیر برنامد  تقي با  فت  یار گ کام فت: ید وگ زاده از روي کحفگي پوفي کشلل
 هماهنگ مي کند یه وقت براتون بگیره مند زنگ زدم ببیند کي باید بیام

ه وقت یولي ایشللون در این مورد به من چیزي نگفتن و فکر کند قبح گفتید -
 مي خواید درسته؟

زاده از این همه جسللارت خوشللش امده بود خنده اي کرد وگفت:ممنون  تقي
خاند همتي با شللما سللرو کله زدن فایده اي نداره زنگ میزند به خود کامي 

 خداحافظ
 هر طورمایلید خدا نگهدار-

ساعتي مرید مشغول لیست کردن قرار محقات ها بود که تلفن زنگ خورد  یک
 مرید گوشي را برداشت وگفت:بله

 :اقاي فرخي فرمودند برید اتاقشونمنشي
 باشه االن میرم ممنون-
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شي زد  بعد سمت اتاق فرخي حرکت کرد لبخندي به من از قطع تماس مرید به 
و بعد شنیدن بفرمایید وارد اتاق شد  جوابش زهر خنده بود دو ضربه به اتاق زد

 در را بست وگفت:با من امري داشتید؟
 بله بنشیند-

 روي مبل نشست فرخي گفت:امروز کسي به شما زنگ زده بود؟ مرید
پس به شللما هد زنگ زده؟من بهشللون گفتد خارج از وقت نمي توند قراري -

 ت دادمبراشون بدم بدون در نظر گرفتن اشناي شما هفته اینده وق
ستودن ولي اقاي - شما قابل  شدم...این منظد بودن ومقراراتي بودن  بله متوجه 

تقي زاده از دوسللتان پدر من هسللتند و فراموش کردم بهتون اطحع بدم... از 
دسللت بنده هد خیلي شللاکي بودن بخاطر همین براي ناهار امروز دعوتشللون 

 کردم
 ریدولي اقاي فرخي شما با خاند محبیان قرار دا-
میدوند بزارید یه وقت دیگه...فردایي پس فردایي نمیدوند خودتون یه وقت -

 ازاد براشون پیدا کنید دیگه
 اینجوري که برنامه هاتون بهد میریزه-

روي میز خد شللد ودر چشللمانش زل زد وگفت:پس شللما رو براي چي  فرخي
 استخدام کردم

 مي خواید خارج از وقت اداري ...-
ي قراراي کاري باید در وقت اداري و در شللرکت انجام بشللن نه خاند همت-

 متوجه اید که؟
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بله متوجه ام ولي این فقط یه پیشللنهاد بود...چون فردا و پس فردا برنامه تون -
 خیلي فشرده است ممکن خسته بشید

شي به محبیان  فرخي شه پس میگد من صندلیش تکیه داد وگفت:با با لبخند به 
زنگ بزنه...اون که نمي دونه من یه مدیر مقرارتي دارم که همه چي باید طبق 

 روال پیش بره
به همان جدي بودنش...گفت:اگر مجبور نبودم همچین پیشللنهادي نمي  مرید
 دادم

 بهتون خبر بدم نه تقصیرشما نیست خودم باید یادم موند که-
 بلند شد وگفت:پس با جازه تون مرید

 خواست حرفي بزند که تلفنش زنگ خورد گوشي را برداشت وگفت:بله فرخي
..... 

 خوشحالي گفت:جدي؟ با
..... 

 خیلي ممنون خاند صالحي-
از قطع کردن تلفن رو کرد به مرید وگفت:اقاي تقي زاده امروز نمیان پس  بعد

 شانس با محبیان بود کارم راحت شد
 بعد از ابراز خوشحالي از اتاق خارج شد. مرید

ستخدام مرید هنوز موفق به دیدن لبخندش  فرخي سال از ا سه  شتن  بعد از گذ
او اینقدر رسمي و نشده است نمي دانست تقصیر رفتارهاي خودش است که 

خشللک برخورد مي کند یا واقعا مرید با همه مرد ها اینطور اسللت...رفتارهاي 
ساس خودش  شد که فرخي نتواند اح شرکت باعث مي   رادختر جوان ومغرور 
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صللادقانه با او در میان بگذارد و یا حتي چند دقیقه اي هد که شللده براي رفع 
مي خواسللت یک بار این  خسللتگي سللفره شللوخي و خنده را باز کند...دلش

مجسمه بي احساس لبخندي بزند تا شاید این عشقي که یک سال است دامن 
گیر او شده رو کند...اما رفتار مرید فرخي را وا مي داشت که روي احساسات 
ست آتش عشقش را زیر چهره بي  سر پوشي کند اما تاکي؟تا کي مي توان خود 

ر چشللد معشللوق خود شللود و تفاوتي پنهان کند؟تا کي مي توانسللت چشللد د
نتواند با یک ب*و*سللله کام خود را شللیرین کند؟کاش مرید در برابر فرخي 

 انعطاف پذیر تر بود تا گفتن دوست دارم براي فرخي راحت تر باشد.
********* 

ماشللین پیاده شللدند.مهیار عصللاي سللفیدش را باز کرد فرزین به طرف او  از
امد...قدم هاي هد گام با مهیار بر میداشللت رهگذران با ترحد به پسللر نا بینا 
شمي براي دیدن  سري چ سف مي خوردن که چرا همچین پ نگاه مي کردند و تا

 دنیندارد فرزین بازوي مهیار را گرفت وگفت:بیا روي اون صندلي بشی
 مطیعانه همراهیش کرد فرزین گفت:همین جاست بشین مهیار

به نیمکت خورد....دسللتش را پایین اورد تا جاي نشللسللتنش را  عصلللایش
بیابد...پشللتش به نیمکت کرد ونشللسلللت...عصلللایش را جمع کرد کنارش 
گذاشللت، فرزین بعد از نشللسللتن گفت: دختره نیاد فکر کنه ما هولید زودتر 

 اومدید
 مهیارخندید

 مگه ساعت چنده ؟-
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 دقیقه4:5-
ماهول نیسللتد خاند هسللتن که وقت نشللناسللن....حاال مطمئني گفت همین -

 جا؟
 بله عزیزکد ...-
 حاال چرا اینجا قرار گذاشتي؟من گفتد پارک ساعي-
 نمي دوند-
 آفرین همیشه از رو بي فکري کار کن باالخره به یه نتیجه اي مي رسي-

 خندید فرزین
 : میگد میخواي برو یه چیزي بگیر تا اومدنش بیکار نشینیدمهیارگفت

با  فرزین عد راحت  که ب مشللکوک نگاهش کرد وگفت:میخواي منو دک کني 
 دختره ماچ ماچ...ب*و*س ب*و*س اره؟

 فرزین کمتر چرت بگو-
 باشه میرم ولي برنگردم ببیند از کسي شماره گرفتیا؟-

 خندید وگفت: باشه ..برو زود برگرد مهیار
ست با تمام  بعد شمانش را ب سرش را به نیمکت تکیه داد...چ ستش  از رفتن دو

سال پیش دکترها به  سیژن...زندگي...امید، امیدي که دو  شید اک وجود نفس ک
او داده بودند و عمل کرد ولي نتیجه اي نداد...انگار چرخ دنده هاي زندگي با 

شتند سر لج دا صداي جی  و او  سپرد  صداي پارک  سر و ، گوش هایش را به 
خنده دختر بچه ها که احتمال میداد در حال بازي کردند...صللداي گنجشللک 
ها که فضاي در خت کنارش را پر کرده بود... صداي حرف زدن چند زن ومرد 
صداي  سختي هاي زندگي حرف مي زدند و  شنید که  سرش مي  شت  که از پ
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ي از کنارش عبور کرد و مي گفت..."بهش بگو کمتر از مردي که با صداي بلند
میلیون نمي فروشد به خدا ضرره "به همه اینها لبخند زد آدمي به دنبال چه در 5

نابود مي  هد....خودش را  به خودش سللختي مي د قدر مي دود؟ یا این این دن
 کند...جمع میکند بخاطر دنیا، در واقع هر کاري مي کند اال زندگي

 تري که گفت:سحمصداي دخ با
ش را جمع کرد و سللرش را برداشللت و با دقت شللنیدن چشللمانش را به  لبخند

 زمین دوخت و با تعجب گفت:سحم..بفرمایید
ستد  دختر ستش به بند کیفش بود با لبخند گفت:به خدا اونقدرام زشت نی که د

 که سرت وانداختي پایین
سرش را بلند کرد ا مهیار صدا  شت دختر لبخندي زد وبه طرف  ما نگاهش به پ

 بود گفت:کسي نگفت شما زشتید
با تعجب به پشت سرش نگاه کرد وقتي دید کسي نیست با صداي پر از  دختر

شللیطنتش گفت:نکنه تواز این پسللراي چشللد پاکي که به مونثا نگاه نمي کنن؟ 
 اره؟

 سرش را پایین انداخت وبا لبخند تلخ وغمناکي گفت:نه خاند... مهیار
با دو اب میوه به انها نزدیک مي شد با دیدن دختري که کنار مهیارایستاده  فرزین

احتمال داد همان ژینوس باشللد با قدم هاي نسللبتا بلندي به سللمت انها رفت 
 کنارشان ایستاد و گفت:بفرمایید خاند؟

شتن دختر که حدود  با شد که خودش  26یا 25برگ سالش بود فرزین مطمئن 
 کاري نداشتدنیست دختر گفت:با شما 
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 کنار مهیار نشست وگفت: آب طالبي برات گرفتد فرزین
دسللتش را به طرف فرزین دراز کرد که باعث بهت وتعجب بیشللتر دختر  مهیار

شد و در مقابل همان چشمان بهت زده فرزین لیوان را در دستان مهیار گذاشت 
ز با که هنوو او تشکري کرد فرزین یک جرعه از نوشید نیش را خورد و به دختر 

 ادیدحالت خشک شده نگاه مي کرد گفت:شما که هنوز اینجا ایست
با خودش فکر مي کرد که چرا چشللمان این پسللر یک جا ثابت اسللت و  دختر

 حرکتي نمي کند ؟نکند؟... با شک پرسید:ایشون..
 :بله نابیناستفرزین
 با ترحد وناراحتي گفت:ببخشید من... دختر

 ؟...ممنون ، االن خیلي ناراحتي که به مقصود نرسیدي؟: متاسفي فرزین
دیگر حرفي براي گفتن نداشلللت یک نگاه قهر امیز به فرزین و یک نگاه  دختر

سرت بار به ان  شت یک نگاه ح ترحد به مهیار انداخت و چند قدم راه رفت برگ
 پسر نابینا انداخت واز انجا دور شد .

ش نگاهي انداخت وگفت:پس چرا نیومد سرش پایین بود فرزین به ساعت مهیار
 ساعت چهار و ربع شد؟

 با لبخند سرش را به چپ متمایل کرد وگفت:شاید همین خودش بود مهیار
شه این 17نه..اون گفت - و مي اومد اطراف نگاهي انداخت وبا اخد 24سال

 گفت(به جان مهیار سر کارید
 ید تازه کردیدخندید و گفت:بد نشد که اومدید بیرون یه هوا مهیار

پوفي کشللید و به نیمکت تکیه داد ومهیار مشللغول نوشللیدن اب میوه  فرزین
پایش بود  به لیوان توي دسللتش که روي  نداخت ... پا ا پا روي  اش... فرزین 
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شرایطتتد  شش اومد و با  ست و گفت:میگد مهیار اگه این دختره از تو خو نگری
 کنار اومد حاضري ...باش ...ازدواج کني؟

به مهیار نگاه کرد او هد نگاهش را به رو به رو دوخت نه براي دیدن ان  رمنتظ
درخت هاي چنار مقابلش بلکه براي فکر کن به سوال دوستش نفس صداداري 
کشللید و گفت :نه...هیچ وقت حاضللر نیسللتد هیچ دختري رو از روي خود 

 خواهي خودم اسیر این زندگي پوچ و تو خالي کند
شد به دهان باز کرد  فرزین صداي مو بایلش مانع  حرفي براي دل داري بزندکه 

 شماره نگاه کرد خودش بود:بله
 ژینوسد-

 عصبي شد:بله شناختد مي توند بپرسد چرا نیومدید؟ لحنش
 ببخشید یه مشکلي پیش اومد نتونستد بیام االن همون جایي که گفتید ؟-
 دیگه نیاید ما مي ریدبله جایي نرفتید ...ببینید خاند اگه تا ده دقیقه -
 نه نه ...نرید من االن تو پارکد همین االن خودم و میرسوند-
 پس زود تر-

 از قطع تماس مهیار گفت:خودش بود؟ بعد
 اره گفت االن میاد-

یار نگران  فرزین ید نگران دوسللتش بود...مه به زمین مي کوب پایش را  فه  کح
؟با شللرایطش کنار مي آمد ومنتظرعکس العمل دختر ...مي ماند؟نمي ماند

 ؟...احتمال نماندنش بیشتر،بعد ازچند دقیقه انتظار صداي دختري آمد:
 سحم-
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سللال نشللان مي داد  17به سللمت چپش برگشللت به دختري که کمتر از  فرزین
نگاه کرد ولي مهیار فقط سللرش به چپ چرخید و نگاهش به زمین... ان دختر 

ب هت  با ب مان ژینوس م*س*تقید و  هاي یا ه مان آبي فیروزه اي و مو ه چشلل
مشللکي و پوسللت سللفید و اسللکلت صللورت مرد غربي فرزین خیره ماند و در 

شت  لهمان حا شد فرزین که انتظار همچین نگاهي دا سر  محو زیبایي این پ
 ...اکثر دخترها در اولین نگاه مبهوت چهره اش مي شدندبا لبخند گفت:سحم

 کحمش گفت:مهیار؟؟!!! با ذوق نهفته در دلش و شک در ژینوس
 با همان لبخند رو به خنده که براي خوشحالي و تعجب دختر بودگفت: فرزین

شون اقا مهیارن - شاره کرد (ای صتش به مهیار ا ش شت  نخیرمن فرزیند با انگ
 هموني که دل تو دلت نبود براي دیدنش

از کج شللدن سللرش خسللته شللده بود درسللت نشللسللت و با لبخند  مهیارکه
 م ژینوس خاندگفت:سح

 از ژینوس در نیامد...فقط به پسري که سرش پایین بود نگاه کرد. صدایي
یار گه دوسللتد مه خاند ؟.. چي شلللد؟دی ید ژینوس  :پس چرا چیزي نمي گ

 نداري؟دیگه از من خوشت نمیاد؟ اوني که انتظار داشتي نبودم نه؟
شد...رو به رویش  ژینوس سته به مهیار نزدیک  شاد و قدم هاي اه شمان گ با چ

ایسللتاد به عصللاي سللفید جمع شللده کنارش نگریسللت بند کولیش را سللفت 
گرفت... اب دهانش را فرو فرسللتاد و گفت:نقشللته نه؟.. پوزخندي زد(فکر 
کردي من کید ؟یکي که مي خواد به زور خودش بهت قالب کنه؟ الزم به کور 

 ودت نبود یک کحم مي گفتي ازت خوشد نمي یادخ ردنک
 اخه من که نمي توند تورو ببیند چطور بگد ازت خوشد نمي یاد ؟-
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خونسللرد و بي تفاوتیش دختر راحرخ مي داد کمي عصللباني کرد:مگه  لحن
 کور نیستي پس کو عینکت ها؟

شون اما من کاري نکردم که عینک - سن شنا ضیا عینک ومیزنن که دیگران ن بع
 بزند

سرش رابلند کرد دختر محو چشمان سیاه و فریبنده اش شد... چشماني  مهیار
گرم ومهربان که هر بیننده اي را مسللخ مي کرد و مجبور میشللدي چند ثانیه اي 
سیاه و  شوي...موهاي کوتاه  ساده خیره  شمان به ظاهر  شده در ان چ هد که 

ه دپوست سفید وته ریشش به صورت مردانه اش جذابه وزیبایي خاصي بخشی
بود ژینوس نمي توانست یا نمي خواست باور کند که پسري که عاشق صدایش 
شلللده واقعا توانایي دیدن ندارد با بغض گفت:دروغ مي گي ...بگو مانتوم چه 

 رنگیه ؟
بالبخند تکاني به سللرش دادو گفت:باور نمي کني نه ؟...به خدا نمي  مهیار
 دوند

شتر از این اذی فرزین ستش بی ست دو صبي گفت نمي خوا شود با حالت ع ت 
 :خاند همه چیز و که دیدید حاال بهتر برید

 این مسخره بازیا چیه در اوردید؟ -
 :خاند مسخره بازي چیه؟...ما بیکار نیستید که بخواید با شما بازي کنیدفرزین

ید که خودش شللروع کرده  دخترفهم بازي  ندن نیسلللت و  ما جاي  که دیگر 
د قدم به عقب رفت...نگاهي حسللرت باربه بایدسللوت پایانش را بزند...چن
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مهیار که سرش پایین بود انداخت...اگر چشد داشت یک لحظه از او دور نمي 
 شد بدون چشد نه..... با گام هاي بلند رو به دواز کنارشان رفت.

 سرش را به طرف فرزین چرخاند وگفت:رفت؟ مهیار
 اره رفت-

تاد...فرز مهیار با آه بیرون فرسلل ین دسلللت دوسللتش را گرفت و نفسللش را 
 گفت:خوبي مهیار ؟

 را تکان داد و گفت:اره خوبد... فقط برید احساس خفگي مي کند سرش
 باشه برید خودمد خسته شدم اینجا نشستد-

صایش  فرزین شید به ع ستش را کنار خودش روي نیمکت ک شد،مهیار د بلند 
خورد آن را برداشللت ... بلند شللد...بازش کرد ... با دوسللتش در پارک قدم 
برداشت چقدر احساس تنهایي مي کرد چقدر دلش براي روز هایي که مي دید 
تنگ شللده روزهایي که اگرناراحت یا عصللبي بود براي بیرون آمدن به کسللي 

شت و مردماني محتا سته برمي دا ستش قدم هاي اه ج نبود...فرزین بخاطر دو
که نگاه پرسشگرانه به انها مي کردن...چرا این دو با هد دوست هستند؟ خیلي 
وقت اسللت که این نگاه ها براي فرزین عادي شللده واذیت نمیشللود...صللداي 

اها ن صدقارقار کحغ ها فضاي پارک را پر کرده،مهیار چشمانش را بست و به آ
 گوش سپرد لبخندي زد و گفت:

میدوني چرا خیلیا از کحغ بدشللون میاد ؟ چون اعتقاد دارن صللداي کحغ  -
شق و  نحس و خبر بد میاره واتفاق بدي در راهه اما پرنده هاي دیگه مثل مرغ ع
طوطي و بلبل و توي قفس نگه میدارن چون هد خوشللگلن هد صللداي خوبي 

رونمي  اه رو پس میزنن چون سللیاه وزشللت کسللي اوندارن .... اما کحغ بیچار
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شید(من  شنگه  نفس عمیقي ک شوند ق صدا شون دارم  ست خواد.... اما من دو
 همون کحغ سیام که کسي نمي خواتش کسي یه ادم نابینا رو نمي خواد.

با ناراحتي جلوي مهیار ایسللتاد که عصلللایش به پایش خورد و او هد  فرزین
 یار لبخندي زد وگفت:چي شد چرا وایسادي؟مجبور به ایستادن شد مه

 اخد کرد وگفت:این مزخرفات چیه داري ردیف مي کني؟ فرزین
پوزخندي زد وگفت:مزخرف نیسللت عین حقیقت ولي نمي دوند تو چرا  مهیار

تا حاال پیشللد موندي؟حتما دلت به حالد سللوخته دیگه، گفتي کسللي نداره 
 تنهاست...

ه دیگه ...هي هیچي بهش نمیگد یه ریز داره براي با عصبانیت داد زد:بس فرزین
ستن به جهند اینا کین  ستن که نخوا خودش مي بافه...چند تا دختر تو رو نخوا
که تو بخواي بخاطرش خودت وعذاب بدي؟ با کحفگي دسللتي به موهایش 

 نکشید(باور کن هنوز دختراي هستن که تورو با همین شرایط بخوا
شیره نمي بغض الودي روي لب  لبخند سر بچه که  ست وگفت: ش هاي مهیار ن

مالي همه دوستام از دورو برم رفتن نامزدم وقتي شنید نابینا شدم رفت...خودت 
که شللاهد بودي به جاي اینکه دلدارید بده امیدوارم کنه ...خیلي راحت گفت 

دت خو فرزیننمي توند باهات زندگي کند سللرش را پایین انداخت(توهد برو 
 کارو زندگي ننداز تا آخر عمرت که نمي توني پیش من باشي وبخاطر من از

شانه مهیارزد وگفت:کار و زندگي من تویي مهیار...ببین  فرزین ستش را روي  د
یادم  که خودت  خاطر مرام ومعرفتي  مدم ب بات او جا  تا این گه  داداش من ا

 ددادي...من گربه کوره نیسللتد که یادم بره کي بودم و کي شللدم .. یه بچه یتی
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شتي درس بخون ستد وگرفتي گذا سمون جول بي کس وکارکه تو د شگاه ود دا ان
برم وقتي داشللتد در به در دنبال کار مي گشللتد گفتي شللریکي نمایشللگاه مبل 
بزنید اما کدوم شللریک؟کل سللرمایه از تو بود من فقط کنارت بودم اما اقایي 

شیني که  شگاه به نامد زدي...خونه و ما صف اون نمای دارم همه از کردي که ن
صدقه سر توئه االند اون نمایشگاه رو من اداره مي کند حتي یک بارم ازم سوال 
نکردي درآمدش چقدر ؟پوالي من چي میشه؟ به گفته شاعر دوست ان است 

 که گیرد دست دوست در پریشاني و احوالي و همچین چیزایي
 و گفت:شعر تد که اشتباه گفتي مهیارخندید

 ه که مطلب ورسوندممهد نیست مهد این-
ستش حلقه کرد وگفت: اینا رو ول کن برید کافه  فرزین شانه دو ستش را دور  د

 یه چیزي بخورید ؟
 مهمون تو دیگه؟-
 بله دیگه جیب جنابعالي که همیشه تهش سوسک پیدا میشه-
تومن 100اي نامرد.. هفته پیش سلله بار بردمت رسللتوران که خرجت باالي -

 شد
بازي کردي من اره اره راس - حاال چون خیلي براي من دسلللت ودل  میگي..

 برات بستني مي خرم خوبه؟
 ولخرجي نکن راضي به زحمت نیستید-
 زحمت چیه همش رحمت...خریدم برید؟-
 نه چیزي الزم ندارم-
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امید ودل خوشیش فرزین بود مي دانست اگر برود تنها مي شود... بعد از  همه
 شهر زدند وبه خانه برگشتند فرزین زنگ را فشردرفتن به کافي شاپ گشتي در 

 پرویز جواب داد :کیه؟
 سحم ما دو نفرید-

 لبخندي زد و گفت:پس دو نفرتون بیاین تو پرویز
 دو وارد حیاط شدند..پرویز هد به حیاط امد هر
 سحم...اقا پرویز امانتي تون واوردم تحویل بدم-
 سحم فرزین خان ...بیا تو-
 ممنون ..باید برم دیگهنه -
 اینجوري نمیشه که بیا تو شام بخور بعد برو-
 ما نمک پرورده اید ..مزاحد نمیشد-

 :بابا ولش کن بذار بره اینقدر لوسش نکنمهیار
 :حیف که کار دارم وگرنه مي موندم که رو تو یکي کد بشهفرزین

 وگفت:هر وقت دوست داشتي بیا پرویزخندید
 ممنون خدا حافظ-

 گفت:به سحمت... به کارتد سحم برسون مهیارموزیانه
دور از چشللد پرویز نیشللگوني از پهلوي مهیار گرفت ...او هد خندید و  فرزین

 گفت:آي...دستت فلج شه ایشاالله پهلوم وسوراخ کردي
 به طرف در رفت و بلند گفت:بدرود فرزین
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سته بود و کا وقتي ش سایه که روي مبل ن شدند شا مي کرد بوارد خانه  ا رتون تما
 دیدن برادرش به سمت او دویدو گفت:سحم داداش

 سحم فندق خاند...شام خوردي؟-
 نه منتظر تو بودید-

سته  سایه ش شد که پدرش روي مبل ن سرش را برگرداند وقتي خیالش راحت 
ومشللغول مطالعه کتاب اسللت آرام به برادرش گفت:مي خوام یه چیزي بهت 

 بگد
 ابح ارام گفت:خب حاالچرا یواش حرف مي زني ؟هد متق مهیار

 نمي خوام بابا بشنوه-
 اها پس برید اتاق من-

کوچک سایه...دست هاي برادرش را مي کشید و به سمت اتاق مي برد  دستان
 ...مهیار:اروم تر دستمو کندي

 بیا دیگه-
را باز کرد...کلید برق را زد... در را بست و همان طور دستانش را مي کشید  در

 و تخت نزدیک شدند سایه گفت:بشین رو تخت
با برداشتن اولین قدم پایش به ان خورد و نشست و گفت:خدا کنه خبرت  مهیار

 لیاقت این همه شکنجه داشته باشه ... دیگه تنهاشدید بگو ببیند خبرت چیه؟
سمت سم سایه ست با تکان خوردن تخت مهیار به همان  ش ت چپ مهیار ن

 چرخید سایه شروع کرد:
 ببین داداش این حرفي که من مي زند بین من و تومي مونه عین یه راز باشه؟-

 لبخندي زد و انگشت کوچکش را باال اورد وگفت:قول مي دم مهیار
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ي زیر قولش هد انگشللت کوچکش را در آن قفل کرد و گفت:قول، هر ک سللایه
 بزنه خدا سوسکش کنه

خندید و سللایه گفت:عمه زنگ زد به بابا گفت یه دختر براي تو پیدا کرده  مهیار
 که یکي از چشماش مي بینه

 مثل آتش گر گرفت: چي؟..واسه من زن پیدا کرده؟ مهیار
 که از صداي نسبتا بلند برادرش ترسیده بود گفت:اره سایه

 بابا چي گفت؟-
چي مهیار بگه...قرار بابا باهات حرف بزنه ...عمه مي گفت دختره گفت هر -

خیلي خوشگله پارسال چهارشنبه سوري ترقه تو چشمش مي خوره دکترا یکي 
 از چشماش و تخلیه مي کنن...داداش تخلیه یعني چي؟

سایه مي  مهیار شته بود وگفت: صبانیت روي زانویش گذا شتش را از فرط ع م
 شه بري بیرون ؟

گردنش را کج کرد و با تعجب به برادرش نگاهي انداخت:از دستد  دختربیچاره
 ناراحت شدي؟

 نه..فقط برو بیرون-
را برچیید به سمت در رفت ان را باز کرد قبل از بستن گفت:قول دادي به  لبانش

 بابا نگیا
 باشه فندقد...-

ضش را قورت داد ...به جلویش خیره بود  وقتي شد بغ خواهرش از اتاق خارج 
برایش فرقي نمي کرد قرینه ها کجا رانشللانش مي دهند چون تنها رنگي که مي 
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ست عمه و پدرش دلگیر بود انان حق  سیاه بود... از د شخیص دهد  ست ت توان
به او  اي را ستهنداشتند در زندگي او دخالتي کنند، چرا به زور مي خواستندخوا

ید زن نمي خواهد ...احتیاجي به ترحد گاه و بي  تحمیل کنند...چند بار بگو
گاه انان ندارد..از وضللعیتي که دارد راضللیسللت...... دکمه هاي پیراهنش راباز 
کرد ....از تنش بیرون کشللید و با خشللد به زمین کوبید...دلش مي خواسللت 

که آر یادي  ماق وجودش فر ند از اع یاد بز خت ...روي  امشفر ند... روي ت ک
شللکمش دراز کشللید به آباژر خاموش خیره شلللد...ارزو مي کرد کاش مثل 
مادرش مرگ مغزي مي شلد تا پدرش اعضلاي بدنش را هد چون مادرش اهدا 
مي کرد...در همین افکار غوطه ور بود که پدرش وارد اتاق شللد با دیدن چهره 

 پسرش فهمید که دخترش اطحع رساني کرده.
 نمي خوري؟شام -
 نه میل ندارم-

صللدا داري کشللید و لبه تخت نشللسللت به صللورت پسللرش نگاه کرد و  نفس
 گفت:سایه گفت؟

ماند سللکوتي که معناي حرف هایش بود ...پرویزدسللتي بر پیشللاني  سللاکت
 خودش کشید و گفت:ببین مهیار..

مگه من حرفام و نزدم؟..مگه نگفتد زن نمي خوام ؟ چرا با عمه مي شللینید -
 ودرباره ازدواج من تصمید مي گیرید؟

 من هیچ تصمیمي نگرفتد...اما تو تا کي مي خواي مجرد بموني؟-
 تا وقتي زنده ام-
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از لج کردن هاي پسرش به ستوه امده بود با زبان عصبي گفت: مي دوني  پرویز
ضعش از تو هد بدتر دارن  شیمیاي که و چند تا ادم فلج وقطع نخاعي و جانباز 

سد محتاج یه نفرن که یه لقمه بذاره تودهنش اما ازدواج  شنا مي کنن؟ ادم مي 
 انجام میدي چرا مي دتبازم زن مي گیره تو که خدا رو شکر بیشتر کارات وخو

 گي نمي خوام؟
 صداي بغض دارش را بلند کرد وگفت:چون نمي خوام مهیار
دلش نمي خواسلللت زنش مثل خودش نابینا یا حتي کد بینا باشلللد مي  چون

ست همچین  شدو مي دان شته با شماني بینا دا ست یک زن معمولي با چ خوا
 دختري هیچ گاه براي او پیدا نمي شود وخواسته اش زیادیست.

صدایش را طوري بلند کرد که به او بفهماند او هد مرد است: توداري  پرویزهد
 کني؟ خودت این بح سرو خودت اوردي وهد... با کي لج مي

ست...نفس نفس مي  مکث شمانش از روي کحفگي ب سکوت کرد...چ کرد ..
 زد...بر خودش لعنت فرستاد چرا اینطور سر پسرش فریاد مي کشید؟

با گریه گفت:هد چي بابا؟..بگید ناراحت نمي شللد ...هد زنتو  مهیارنشللسللت
ید فقط خودت دوسللتش  کشللتد؟ اون سللروو صللنوبرتون و؟ فکر مي کن

داشتي؟مامان من هد بودبابا...شادي مامان مند بود....مند زجر کشیدم تو این 
دوسللال ارزو مي کردم کاش مي مردم ولي شللما من و مقصللر ندونید اما مثل 

با هر چي تو این  نکهای با ید..  یادي تو دار بودید...بخاطر کورید چیزي نگفت ز
...باشلله هر دختري که تو وعمه بگید ازدواج مي دوسللال رو دلتون مونده بگید 

 کند کور...الل...فلج...من که کسي رو نمي بیند پس برام فرقي نمي کنه....
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مجالي براي ادامه حرفش نگذاشللت ...پرویزهد پاي پسللرش گریه مي  گریه
شي براي  سال آ*غ*و* شتي که در این  سرش را روي بال ست  کرد.. مهیار خوا

رد اما پدرش مانع شللد و اورا در آ*غ*و*ش گرم پدرانه اشللک هایش بود بگذا
 اش فشرد و با گریه گفت:

قربونت برم بابا...به خدا من بیشللتر از تو زجر کشللیدم شللبایي که تو خواب -
شمام وبهت  شد چ صه مي خوردم... اگه می سرت بیدار بودم غ بودي من باال 

شللتد؟همش نابود مي دادم تا تو راحت باشللي...مي دوني چقدر آرزو برات دا
 شد

در آ*غ*و*ش پدرش خودش را چنان مچاله کرده بود که پرویز تقریبا کل  مهیار
 بدنش را در ب*غ*لش گرفته بود.

 :دلد براي مامان تنگ شدهمهیار
شکر مي کند تو موندي اگه تو هد مي رفتي دیگه - شد...اما خدا رو  مند دلتنگ

 چیزي ازم نمي موند
سه از چند دقیقه اي ک بعد سر مهیار بلند کرد وب*و* ه هر دو گریه کردن پرویز

 اي بر چشمان او زد و با دستانش اشک هاي او را پاک کرد گفت:
 گریه نکن به راحله زنگ میزند میگد زن گرفتن تو منتفیه-

 لبخندي زدو گفت:ممنون مهیار
 اشک هاي خودش هد پاک کرد و با لبخند گفت: حاال برید شام پرویز

 سایه چطور با سرو صدا ي ما نیومد تو؟ راستي-
 نمي دوند شاید ترسیده-

 در اتاق با زکرد و مهیار گفت:ببخش اگه ناراحتت کردم سرتون داد زدم پرویز
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من هیچ وقت از دسللت تو ناراحت نمي شللد...هر وقت فکر کردي کاسلله -
صللبرت لبریز شللده ودیگه نمي توني چیزي رو تحمل کني عصللبانیتت و سللر 

 خالي کن باشه؟ خودم
 خندید و گفت:ببخشید دیگه تکرار نمیشه مهیار

سایه کلمون - شام که االن  شو بیا  ست پا احتیاجي به این همه عذر خواهي نی
 ومي کنه

********* 
سللر در اوردن از کار خواهرش که هر روز به بهانه درس خواندن از خانه  براي

ي مرخصي گرفته بود کار شب بر مي گشت امروز چند ساعت10خارج میشد و 
یاقوت  یدن از پروژه  با تقي زاده و د قات فرخي  نداشلللت جز مح یادي  ز

 ليطسبز...پریسا سر خیابان ایستاد ...سوار تاکسي شد ورفت مرید بدون مع
 یک تاکسي در بست گرفت وگفت:

 اون تاکسي رو تعقیب کن-
 برگشت و گفت:خاند من دنبال درد سر نیستد خواهشا پیاده شید راننده
 تومن کنار دنده گذاشت و گفت:کافیه؟30سریع  مرید

 پول را برداشت حرکت کرد و گفت:خاند اگه شر بشه من نیستما مرد
 شر چیه اقا خواهرمه-

 حرکت کرد وگفت:واسه چي دنبالش مي کنید ؟ مرد
 که از سوال هاي مرد کحفه شده بود گفت:اقا حواستون باشه گمش نکنید مرید

 حواسد هست نترسید ...-
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که پریسللا سللوار کرده بود ونک ایسللتاد راننده هد ایسللتاد رو به مرید  تاکسللي
 گفت:بفرمایید خاند ایند خواهرتون

د با نم*س*تاصل به پریسا که ایستاده بود نگاه مي کرد مرد تکرار کرد:خا مرید
 شمام خواهرتون پیاده شد نمي خواید پیاده شید؟

 اقا خواهش مي کند یه چند دقیقه صبر کنید...-
نفسي کشید وچیزي نگفت...پریسا با گوشي حرف مي زد..قطع کرد..یک  مرد

دقیقه بعد ماشللین گران قیمتي که مرید حتي اسللمش را هد نشللیده بود جلوي 
 دن مرید سریع گفت:اقا برید دنبالشپریسا ایستاد..سوار شد...راه افتا

 عصبي گفت:ال اله اال الله..خاند برید پایین من که گفتد.. مرد
 تومن دیگه گذاشت و گفت:بگیرید 20مرید

شتر - شد بی ساعت  شتراز یک  نگفته بودید دزد و پلیس بازیه...ولي بگد اگه بی
 مي گیرم

 باشه اقا باشه..حاال برید-
م مرد عت پشلللت آن  گه با سللر کافي شلللاپ ن یه  فت...جلو  اشللین مي ر

سللال به نظر مي امد پیاده شللدند داخل 37داشللت..پریسللا و مردي که حدود 
 شدند..مرید زیر لب گفت:

 چیکار مي کني پریسا؟-
سللاعتي معطل شللدند از آن خراب شللده بیرون امدند...باز حرکت کردندو  نید

ین منتظرشللان ماند.... مرید در تعقیب آن دو ..به پاسللاژ رفتند مرید در ماشلل
ساعت داده بود و هنوز  شده بود چون قول یک  دقیقه دیگرش  30راننده کحفه 

دقیقه طول  نزدهمانده بود حرفي نزد ...ماندن آنها در پاسللاژ یک سللاعت و پا
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ست دیگر در  سا پراز خرید بود یک د ست پری شید ،وقتي بیرون امدند یک د ک
شکي ریخت نه  ستان آن مرد...مرید ا سوزي که چرا د سرت بلکه دل از روي ح

خواهرش خودش را در آتش انداخته ...مرد که اشللک مرید دید نگفت وقتتان 
یک سلللاعت  رتمام اسلللت خودش هد میدانسلللت اگر روز هاي دیگر بود د

مه 50 یب آن دو ادا به تعق بدسلللت نمي اورد ...سللکوت کردو  هزار تومن 
 ستادراننده:داد.ماشین در یک کوچه خلوت وتاکسي سر کوچه ای

 چیکار کند خاند ؟برم دنبالش؟-
 بي حوصله و خسته گفت:نه..همین جا وایسین مرید

...مرید ماشللین را مي دید اما به خاطر شللیشلله هاي دودي از اتفاق ایسللتادن
داخلش خبر نداشت...خود خوري مي کرد ...ناخنش مي جوید ...با کحفگي 

میداد...احسللاس خفگي مي  پایش را کف ماشللین میزد....صللورتش را مالش
 رکرد نفس هاي عمیق مي کشید.... بعد از نید ساعت ماشین حرکت کرد ازکنا

 آنها رد میشد که مرید سرش را دزدید باال آمد وگفت:
 برید اقا-
 نمیشه..-
 چرا؟-
 وقتتون خیلي وقته گذشته ..-

که  مرید چاري آخرین پولش  نا به او داد 10از سللر  و هزار تومن بودهد 
 گفت:بگیرید، دیگه ندارم
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که لحن مظلومانه دختررا دید از اینه نگاهش کرد و گفت:نمي خواد بذار  مرد
 تو کیفت..این راهش نیست باید به بابات بگي نه اینکه تعقیبش کني...

 در دلش گفت"اگه مي خواستد بابام بفهمه که خودم تعقیبش نمي کردم" مرید
یب شدن...پریسا جلوي پارک پیاده شد و ماشین راه افتادن ومشغول تعق دوباره

 راه افتاد ..راننده:چیکار کند؟
 برید دنبال ماشین-

هد همان کار را کرد...ماشللین داخل شللرکت بزرگ رفت ...تاکسللي جلو  مرد
 ساختمان ایستاد مرید تشکري کرد وپیاده شد در بست مرد گفت:

 به بابات بگو این بهتر دخترم
 چشد ممنون-

وارد شللرکت شللد ...نمي دانسللت این مرد چکاره اسللت...از نگهباني  مرید
 پرسید:ببخشید آقاي رئیس تشریف اوردن؟

 شما؟-
 من؟..من چیزه قرار یه کارمند جدید استخدام کنن من بخاطر همین اومدم-
 آقاي یوسف پور همین االن تشریف اوردن-
 ممنون..طبقه چندم؟-
 سه..-

سریع وار مرید سورباال رفت...از چند خیلي  سان شد با آ شرکت  سالن بزرگ  د 
نفر پرسللید اورا به اتاق رئیس راهنمایي کردند وارد یک سللالن دایره مانند شللد 

 سمت راست دختر جواني که بایدهمسن خودش باشد نشسته بود.
 ببخشید با آقاي یوسف پور کار داشتد-
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 با یک کیلو آرایشلليکه موهاي ش*ر*ا*بیش را فشللن بیرون ریخته بود  دختر
روي صورتش مي خواست زیبایش را بیشتر به چشد بخورد به مرید که ظاهري 
ساده ولي آراسته داشت نگاه کرد و بنظرش خیلي دختر با شخصیتي مي امد با 

 لحن کشداري گفت:
 وقت قبلي دارید؟-
 نخیر ولي با ایشون امر واجب دارم-
 ..در ضمن ایشون االن جلسه دارننمیشه خاند باید از قبل وقت بگیرید  -

خد شلللد و با آن جذبه اي که هنگام حرف زدن با مرد ها به کا رمي برد  مرید
گفت:ببین خاند من خودم مدیر برنامه هسللتد یعني اینقدر حالید هسللت که 
جوجه منشللي مثل تو نتونه دورم بزنه ...پس....به اقاي رئیسلللت بگو خواهر 

 پریسا باهاتون کار داره
ماره  ردخت هانش را قورت داد و شلل قه بیرون زده اب د حد مان از  با چشلل

 گرفت:اقاي یوسف پور خانمي اومدن با شما کار واجب دارن
.... 

 نمیدوند..میگن خواهر پریسا-
.... 

 بله چشد-
 قطع کرد و با دست اشاره کرد :بفرمایید تو تلفن
ست و  مرید ش سریع ن شغول مرتب کردن خودش بود  سف پور که م در زد یو

 گفت:بفرمایید
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صابیت  وارد شد وع سف پور را جلب کرد خ شد اولین چیزي که توجه یو اتاق 
 چهره دختر بود گفت:بفرمایید

 بفرمایید بشیند یا بفرمایید حرف بزند؟!!!-
 به آن همه جسارت زد و گفت:بفرمایید بنشینید لبخندي

شما رو به  یدمر سف پور گفت:نمي خواید معرفي کنید؟من هنوز  ست یو ش ن
 جا نیوردم

 پس شما عادت دارید اول به جا بیارید بعد هد کحم بشید؟-
 گوي دختر یوسف پوررا به خنده وا داشت:خب حاال امرتون رو بفرمایید رک

 دست از سر پریسا بردارید-
 نمي شناسد چه برسه به پریسا اش خشک شد:پریسا؟..من هنوز شما رو خنده
پوزخندي زد:مثل اینکه سللرتون خیلي شلللوغه که خواهر من میون اون  مرید

 همه دختر گد کردین
سف شد ورو به  یو صندلیش بلند  شش امده بود از  سر زباني دختر خو پور که 

 روي مرید نشست ...تازه متوجه نشستن مغرورانه و متانت او شد گفت:
 زدن احترام طرف مقبلتون هد نگهدارید؟میشه موقع حرف  -
 احترام نگه داشتد که هر چیزي رو به زبون نیوردم-
 خاند محترم حرفتون و بزنید و برید-
ستند ...نمي دوند چه مدت - سا همتي خواهرمن ه شنیدید...پری شما ن گفتد 

با هد دوسللتید ولي از تون تقاضلللا دارم طعمه اي رو که براي خواهر من  که 
 د و برداریدگذاشتی
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کي گفته من براي خواهر شللما طعمه گذاشللتد؟!!!...اون خودش اومد طرف -
 من شاهد هد دارم

حرف شما متین ودرست، خواهر من نادون..دیوانه...اصح عقب افتاده ذهني -
سالشه دوست شدید ؟ فکر  18...شماکه عاقل و بالغید چرا با یه دختر که فقط 

 درسته؟ پس احتماال زن و بچه هد داریدباشید  36نکند شما کمتر از 
سلللالد زن و بچه هد دارم...پولد دارم دلد مي خواد از این دنیا ل*ذ*ت  39 -

 ببرم
 اوند با تور کردن چند تا دختر چشد و دل بسته؟ -

پور پوزخندي زد و گفت:تو این دور و زمونه دیگه به هیچ دختري نمي  یوسللف
سته...آفتاب مهتاب ندیده ها مال زمان خاند جونمون  شد و دل ب شه گفت چ

سللاله مي دونن رابطي جنسللي یعني چي..... من  10بوده نه االن که دختراي 
نبال د شللکارچید، طعمد پوله...شللما جلو خواهرتو بگیر که تو تله نیوفته اون

که بتوند خرجش مي کند اوند  جایي  تا  گه...من  چه یکي دی چه من  له  پو
 درعوضش سرویس مي ده

سللیلي خوردن یوسللف پور در اتاق پیچید، اشللک در چشللمان دختر  صللداي
مغرورجمع شللد اما اجازه ریختن نداد ...یوسللف پور با بهت نگاهش مي کرد 

 یادش نمي امد پدرش چنین سیلي به او زده باشد.
:چرا اینکارو میکني؟مگه زن نداري که نیازاتو برطرف کنه؟دسللت از سللر مرید

سللالشلله با کاخ ارزوهاش...  18خواهر من بردار اون و به لجن نکش اون فقط 
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پاکي و  نه مي توند  ما من  لت فرار کني ا با پو که زدي مي توني  ندي  با گ تو
 نجابت و ابروي خواهرم وبخرم نه میتوند پس بگیرم

یوسف پورهنوزدر شوک سیلي بود...مرید:بخاطر سیلي معذرت مي  شد بلند
 خوام

صبي مرید نگاه کرد با خودش فکرکرد این  از شي به چهره ع شد من اتاق خارج 
 هد یکي از عشاق رئیسش است که پسش زده

جاي گیزین  یوسللف ند  کان داد بنظرش این مي توا نده سللرش را ت با خ پور 
سي  شد...آن هد نه ازروي عحقه بلکه بیماري ه*و* سبي براي خواهرش با منا
که دچارش شده ... بلند شد و پشت مرید رفت ...نزدیک خروجي در شرکت 

 صدایش زد:خاند...خاند صبر کنید
سیلي اش بود .. مرید ستاد ومنتظر جواب  ستاد و ای .یوسف پور رو به رویش ای

 گفت:به یه شرط دست از سر خواهرتون بر میدارم
 چي؟-
 با من دوست شو-

شنهاد تون ولي نمي توند  مرید شید و گفت:ممنون از پی شانیش ک ستي به پی د
 قبول کند....اگه یه بار دیگه دورو بر خواهرم ببینمتون ازتون شکایت مي کند

تاد و گفت:چرا اینجوري مي  قدم برداشلللت یوسللف پور یک جلویش ایسلل
کني؟!!تو چي مي خواي؟!!!! میدوند بابات اینقدر داره که به پول من احتیاجي 

 نداري ولي.....
 چي؟باباي من داره...پریسا چي بهتون گفته؟-
 چي قرار بود بگه گفته باباتون تاجر فرش االند خارج از کشور-
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صبي زد گفت:دروغ گفته مرید شهرداري خونموند پوزخند ع ...بابامون رفتگر 
 اون پایینه ...روز خوش

پله ها پایین مي رفت ..اما او دسلللت بردار نبود به دنبالش رفت ...باز هد  از
صح  شغلي داره ...یعني براي من ا سي یه  ست هر ک ستاد :مهد نی جلویش ای
سفر هاي  شین...خونه... ست ....ببین هر چي بخواي برات بخرم ..ما مهد نی

 خارج هر چي بخواي  منتظر به دختر چشد دوخت(حاال نظرت چیه؟
 با همین وعدو وعید ها خواهر من وبه سمت خودت کشیدي؟-
نه....خودش پیشللنهاد دوسللتي داد ...تو یه مهموني اومد پیشللد و گفت مي -

 خوام باهات دوست بشد مند قبول کردم
 تک خنده زیبایي کرد گفت:خیلي احمقي خدا حافظ مرید
 رفت یوسف پور گفت:هر وقت بیاي قبول ... بلند تر گفت(اسمت چیه؟ مرید
تاکسللي گرفت و راهي شللرکت  مرید بدون جواب از شللرکت خارج شلللد 

پاجرویش منتظر مرید  ماشللین  ماد در  که ع قه اي بود  ند دقی شلللد.......چ
شد زد ارنجش را لبه  شت ....به چ شبورد بردا شسته،عینک ریبونش از روي دا ن
پنجره ماشین گذاشت ...در اثر برخورد افتاب با صورتش ابروهایش جمع شده 

صح دیگران منتظر او مي ماندند وق چبود هی سي نمانده بود ُا ت اینقدر منتظر ک
به صندلي تکیه داد و چشمانش به در شرکت دوخت چقدر زمان به کندي مي 

را CDگذرد خواننده خارجي که در حال خواندن بود حوصللله اش را سللر برد 
 رهخباالبیرون کشید و یک اهنگ ایراني گذاشت وخواننده را همراهي مي کرد...

سي که مرید از او  شد ...با تعجب به تاک سید و مرید پیدایش  انتظار به پایین ر
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پیاده شللد نگاه کرد فکر مي کردمرید در شللرکت باشللد.سللریع بیرون امد مرید 
 پایش را روي اولین پله نگذاشته بود که صدایش زد :

 مرید خاند...-
شت وبا دیدن عماد ترس و تعجب  مرید سمش برگ شنیدن ا شه با  در وجود ری

ساند و  سریع خودش را به او ر سریع به راهش ادامه داد عماد لبخندي زد و  زد 
 از پله ها باال رفت...مرید ایستاد و گفت:

 چیه چي مي خواي؟!!!-
 لبخند گفت:سحم... همان

 کي آدرس اینجا رو بهت داده؟-
 اي باال اندا خت و گفت:خودم شانه

 ا تو فرستادي دنبالد کنن اره؟خودت؟...آهان البد نوچه ه-
 خندیدوگفت:نه بابا نوچد کجا بود من خودم نوچد، اوند نوچه شما عماد
با حرخ راه رفته را برگشللت قبل اینکه کسللي ان دو رابا هد ببیند وباعث  مرید

 دردسرش شود باید از آنجا دور میشد...عماد هد پشت سرش راه افتاد گفت:
 درس محل کارت و پیدا کردم؟نمي خواي بدوني از کجا ا-

 گفت:نه... محکد
 اي قربون نه گفتلنت...بعد اون روز که تو کوچه دیدمت تعقیبت کردم-
 باعث افتخاره-

قهقه ي بلندي سللر داد وگفت:کجا بودي یک سللاعت منتظرم گفتد براي  عماد
ناهارمیاي... حاال کجا  ناهار میاي بیرون، میدوند این موقع براي سللفارش 

 بودي؟
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 بدون جواب به راهش ادامه مي داد پشت شرکت ایستاد ..عماد ایستاد مرید
 با توام میگد کجا بودي؟-
 به تو چه..-
 مي شدمرید به خدا عوض -

چشلمان عماد خیره شلد که دل عماد لرزید یک قدم جلو امد:ببیند اقاعماد  در
ید من قبح جوابتون ودادم  جاد نکن کار من براي من درد سللر ای حل  جا م این

 و..... با مکث کوتاهي(ودیگه نمي خوام ببینمتون نه اینجا نه هیچ جاي دیگه
مرید نگاه مي کرد  را گفت وبه سللمت شللرکت رفت عماد به جاي خالي این

نه  به راه رفتن مغرورا گاه کرد  مد جلو ن به خودش ا عالد نبود... گار در این  ان
مرید.. حرکت کرد قدم هاي تند و بلندي بر مي داشت و یک دفعه جلوي مرید 
ظاهر شللد مرید جا خورد و یک قدم به عقب برداشللت ترسللید ...ترس اینکه 

انش را باال اورد و گفت:نترس..کاریت بازهد اتفاق ان روز تکرار شود عماد دست
 ندارم
با ترس در چشلمانش نگاه مي کرد گفت:دسلت از سلرم بردار من عحقه  مرید

 اي بهت ندارم
 چرا فرصت بهد نمي دي؟-
 چه فرصتي؟ این که بیشترمواد خرید وفروش کني؟یا...-
 مرید...تو چي مي خواي؟-
 هیچي...فقط راحتد بذار و اذیتد نکن-
 طور راحتت بذارم وقتي تو خواب بیداري مي بینمت چه-
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شاي من عحقه  مرید شنگي مي زني...ولي گو شقونه ق پوزخندي زد:حرفاي عا
 اي به شنیدن نداره

شي براي عوض کردن نظر ش نکرد  دوباره ستاد بود و تح راه افتاد عماد هنوز ای
عینکش رابه چشللد زد و بلند گفت:یه روزي عاشللق حرفاي عاشللقونه ي من 

 میشي
لحظه اي برگشللت و با پوزخند نگاهش کرد وزیر لب گفت:مگر اینکه تو  مرید

 خواب ببیني
د.وارد شرکت شد و یک سوار ماشینش شدو با سرعت از کنارآن عبور کر عماد

ست به اتاقش رفت کحفه بود از این همه اتفاق... از این همه مارپیچ زندگي  را
...کیي تاس مي انداخت که او باید حرکت مي کرد؟روي صللندلیش نشللسللت 
پشتي صندلي عقب برد و سرش روي آن گذاشت چشمانش بست..تلفن زنگ 

 خورد ..گوشي را برداشت:
 بله-
 فرمودند برید اتاقشوناقاي فرخي -
 باشه االن مي رم-

ستگي و بي روحي  تلفن ساژداد تا از خ صورتش را ما شت ...قبل از رفتن  گذا
بیرون بیاید...لبخندي زد تا بیش از این ناراحتیش مشللخص نشللود..به سللمت 

 اتاق حرکت کرد ..تقه اي به ان زد و با بفرمایید فرخي وارد شد.
ي که نشللسللته بود کرد و روبه فرخي گفت:با من نگاهي به مرد خوش رو مرید

 امري داشتید؟
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به چهره خسللته مرید نگاه کرد و گفت:ایشللون آقاي تقي زاده هسللتند  فرخي
 دوست پدرم...ایشون خاند مرید همتي مدیر برنامه هاي من

 با همان لحن خودش چند قدم جلو آمد گفت:از دیدارتون خوشحالد دختر
کامیار جان ایشون همون خانمي نیستند که به من وقت زاده خنده اي کرد: تقي

 محقات ندادن؟
 با لبخند گفت:بله خودشون هستند فرخي

زاده رو به مرید کرد و گفت:فکر نمي کنید به بنده یک عذرخواهي بدهکار  تقي
 باشید ؟

 بابت؟-
 اون طرز حرف زدنتون ووقت ندادن به من-
باشللد؟ گفتد خارج از برنامه نمیشلله  فکر نمي کند حرف توهین آمیزي زده-

اقاي فرخي رو محقات کرد و اگر خیلي ضروري باشه از قبل به بنده میگن...اما 
 اگر حرفد باعث ناراحتي شما شده معذرت مي خوام

زاده خنده شادي کرد:کامیار عجب مدیر برنامه ي سختي داري آدم جرات  تقي
جون از این سللنگین بودنت، نمي کنه نگاش کنه... ازت خوشللد اومد دختر 

افرین ..تو این دوره زمونه کمتر دختري مثل شللما پیدا مي شلله یکیشللد دختر 
ل و آیزوِن از کتش آبناتي بیرون اورد به سلمت مرید  خودم که از بس لوسله شلُ

 گرفت( چون دختر خوبي بودي این شیریني رو بهت میدم
.خنده اش در چشللمانش با تعجب به شللیریني و تقي زاده نگاه مي کرد . مرید

جمع کرد واز بروز آن روي لبانش خود داري کرد تشللکري کرد و شللیریني را 
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شاند وگر نه تا  شد تقي زاده با یک آبنبات لبخندي در دلش ن شت...خوب  بردا
 آخر روز معلوم نبود چطور مي خواست خودش را آرام کند.

 زاده:با اسانس لیمو اگه دوست نداري بده عوضش کند تقي
با خودش فکر کرد مگر او  مرید باال داد و  تاي ابرویش را  یک  نامحسللوس 

 چقدر آبنات همراهش دارد که مي خواهد با یکي دیگرعوضش کند؟!!!
 نه ممنون همون خوبه-
این آبنبات و بهت دادم که دفعه بعد با پارتي اسللمد ووارد لیسللت سللیاه کني -

 باشه؟
 کاري براتون بکندفکر نکند بتوند با این زیر میزي -

زاده بلند تر از قبل خندید وگفت:کامیار میشلله مرید خاند هد با ما ناهار  تقي
 بخوره شاید این زیر میزي رو قبول کنه

که تا ان زمان به بحث بین ان ها گوش مي داد نگاهي به مرید انداخت  فرخي
وشللحال و گفت:من که حرفي ندارم اگر خاند همتي این افتخار و به ما بدن خ

 میشد
چندین دفعه با درخواسللت صللرف ناهار فرخي رو به رو شللده بود که هر  مرید

دفعه با گفتن نه دسلللت رد به سللینه اش زده بود...دلیلي نمي دید بخواهد با 
 رئیسش غذا بخورد.

 اختیار دارید...ولي اگر اجازه بدید تنهاي ناهار میل مي کند-
 زاده :خواهش این پیر مرد رو رد نکنید دیگه تقي

 ممنون از دعوتون اما....-



wWw.Roman4u.iR  100 

 

ست و هر روز مي بینیش مند  تقي زاده:اما ندارید اگر بحث خجالته،که این رئی
شي قبول ؟کامي  شه بهت نگاه نکند تا معذب نبا شقابد با سرم تو ب قول میدم 

 سفارش بده
 از روي خوشحالي گفت:چي سفارش بدم؟ کامیار

 زاده :خاند ها مقدمن بفرمایید مرید خاند تقي
 هر چي خودتون سفارش دادید مند مي خورم دیگه-
 دختر جون شاید من سد ونون بخوام بخورم تو همون مي خواي؟-

 :با کباب برگ چطورید؟فرخي
 عالیه فقط براي من بیشتربگیر-
 ولي عمو خانمتون ...-

که ن تقي مد:فعح  یان حرفش ا نه این و بخور واون و زاده م یسلللت امرو نهي ک
 نخور یه روز آزادم، بذار ازش استفاده کند

خندید و سفارش داد...مرید با گفتن با اجازه از اتاق خارج شد به سمت  فرخي
سرویس زنانه رفت مقنعه اش ازسرش بیرون کشید آبي به صورتش زد موهاي 

ون اش پوشللید و بیر کوتاه ل*خ*ت جلویش با تل باریک عقب فرسللتاد مقنعه
به کمک مرید و صلللالحي چیده شلللد...در حین چیدن نگاه هاي  آمد. میز 

و پر از غیض صللالحي روي مرید بود..او میدانسللت ولي توجهي  خصللمانه
 نکرد.

زاده که مردي نسبتا چاق با گردن گرد گوشتي شکمي که همیشه با کمربند  تقي
 باال نگه میداشت با دهن نیمه پر گفت:کامیار پروژه من و کي شروع مي کنید؟
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اون مرکز خریدي که شما مي خواید بزنید..کشیدن نقشش زمان بر ...ولي به -
 بچه هاي مهندسي مي سپارم کار شما رو زود راه بندازن

آي قربون دسللتت به مرید نگاه کرد(دختر جون تو چرا داري با غذات بازي -
 مي کني ؟بخوردیگه

 نید نگاهي به مرید انداخت... فرخي
 من بازي نمي کند خوردند همین جوري ...عجله اي براي خوردن ندارم-

 یکي از کباب خود را روي پلو مرید قرار داد. فرخي
 نمي توند زیاد بخورم آقاي فرخي چیکار مي کنید من-
 امروز مي خوري-
 اخه-

 زاده با لبخند شیطنتي گفت:رو حرف رئیست حرف نزن و بخور بچه جون تقي
سته بود و ارام غذا مي خورد نگاه کرد لبخندي زد  مرید ش به فرخي که کنارش ن

 که از دید تقي زاده مخفي نماند....بعد از ناهار تقي زاده عزم رفتن کرد.
گه.. مهموني خوبي بود بسللیار ل*ذ*ت بردید دیگه باید رفع زحمت خب دی-

 کنید
 :پس من حداکثر دو هفته دیگه نقشه رو براتون مي فرستدفرخي

شدم  با شما هد خوش حال  ست داد:ممنون و خدا حافظ ...از دیدار  فرخي د
 مرید خاند

 بنده هد همین طور امیدوارم دوباره ببینمتون-
 در گوشش گفت:سعي کن این بچه قرتي و تور کني بچه خوبیه ارام

 :بله؟مرید



wWw.Roman4u.iR  102 

 

 هیچي..خدا حافظ همگي-
 نزدیک مرید امد:همین جا بمونید کارتون دارم فرخي

ستانش را تکیه  و ست د ش تقي زاده را براي بدرقه همراهي کرد.مرید روي مبل ن
گاه چانه اش قرار داد...بعد از گذشللتن چند دقیقه اي فرخي وارد شللد ومرید 
تاد..در چهره اش نگراني از گفتن حرفش موج مي زد...مرید منتظر بود  ایسلل

 حرفي از دهان رئیسش بیرون بیاید.
 تي کند؟میشه ازتون یه درخواس-
 خواهش میکند بفرمایید-
سد  - شان ستد  شد ولي مي خوا شما رو به رو می هر چند مي دوند با مخالفت 

وامتحان کند ...راسللتش چند روز دیگه تولد مادرم ومن براي خرید کادو براي 
ست براي خرید منو همراهي کنید  شکل برخوردم... اگه امکانش ه مادرم به م

یرم و وقتون و نگ ادرم کادو بخرم...البته قول میدم زیتا به سلللیقه شللما براي ماد
 خستتون نکند

سیر خودش  بعد ست ا سال ا شمان دختري که یک  سخنرانیش منتظربه چ از 
 کرده چشد دوخت تا نظرش را بداند

 خب میدونید اقاي فرخي بنده متاسفانه نمي توند همراهتون بیام-
که روي فرخي ری حرفش که  یدي همچون آب سللردي بود  ناام با  ته شلللد  خ

وحالت درمونده اي گفت:چرا؟ مي ترسید دوستي اشنایي ببیندتون وبراتون بد 
بشلله ؟از این بابت خیالتون راحت مي برمتون کله تهران که خودتوند اونجا رو 

 ندیده باشید
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مشللکل من این نیسلللت اقاي فرخي..من یه بارم خدمتون عرض کردم نمي -
 ارمند وکارفرما فراتر برهخوام رابطه من و شما از یک ک

ست در جیبش کرد وبا لبخندي گفت:تا کي میخواي  فرخي صبر از کف داد د
به این اخحق خشللک ورسللمیت ادامه بدي؟ من یه بار بهت گفتد احتیاجي 

 نیست جلوي من اینقدر رسمي باشي
با بهت به رئیسللش که جمحت را جمع نمي بسللت وخیلي راحت حرف  مرید

سید یک قدم به عقب رفت و اب دهانش  میزد نگاه کرد...از این همه راحتي تر
 قورت داد.

یک قدم جلو امد:فکر نمي کني ممکنه یکي دوست داشته باشه وبا این  فرخي
 اخحقت نتونه بهت بگه

 بدید برم؟همیشه این طور نیستد...اگه اجازه -
 ولي من سه ساله شما رو اینطور مي بیند ... کنار کشید(بفرمایید-

سللرش پایین انداخت و به سللمت در رفت..نگاهي به فرخي انداخت  مرید
 وبیرون رفت.

با پول هاي در دسللتش خوشللحال به طرف خیابان مي رفت...آنها را در  مرید
هرش روسللري جدید کیفش گذاشللت قول داده بود از پول حقوقش براي خوا

جاي در قلبش  بازهد خواهرش بود و ما  که او اذیتش مي کرد ا با این بخرد... 
داشت.کنار خیابان ایستاد...موبایلش که همیشه در دست نگه میداشت زنگ 

 خورد...جواب داد:
 بله-

 دخترانه اي گفت:مرید خاند؟ صداي
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 بله خودم هستد شما؟-
واهرتي...بهت زنگ زدم بگد االن تو مهد نیسلللت...میدوند نگران کاراي خ-

 کافي شاپ ....(.با یه پسري داره نوشیدني میل میکنه خدا حافظ
 حرف زدن به مرید ندادو سریع گوشي را قطع کرد. اجازه

 الو...الو..-
یا  مرید کافي شلللاپ برود  به  که  با خودش کلنجارمیرفت  دکمه قطع را زد...

راي تاکسللي بلند کرد با دربسللت به خرید؟...تعلل را جایز ندانسللت دسللتش ب
 محل مورد نظر رسید.

در کافي شللاپ نزدیک مي شللد... یک قدمي ان رسللید... در را هل داد با  به
گذاشتن اولین قدم چشمانش به سمت میز روبه رویش که دو دختر و یک پسر 
شناخت  سا را  شد...و از میان ان دودختر خواهرش پری شیده  سته بودند ک ش ن

سر ست هاي  شت.ند شرد و همان قدم امده را برگ ستگیره درف  ميدش را روي د
خواست انجا سرو صدایي راه بیندازد که هد شخصیت خودش زیر سوال برود 
هد ابروي خواهرش بر باد....اوزیادي تودار بود وترجیح مي داد در یک خلوت 
دونفره اشللتباهاتش را به او گوش زد کند تا اینکه در جمع به رخش بکشللد... 

 باشد؟ فررش درد گرفته بود چطور توانسته بود در یک روز با دو نس
صحبت  چاره صحبت مي کرد،هر چند از این  صبر،باید با او  شت جز  اي ندا

سمت پارکي کج  شد...راهش را به  شنیدن پیدا ن شي براي  شد ولي گو ها زیاد 
کرد..روي نیمکتي نشللسللت به شلللوغي و سللرو صللداي بچه ها گوش مي 

 داد.لبخندي زد وزیر لب گفت:دنیاي بي غصه اي دارید.
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ستن در آن پارک پر بعد ش شد از ن ست نیاورد، بلند  شي به د صدا که آرام سرو 
به خانه رفت، سللحمي کرد و وارد اتاقش شللد روي تخت  ماشللیني گرفت و
نشللسللت آرنجش رویي زانویش قرار داد دسللتان قفل شللده اش را باالي لبش 
سرش را  شد ...مرید  شن  شد... چراغ رو شت و به فرش خیره ماند در باز  گذا

 نش را برداشت ناهید:کرد با دیدن مادرش دستا لندب
 چرا تو تاریکي نشستي ؟-
 حواسد نبود چراغ و بزند-

شللد یکي یکي دکمه هاي مانتویش باز مي کرد نگاه مادرش هنوز روي او  بلند
سنگ نخوره  سرش به  سا اذیت نکن تا  بود:مرید اینقدر خودت و به خاطر پری

 ادم نمي شه
ي مي خواد باشلله؟ ادم هاي تو رادراورد: من به فکرخواهرم نباشللد ک مانتویش

 خیابون ؟یادوستاي بي فکر تراز خودش؟
شه نه تو!به اندازه  نفس شید وگفت:اون باید به فکر خودش وآیندش با بلندي ک

ید بفهمه چي درسلللت چي غلط بچه که  با کافي نصللیحتش کردید خودش 
 نیست!! پاشو بیا شامتو بخور

 میل ندارم-
 ت درست کردم بیا یه لقمه بخورنمیشه شکد گرسنه بخوابي..امل-
اتاق خارج شد...مرید براي خوردن شام به آشپزخانه رفت...به ساعت نگاه  از

کرد نزدیک یازده بود امااز پریسللا هنوز خبري نشللده بود...به اتاقش رفت که 
امین با چهره خجالت زده وشرمندگي وارد شد مرید نگاهش کرد و سرش رابه 

 تکان داد امین سرش را پایین انداخت و گفت:« چیه»معني 
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 کیف براي مدرسه ندارم..میشه برام بخري؟-
 کیف پارسالتو چیکار کردي؟-
 دادمش به حسین..-
 حسین کیه؟-

سال  امین سین دیگه همون که پار با همان لپ هاي باد کرده و قرمزش گفت:ح
 باباش از دار بست افتاد قطع نخاع شد

 اها...خب مگه کیف نداشت؟-
سرش را با نچ باال فرستاد و گفت:کیفش از اول دبستان داشت دیگه نمي  امین

 شد ازش استفاده کرد گردنش کج کرد(حاال برام مي خري؟
با لبخند سللرش را تکان داد و به حس انسللان دوسللتانه برادرش لبخند زد  مرید

 وگفت:اره فردا با هد مي رید برات مي خرم
حالي خودش را در آ*غ*و امین فت:خیلي با خوشلل خت و گ ندا *ش مرید ا

 دوست دارم ابجي مرید
 لحظه پریسا با لب خندان وارد شد و گفت:سحم بر خواهر و بردار گلد همان

را روي تخت پرد کرد و نشللسللت....امین بدون جواب با اخد نگاهش  کیفش
 مي کرد

 به امین نگاه کرد و گفت:امین اقا وقت خواب بدو مرید
به مرید نگاه کرد و از اتاق بیرون رفت پریسللا روي تخت با همان حالتش  امین

 دراز کشید و گفت:اخیش خورد شدم
 خوش گذشت ؟-
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 بله جاي شما خالي-
 مگه قول ندادي درس بخوني که دولتي قبول بشي؟-

 طور که با گوشیش بازي مي کرد گفت:مند که دارم مي خوند همان
 البد تو کافي شاپ-

مشللکوکانه نشللسللت و با چشللمان تنگ شللده اش گفت:تو از کجا مي  پریسللا
 دوني؟..نکنه؟...

 نه پریسا من اتفاقي...-
سا صداي کمي بلند گفت:ببیند تو کار و زندگي نداري  پری حرفش را برید و با 

 هر روز دنبال من راه مي افتي که کجا مي رم چي کار مي کند ...؟
سا من تعقیبت نکردم...اومدم - شاپ یه چیزي بخورم که تورو اونجا پری کافي 

 دیدم
جا در - کافي شلللاپ سللر از اون مه  بار کردم ..بین اون ه آره تو گفتي و مند 

اوردي!!!فقط خدا کنه چشللمات دوسللتمد دیده باشلله که مغزت فکر نکنه اون 
 پسره دوست من بوده

 مگه پسره متین نبود هموني که...-
ه ماند با همان حالت عصللبي به پریسللا وارد شللدن پدرشللان حرف مرید نیم با

 نگاه کرد و گفت:ساعت چنده؟
 با ترس گفت:یه ربع به یازده پریسا
له کرد مرید خودش را سللپر قرار  جواد به طرف پریسلللا حم یت  بان با عصلل

 داد...جواد دستش را پایین اورد و گفت:برو کنار مرید
 داد زد:ولش کن جواد ناهید
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 رست نمیشه:بابا با زدنش چیزي دمرید
با حالت کحفه نفس مي کشللید رو به مرید گفت:برو کنار مي خوام یه  جواد

 سوال ازش پرسد
 نمي زنیش؟-
 نه..-

شب کدوم گوري  مرید سته وبا احتیاط کنار رفت...جواد گفت:تا این موقع  آه
 بودي؟ها..نگو رفتد خونه دوستد درس بخوند

نگاهش را بین مرید و پدرش مي چر خاند،انتظار داشت مرید جاي اون  پریسا
 پاسخ گو باشد...وقتي حرفي از مرید براي دفاعیه خودش پیدا نکرد گفت:

 کتابخونه بودم بعدم با دوستد رفتد خونشون ...به مرید گفتد...مگه نه؟-
گیج ومات به پریسللا نگاه مي کرد که چرا وصللله همچین دورغي به او  مرید

چسبانده؟ پدر ومادرش منتظر به او نگاه مي کردند...مرید با کمي دستپاچگي 
گفت:اره...اره..خب... پریسللا بهد گفت...گفتش مي خوام برم خونه دوسللتد 

 یادم رفت بهتون بگد
 روغي دارم به شما بگد؟پیروزمندانه گفت:دیدید...اخه من چه د پریسا

به چشمان مرید که دروغش را فاش مي کرد نگاه کرد مي دانست بازهد  پدرش
 با دروغ از خواهرش دفاع کرده چیزي به او نگفت رو به پریسا گفت:

 امشب شب اخریه که دیر میاي خونه فهمیدي؟-
 بله بابا-

 اق خارج شد.را با آن مانتو چند صد تومني برانداز کرد و از ات پریسا
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 :هنوز حقوقتو ندادن؟پریسا
 این چه حرفي بود زدي؟-
 کدوم؟-
 پریسا بس کن تا کي مي خواي دروغ بگي و من ماس مالیش کند؟-
 اگه دروغ بد که تو تاییدش نمي کردي-

دلخور و با تاسللف سللرش را تکان داد اما نمي خواسللت اورا از خود دور  مرید
کند یا برنجاند که مجبور شود به افراد دیگر پناه ببرد...به سمت کیفش که روي 
با  که قولش داده بود جلویش گرفت..پریسلللا  تخت بود رفت.. همان مقدار 

 خوشحالي ب*غ*لش کرد و گفت:ممنون..یه دونیه اي
 رنگ عوض کردن هاي پریسا احساس تاسف مي کرد.از این  مرید

********* 
براي مهیارمیوه پوست میگرفت ودر بشقابش مي گذاشت...هر چند مي  پرویز

شتن وعحقه  ست دا سر دو سرش توانایي این کار را دارد اما بازهد از  ست پ دان
 این کار را انجام مي داد.سایه هد از میوه هاي برادرش مي خورد.

سحم بیا  بلند با سمتش رفت با دیدن راحله گفت: صداي آیفون پرویز به  شدن 
 تو

 را فشار داد.... مهیار:کي بود؟ دکمه
 عمه راحله-

 نفسي کشید و گفت:به خیر بگذره مهیار
مشغول خوردن شد..با وارد شدن راحله سایه با دو خودش را به عمه اش  دوباره

 رساند وخودش را در آ*غ*و*شش جاي داد.
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 سحم-
له تا االن  راح خاند...تو چرا  ندق  ماه ف به روي  فت:سللحم  ندش کرد و گ بل

 بیداري؟
 خب خوابد نمي بره-

 :سحم ..بیا بشینپرویز
را زمین گذاشللت و گفت:سللحم،پرویز این بچه رو بد عادت کردي االن  سللایه

 است هنوز بیداره 12ساعت نزدیک 
 نشست:چیکار کند ؟خوابش نمي بره قرخ خواب بهش بدم؟ پرویز
 دستش را باال اورد و گفت:سحم مند هستد مهیار
 کنارش نشست و گفت:سحم اقا مهیار احوال شما؟ راحله

 چه عجب عمه، باالخره فهمیدید یکي اینجا نشسته-
 اتفاقا امشب اومدم مخصوخ با اقاي که اینجا نشسته صحبت کند-

ست  لبخندش صف راه برده بود برگرداند انگار مي دان سیبي که تان شد و  محو 
 موضوع صحبت سر چیست..براي اطمینان بیشتر گفت:

 عمه اگه در مورد ازدواج من...-
 اینجا نمیشه حرف زد برید اتاقت-
 اعتراض گفت:عمه.. با

 بلند شد و آرام گفت:برید اتاقت صحبت مي کنید راحله
شد و  پرویز شش برود..راحله نزدیکش  شاره کرد پی سر ا به راحله نگاه کرد و 

 گفت:چیه؟
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گفت:ببین راحله اگه قبول نکرد زیاد اصللرار نکن نمي خوام روحیش  آهسللته
 خراب بشه

مي فهمد چي مي گي حواسد هست...به جاي اینکه اینجا نشستي پاشو این -
 بچه رو بخوابمون

 داداشد مي خوابدبا اخد گفت:نه..من پیش  سایه
صدات مي زنید بیا - شد  شه فندق حاال تو برو بخواب وقتي حرفامون تموم  با

 پیشه مهیار باشه؟
 باشه..-

پشللت سللر مهیارکه به سللمت اتاقش میرفت حرکت کرد ...مهیار روي  راحله
 تختش نشست عمه اش کنارش دستانش را دردست گرفت و گفت:

سن ازدواج - صمیمي براي اینده ببین عمه مي دوني که  و رد کردي ...باید یه ت
 وزندگیت بگیري

 حتما با ازدواج؟عمه من....-
بذار حرفام و بزند مهیار سللرش را پایین انداخت(مي دوند با شللرایطي که تو -

داري هیچ دختر چشد داري حاضر به ازدواج با تو نیست چون اونا فقط ظاهر 
ون و خوبي هایي هد داره...اونا یه تورو مي بینن و نمیدونن همین ظاهر، مهرب

میاد  به سراغشون هعصاي سفید تو دستت مي بینن وبعد ترحمي که نا خوداگا
هات  با نا رو نمي بیني ولي از ترحمشللون متنفري...مي خوام  که او مي دوند 

سمي وروحي داري  27راحت حرف بزند،تو االن  سري نیاز هاي ج سالته یه 
شاید هیچ کس نتونه برات ف سرت حتي اونایي که از دختر که  راهد کنه جز هم

 بازیشون بهش مي رسن باز ارامش ندارن...
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 یعني شما زن و فقط تو همین مي بینید؟که نیاز هاي مردش و بر طرف کنه؟-
هات دچار - یاز  با زنداني کردم خودت ون نه...من مي ترسللد  که  ته  نه...الب

 افسردگي بشي
 دختره ازدواج کند؟بخاطر آزادید مي خواید با اون -
خابي من ازدواج کني...برو - با دختر انت نه عزیزم..من مجبورت نمي کند 

ببینش باهاش صللحبت کن...شللاید اصللح نقطه مشللترکي نداشللته باشللید که 
 بخواین ازدواج کنید.ولي این فرصت به زندگیت بده

 نفس صداري کشید زیر فشار حرف هاي عمه اش بود باید قبول مي کرد مهیار
 وگرنه دست بردار نبود و این بیشتر اذیتش مي کرد.

 اون چي اوند میخواد ازدواج کنه؟-
 معلومه که مي خواد-
 تا حاال خواستگار نداشته؟-
چرا..ولي،کسللي نبود که اون مي خواسللت ...چند تا پیرمرد و یه مرد سللي و -

 چند ساله که فقط بخاطر بچه مي خواستش ..چون زنش نازا بود.
ستي؟من و مي خواي بندازي به اون یا مي خواي  عمه- شما دقیقا طرف کي ه

 براي اون شوهر پیدا کني؟
با اعتراض گفت:مهیاراین چه حرفي مي زني ؟من به فکر توام مي گد از  راحله

تنهایي بیاي بیرون و یه همزبون داشللته باشللي، چقدر میخواي کنج این خونه 
ا یه ؟هر روز خودت وتو اون زیر زمین ببشیني و منتظر باشي یکي ببرتت بیرون

ي که مي خوا دفعهمشت ِگل سر گرم کني که مثح داري سفالگري مي کني هر 

http://www.roman4u.ir/


 113 1زندگی پاورقی 

شه که برن برات  شون خلوت می سر لباس بخري باید ببیني کي بابات یا فرزین 
 لباس بخرن، اگه ازدواج کني هر وقت که بخواي زنت مي برتت

یار ندان گر مه به د هان بغض کرد لبش را  نه اش را پن چا که لرزش  ته بود ف
کند...راحله او را دید دسللت زیر چانه اش برد،انگار فهمید چه حرف هاي تند 

 و نیش داري زده بدون حرفي برادر زاده اش را در آ*غ*و*ش کشید.
ببخش عزیز دلد ...قربون چشللماي خوشللگلت بشللد ... معذرت مي خوام -

 خیلي تند رفتد
 مه این مشکحت حل میشه باشه برید قرار بذاریداگه با زن گرفتن من ه-

 با بغض خفه شده اش گفت:نمي خواد ولش کن راحله
 نه عمه...زنگ بزن قرار و بذار اما قول نمي دم عاشقش بشد-
 بخاطر دلخوشي من اینو گفتي؟-
 نه...خودمد مي خوام-
 خیالد راحت باشه بخاطر حرفام نبوده؟-

 زشت نباشه:اره ...فقط دختره خندید
شگله... پس  راحله شد،خیلي خو سید:فدا ت  شانیش ب*و* لبخندي زد و پی

 میرم به بابات بگد
شد. لبخند  صورت سه باران کرد و با خوشحالي از اتاق خارج  مهیار را ب*و*

تلخي مهمان لبش شللد،روي تختش دراز کشللید دسللتش روي پیشللاني پهنش 
 گذاشت ونظارگر سقف سیاه اتاقش بود.

به اتاق پرویزرفت با دیدن سایه که روي بازوي پدرش خوابیده و به قصه  راحله
 گفتن پدرش گوش مي دهد سري از روي تاسف تکان داد.
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 این چرا هنوز بیداره؟-
 دوي ان به راحله نگاه کردند...سایه ازپدرش جدا شد و از تخت پایین امد. هر
 باالخره مذاکرتون تموم شد؟مردم از بي خوابي-
ا دو به سمت اتاق مهیار رفت...راحله گفت:سعي کن سایه رو از مهیار دور ب و

 کني اگه فردا زن گرفت با این سر جهازیه مي خواي چیکار کني؟
حاال کو تا این پسللره رضللایت به زن گرفتن بده... اگر گرفت خودم یه جوري -

 جداش مي کند دیگه
 لبه تخت نشست:اتفاقا رضایت هد داده راحله
با بهت یک تاي ابرویش را با ال برد:جدي؟...یعني واقعا راضي شد برید  پرویر

 براش خواستگاري؟
 بله...پس بهتره از فردا شب به فکر سایه باشي..راستي معلد براش گرفتي؟-

 پرسشگرانه به راحله که معلد براي چي؟ نگاه کرد پرویز
 نگو که یادت رفته سایه امسال مي ره اول؟-

 پر از غد زد :سایه بزرگ شد؟!!!چه زود... لبخندي
 خودم براش معلد سر خونه مي گیرم-
هر کسللي که نمي توني بیاري باید قابل اعتماد باشلله...خودم براش پیدا مي -

 کند
 بلند شد :من که میدوند صبح بشه یادت میره...خودم پیدا میکند راحله
 خندید:از همون آرایشگات دیگه پرویز

 تحکد گفت:بله جناب..خدا حافظ با
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 بلند شد :خب شب بمون پرویز
 نه مسعود جایي باید برم دنبالش-
 باشه ..خیر پیش-
 خدا حافظ-

کوچک سللایه روي بازو هاي مردانه مهیار دیده نمي شللد با کنجکاوي  سللر
 گفت:داداش اگه زن گرفتي دیگه من نباید پیشت بخوابد ؟!!

وابید و خواهرش را در آ*غ*و*ش گرفت با صلللداي خندید...به پهلو خ مهیار
 بمش گفت:کي این حرف وزده؟

شاید تو - شون پیش هد مي خوابن، گفتد  شنیدم میگن مامان وبابا ستام  از دو
 هد زن گرفتي دیگه نباید پیشت بخوابد

شتر از این  مهیارازاین سید چیزهاي بی سایه تعجب کرد مي تر همه کنجکاوي 
 بداند.

 ت گفتن؟دیگه چي به-
 هیچي همین-
 نه گلد به هیچ کس اجازه نمي دوند تورو از من جدا کنه حاال هد بخواب-

خوشحال خودش را بیشتر در آ*غ*و*ش برادرش جا کرد وگفت:برام قصه  سایه
 بگو بخوابد

 دست نوازشش را روي سرش مي کشید وقصه اي خواند. مهیار
*** 

آیفون منیره خاند رااز خورد کردن سبزي جدا کرد..به سمت آیفون رفت  صداي
 با دیدن فرزین گفت:سحم اقا فرزین بفرماید تو
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را فشار داد...وبه حیاط رفت همان جا دم در ایستاد فرزین خودش را به  ودکمه
 ان رساند.

 سحم منیره خاند زیارت قبول...خوش گذشت-
 یشه ادم پیش اقا بره با دل پرغد برگردهسحم قبول حق...بله مگه م-
 سفارش من وکردید؟گفتید یه زن خوشگل ناز وماماني بهد بده-

خندید وگفت:اینجوري نگفتد ...گفتد یه زن خوب دیندار با اخحق بهت  منیره
 بده که با دارو ندارت بسازه

 اها...راست میگي این بهتره...شازده کجاست؟خوابه؟-
 فالیشهنه...تو خونه س-
 کاش براي ایند دعا مي کردي بلکه دست از سر این خونه سفالیش برداره-

خاند با غد گفت:براي اقا مهیار هد دعا کردم ...امام رضللا رو به پهلوي  منیره
 شکسته مادرش قسد دادم که چشماي اقاخوب بشه

باایسللتاد فرزین  با خودش این احتمال را میداد که اگر یک دقیقه دیگر انجا 
 اتشفشان اشک منیره خاند فوران خواهد شد.

 ممنون منیره خاند..با اجازه-
شت رفت...در چوبي که از درخت گردو  فرزین شت خانه قرار دا به اتاقي که پ

سللاخته شللده آرام باز کرد، سللرش را به داخل فرسللتاد...با دیدن سللایه که تاپ 
ست و  ستانش تا ارنج زیر ِگل ا شیده ود شکي پو شلوارک م سفید حلقه اي با 

 بازي مي کند ...نچي نچي کرد.
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مي کنید؟تونستین چیزي اختراع کنید که به شما دوتا نابغه قرن دارن چي کار -
 درد بشریت بخوره؟

 با دیدن فرزین گلش را زمین انداخت و با دو خودش را به او رساند. سایه
 سحم عمو فرزین-
 سحم خوشگل خوشگح بپر یه ماچ بده ببیند-

 گردنش کج کرد:کثیف میشیا سایه
 دستش را باز کرد و گفت:جفتمون مواظبید فرزین
ستنش را باز کرد...فرزین همان طور که بلندش مي کرد  سایه شحالي د با خو

 گفت:یا عللللللللي چقدر سنگین شدي عمو...رژید غذایتون چیه؟
در ب*غ*ل فرزین دستان جمع شده اش در سینه گرفته بود که مانع کثیف  سایه

 شدن فرزین شود...با تفکر گفت:بیشتر سبزیجات مصرف مي کند
 مند باید از این رژید غذایتون استفاده کندجدي؟پس -

خندید وبا ب*و*سلله اي سللایه را زمین گذاشللت...به سللمت مهیار که  فرزین
 مشغول درست کردن کوزه بود رفت:چطوري پسر؟گل بازي خوشه؟

 لبخندي جواب داد:سحم..اره بیا تو هد امتحان کن با
 فقط ناظریدصندلي کنار مهیار گذاشت ونشست:نه ممنون ما  فرزین

 یکي از کارهایش را اورد وگفت:فرزین جون قشنگه؟ سایه
 :زشته سایه اینطوري صداش نزنمهیار

 ولش کن بذار راحت باشه...بده ببیند چي درست کردي-
شغول  فرزین ست وم ش سایه روي پایش ن ستش گرفت و  شکل گرد مانندي د

شد مي خوام دیزي بخورم،البته  ست وقتي تموم  سه ا شد:این کا ضیح دادن  تو
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ماسلللت...ترشللي...دوغ وهرچیز  ثل، گه هد میشللله خورد م هاي دی چیز 
 مایعي،رنگش هد مي خوام سبز وسفید کند ..اینطوري اشتهام باز میشه

خندید و گفت:آفرین خیلي خوشللگله مند میتوند ازش  به ان گردي کج فرزین
 استفاده کند؟

 بله..ولي بذار اول کاملش کند-
 پایین امد وهنرش را برداشت وبرد. سایه

 به صورت گرفته مهیار خیره شد: مهیار مطمئني خوبي؟ فرزین
 اره چطور؟-
 نمي دوند انگار حال نداري؟..مریضي؟-

 اش زن بگیرهدادزد:عمه مي خواد بر سایه
بارک  فرزین به سللحمتي م خب  گه؟ فت:راسلللت می ته گ باال رف هاي  با ابرو 

 ایشاالله..حاال کي هست؟
ست اینقدر داد بزني...اره اوند چه زني عین خودمه...ببین کارم - سایه الزم نی

شت به گل زد( آرزوي دیدنش و باید  شه یه م سیده که زند باید کور با به کجا ر
 به گور ببرم

صللندلیش را جلوتر برد تقریبا چسللبیده به مهیار، دسللت دور شللانه اش  ینفرز
شد به گور نمي بري،این دنیا داره بات بازي مي  شت و گفت: ارزوي دیدن گذا

 کنه سعي کن بازنده نباشي
چه شعاراي قشنگي...تو که جاي من نیستي بفهمي دارم چي مي کشد ،وقتي -

مجبورم براي انتخاب لباس از دیگران کمک بگیرم ...براي رفتن بیرون..خرید 
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لباس...مهموني رفتن...رد شللدن از خیابون...و..و..و همه اینا یکي باید کنارم 
 زن بگیرم؟ برمباشه... وقتي یکي باید مراقب خودم باشه اونوقت چطور 

 مشکل تو فقط همینه؟-
یه هنوز - یادتر،تو خودت مردي میفهمي وقتي....سلللا کل من ز نه...مشلل

 اینجاست؟
شده بود...انگار حرفاي او را مي فهمید  سایه سمه ها خیره به برادرش  مثل مج

 و ناراحت بود...فرزین ارام گفت:اره اینجاست
 واي..-

نارش روي زمین زانو نشست:سایه خاند بلند شد و سمت سایه رفت ک فرزین
 چرا ناراحته؟

 اخد گفت:چرا داداشد وعصباني کردي؟ با
 ببخشید...-

 :سایه میشه بري بیرون ؟مهیار
 چرا؟هنوز کاسد خوشگل نشده-
 بعد از نهار بیا درستش بکن باشه-

بللا اخللد بلله فللرزیللن نللگللاه کللرد...فللرزیللن ب*غ*لللش کللرد و  دوبللاره
 ب*و*سیدش:آشتي؟

 وباال انداخت وگفت:نه ابروش
آ*غ*و*شللش بیرون آمد وبیرون رفت...فرزین بلند شللد وگفت:گاوم زائید  از

خرج یه عروسللک افتاد رو دسللتمون...تو هد پاشللو برید بیرون یه هواي عوض 
 کني



wWw.Roman4u.iR  120 

 

 نمي خواد ..-
سللمتش رفت وبا بازو هایش بلندش کرد وگفت:حوصللله بحث کردن  فرزین
 ندارم

 حال و حوصله بیرون ندارم...با سایه برو فرزین به خدا-
عزیز من قرار نیست خودت و بخاطر یه زن گرفتن بکشي...نخواستي مي گي -

 نه...تمام
اگر مي دیدي عمه ام چطور حرف میزد مطمئن میشللدي شللب خواسللتگاري -

 عقدت مي کردن
 خندید و گفت:کاش مند از این عمه ها داشتید فرزین

صح تو کار و زندگ- شگاه رو ا سي؟اون نمای ي نداري هر روز هر روز اینجا پح
 دست کي مي دي میاي؟

 همه سوالتت به موقع پاسخ داده میشود...فعح برید-
دیگرچیزي نگفت وبه اتاقش رفت دوشللي گرفت..فرزین لباسللي برایش  مهیار

 انتخاب کرد وبا صداي نیمه دادي گفت:لباسات و گذاشتد رو تخت
 داد زد:ممنون هد از همان جا او

سایه رفت... بعد از دوش گرفتن موهایش  فرزین شتي و خبر دادن پیش  براي آ
ضربه اي به در زد وگفت:بیام  شید فرزین  شانه اي روي ان ک شک کرد و  را خ

 تو؟
 زد:چقدرم تو با شرم و حیاي ...بیا تو پوزخندي

 که مهیار را اماده دید گفت:عزیزم برید فرزین
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 ه این جلف بازیا در نیاریا این بچه است...فرزین جلو سای-
 چشد خودم حواسد هست جد بزرگ-
 عصام ومیدي؟-
 خودم عصات مي شد رفیق-

 با لبخند گفت :یعني خراب این رفاقتلتد مهیار
 وارد اتاق شد و گفت:فرزین جون خوشگل شدم؟ سایه

 جلو رفت و گفت:بچرخ ببیند فرزین
 چرخي خورد فرزین گفت:جیگر فرزین ناز شده سایه

 ناراحت از ندیدن خواهرش با صداي ارامي گفت:سایه چي پوشیدي؟ مهیار
با قیافه گرفته به مهیار نگاه مي کرد و پشللیمان از اینکه چراجلوي او از  فرزین

 خواهرش تعریف کرده
 شنرونزدیک برادرش ایستاد وگفت:یه بلوز سبز با شلوار لي آبي  سایه

شد ...روي لباس  مهیار سایه نزدیک تر  ستش را براي لمس لباس جلو برد ... د
 دست کشید متوجه پروانه اي برجسته در سمت چپ لباس شد.

 پروانه چه رنگیه؟-
 سفید-

بغض کرده....اگر حرکتي نمي کرد اشللک هایش همچون شللیشلله بخار  فرزین
 شده جاري میشد...نفس عمیقي کشید وجلو رفت

 خب دیگه برید-
 هرسه به سمت پارک محله شان رفتند..فرزین گفت: و
 سایه خاند شما برید بازي کنید ما هد اینجا مي شینید-
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سایل بازي رفت...مهیار و فرزین روي نیمکتي  سایه سمت و شحالي به  با خو
ست و به  شد هایش را ب ستند باز هد مهیار چ ش شند ن شته با سایه دید دا که به 

 صدا ها گوش سپرد..صداي فواره آب به وضوح مي شنید.
 چقدر صداي آب ارام بخشه-

وش رندگان گفضلا را شلاعرانه تر کرد وگفت:لب رود بشلیني وصلداي پ فرزین
 بدي...تو دشت نسید خنک بهاري که صداي برگ ها رو در میاره...

با خنده ادامه داد:یه دختر کوزه به دسلللت از اون رود اب برداره و تو هد  مهیار
 عاشقش بشي نه؟

نداري تمسلللا...میرم اب میوه اي چیزي بگیرم تو چي فرزین که  :احسلللاس 
 میخوري؟

 انار وزرشک نباشه هر چي دوست داري بگیر فقط اب-
 سلیقه کج تو برم...باشه-

یار پایش  مه به  که توپي محکد  کار برد  به  یدن  هایش را براي شللن باز گوش 
 خورد...تکیه اش را از نیکمت برداشت

 بچه اي نفس زنان آمد و گفت: ببخشید اقا پسر
 عیبي نداره-
 میشه توپد و بدي ؟-

 معصومانه اي زد نمي دانست توپ کجاست:میشه خودت برداري؟ لبخند
 با تعجب گفت:اخه پشت پاي شما زیر نیکمته پسر
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ستش را زیر نیکمت تکان مي داد  اعتماد شد...د سش را جمع کرد ..خد  به نف
 ...اما توپي به دستش نخورد.

 پسري بلند شد:چیکار مي کني حامد توپ و بیار دیگه صداي
فگي و عصبي خد شد وتو پ را برداشت:کوري مگه که توپ به این با کح پسر

 بزرگي نمي بیني؟
کور بود...ولي الزم نبود هر دفعه به یک بهانه به رخش بکشللید ...بازدم  آري

نفسللش را پرازغد بیرون داد...که درختان و گل ها و پرندگان حتي نیکمتي که 
 از این همه درد.رویش نشسته بود به حال این پسر آه کشیدن...آه 

پاي فرزین که به او نزدیک...خودش را جمع کرد...کنارش نشللسللت  صللداي
 وبستني به او داد.

 :راستي فردا شب مهمونیهفرزین
 نمیام-
 غلط مي کني مي برمت-
د بکدب بشللیند تا جنابعالي به خو ش گذرانیتون - بیام چیکار کند فرزین ؟صللُ

ستد که وقت سید؟ من اون مهیاري نی شت دخترا بر ي پاش و تو یه مهموني میذا
بدسلللت اوردِن من شللیش رقد ارایش وقر وفر مي  دورم مي کردن و براي 
به این  قه اي  گه عح مک کني ولي من دی مدن..مي دوند میخواي بهد ک او

 مهموني ها ندارم
همین که اونجا بشیني و حرف چند تا ادم بي سر وپا گوش کني بهتر از اینکه -

 ته خودت صد بکد بشینيتو خونه به گف
 تو هد که حرف بابام ومیزني-
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 چون من وبابات تفاهد دارید-
 من جاي نمیام-
 میاي-
 نمیام-
 مي ...یاي-
 ..ن...مي ..یام-
وقتي انداختمت صللندوق عقب ماشللین وبردمت اونوقت واسلله من نمیام و -

 هجي نمي کني
با لبخند گفت:نمیام...اگه زن گرفته بودي االن سرت گرم بود به این چیزا  مهیار

 فکر نمي کردي...اصح توچرا ازدواج نمي کني؟
 خندید:تو زن بگیر خواهرش و بده به من فرزین

 جدي گفتد-
 مند جدي گفتد-
 حرخ واعتراض گفت:فرزیلن با

کان داد کمي دسلللت دسلللت کرد  فرزین پایش ت ید  نفس صلللدا داري کشلل
 وگفت:خب مي دوني اون دختره که باهاش دوست بودم یادته؟

 کدوم؟!!!تا اونجایي که من یادمه دختر دوروبرت زیاد بود-
 پگاه-
 اها خب؟-
 خودت که مي دونستي این واز بقیه بیشتر دوست داشتد-
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 داشتي؟ مگه دیگه دوستش نداري؟-
 نه دوماه بهد زدید-

شوک زده گفت:بهد زدید؟!!! اوند دو ماه؟ پس چرا به من چیزي  مهیار با لحن 
 نگفتي؟....اصح واسه چي؟!! شما که خیلي با هد خوب بودید؟

خوب بودنش نمایشللي بود... خیلي نامرد بود یه چیزي مي خواسللت که من  -
 از پسش بر نمي اومدم

 چي؟-
 حاال-
 یا برم خونه؟فرزین مي گي -
 نمي خوام در موردش حرف بزند -
 ولي من مي خوام ...شاید یه کاري از دستد بربیاد-
 ول کن مهیار هر چي بود دیگه تموم شد-
فرزین به خدا اگه نگي دیگه دوستي بینمون نمي مونه دیگه حق نداري اسمد -

 وبیاري
شید وگفت:او بلند سي ک شاندش...نف ستش گرفت ون شگاه ن نشد فرزین د مای

رو مي خواست..مي گفت نمایشگاه مبلمان واز دوستت بگیر اون که نمي بینه 
نمایشللگاه رومي خواد چیکار... دعوامون شللد مند کنترلد و از دسللت دادم 

 اعصابد خورد شد یکي زدم تو گوشش
عصللبي زد:خیلي خري بیشللعور...هر چي فحش بهت بدم کمه آخه  لبخند

که چیزي بهد  بذارم سللر قبرم  گاه رو مي خواسللتد  مایشلل احمق من اون ن
 نگفتي؟دختري که عاشقش بودي بخاطرچار تیکه مبل از دست دادي؟
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پایین انداخت وبا لحن شللرمسللاري گفت:چهار تیکه نیسللت قیمتش  سللرش
 میلیونیه

ني...به درک که میلیونیه...من وتو این حرفا رو داشتید؟ فکر به جهند که میلیو-
میکردم رفیقید من و جاي داداشت میدوني؛ یعني اینقدرغریبه بودم که همچین 
چیزي ازم پنهون کردي؟اگه ازت سللوال نمي کردم بهد نمي گفتي نه؟....فردا 

 میرید به نامت مي کند
 الزم نکرده من...-
صابمو - شو فرزین اع شتر از این خورد نکن.......فردا مي ري به پگاه خفه  بی

 مي گي برگرده فهمیدي؟
 صداي بغض آلودي گفت:دیر شده...پگاه نامزد کرده با

شمانش سه چي  چ ستد بزنمت وا ست:آخ فرزین...فرزین چرا؟کاش مي تون ب
 زود تر نگفتي؟

 خواستش زیادي بزرگ بود-
خود خواه حاضر نشدي بخاطر کمي بلند کرد:بزرگ نبود توي مغرور  صدایش

 پگاه یه کار بکني
هد متقابح صللدایش بلند کرد:نمي خواسللتد فکر کني مدیونمي...نمي  فرزین

خواسللتد فکر کني تمام این دوسللالي که پیشللت موندم بخاطر اون نمایشللگاه 
کوفتیه...من موندم کنارت چون دوسللت دارم چون کسللي رو غیر از تو ندارم، 

 ه همه کسدنمي خوام پشت کند ب
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که در آن نزدیک بودند به آن دو نگاه کردند...مهیار کمي دسللتش جلو  افرادي
 برد به شانه دوستش خورد به آ*غ*و*شش کشید:

نه...اون - به تو همچین فکرایي بک نه راجع  یه نکن...ذهن من غلط مي ک گر
نمایشللگاه نمي تونه گوشللله اي از محبتایي که در حقد کردي جبران کنه.اون 

یا نما یا قبرسللتون بودم  باور کن اگه تو نبودي من االن  یشللگاه حقته، فرزین 
به زور من و تان تو روانپزشلللک ومي اوردي خونمون....تو  بردي  ميتیمارسلل

بیرون تو اعتماد بنفسللد وبهد برگردوندي من مدینونتد تا عمر دارم...تو جون 
 بخواه من دری  نمي کند

واشک هایش پاک کرد: تف به من  روي سر شانه وصورتش کشید مهیاردستش
 اگه بخوام بخاطر مال دنیا به دوستد پشت کند

 دست هایش گرفت:مي دوند که خیلي مردي ثابت کردي فرزین
 فرزین قول بده دفعه دیگه هر چي شد به مند بگي قول بده-

 :قول میدم دفعه بعد که عاشق شدم تو هد در جریان بذارمخندید
با اخد و اشللک در حال ریختن به سللمت انها میدوید...فرزین اشللک  سللایه

 هایش تند پاک کرد...خودش را به آنها رساند
 :چي شده سایه؟فرزین
 نگران شد... مهیار

 عمو فرزین اون پسره نمیذاره سوار تاب بشد-
 بلند شد:غلط کرده...بیا برید ببیند کدومش فرزین
همراه سللایه رفت...مهیار سللرش را پایین انداخت با خودش گفت:اگه  فرزین

 چشد داشتد....سایه به من مي گفت نه فرزین



wWw.Roman4u.iR  128 

 

********* 
 سوم فصل
شد نگران به کوچه نگاه مي کرد مي ترسید بازعماد گوشه  مرید از خانه خارج 

 هاي کمین کرده باشد سریع راه مي رفت وقتي خیالش از نبودن او راحت شد ب
شت  شیني نگه دا شه اي منتظر اتوب*و*س ماند،ما ستگاه رفت...گو سمت ای
..شیشه اش پایین کشید مرید با دیدن عماد ترس رفته اش باز گشت ..نگاهش 

 را به جاي دیگري دوخت.
 مرید خاند سوار شید-

ضوالنه نگاه  جواب سته بودند به آن دو ف ش سکوت بود ...افرادي که انجا ن فقط 
 مي کردند.

 ممنون..خودم میرم-
کار دارم از اون راه هد مي - باتون  ید  ید بر که خودتون مي خوا مي دوند 

 رسونمتون با لبخند(چیه نکنه مي ترسي؟
 با حرخ نگاهش کرد وگفت:من با شما کاري ندارم مرید
مي دانست مرید دختري نیست که بتوان با اصراراز او کار خواسته شده را  عماد

 انجام دهد همین دلیل لبخندي زد و گفت:
 باشه اصرار نمي کند ..ولي بازم همین دیگرو خواهید دید-

ازرفتن عماد نفس راحتي کشللید...با امدن اتوب*و*س به ان پناه برد روي  بعد
اتوب*و*س گذاشت...از اتوب*و*س  صندلي نشست و سرش را روي شیشه
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پیاده شد ...وقتي وارد شرکت شد یک راست به سمت میز منشي رفت بعد از 
 سحم کردن تلفن را برداشت..شماره اي گرفت.

 الو سحم ...-
.... 

همتي هستد مي خواستد بدوند چیزایي که براي امروز سفارش دادید حاضر -
 شده؟

.... 
 بله ممنون خدا حافظ-

را گذاشللت رو به منشللي کرد و گفت:خاند صللالحي من اتاقد هسللتد  گوشللي
 کارگرا اومدن خبرم کن

صللالحي که هیچ وقت چشللد دیدن مرید را نداشللت با اخد گفت:بله  خاند
 ...حتما

شت...کمي  مرید ستانش را روي میز گذا شد د ضش  که متوجه رفتار پراز غی
جدي و پر صللحبتش  خد و در صللورت صللالحي دقیق شللد...و با همان لحن

 گفت:
ببینید خاند صللالحي من و شللما هر دو اینجا کارمندید ... مي دوند بخاطر -

اینکه اقاي فرخي تمام کار هایي که شللما باید انجام بدید و سللپردن به من و به 
 خاطر همین ازمن خوشتون نمیاد ...و...

 من..-
شرکت از - شمااجازه بدید.....وفکر نکنید مقام من تو این  شتره، من و   شما بی

مت دسللت من نبوده  تو یک ردیفید و من کار شللما رو کامل مي کند ...این سللِ
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ونیسللت، نمي خوام تصللور کنید من خودم و به زور تو این شللرکت جا کردم 
الزم به  ید...اگر با گفتن، چشللد...حتما...بله...اطحعت ...ناراحت مي شلل

 کافیهگفتن چنین کلماتي نیست ..فقط بگید باشه، 
 ایستاد و گفت:رژ گوشه لبتوند پاک کنید راست

را گفت و بدون کوچک ترین لبخند به سمت اتاقش رفت...صالحي سریع  این
شه را پاک کرد  صتش ان گو ش شت  اینه کوچکش را در اورد و نگاه کرد و با انگ
قاي فرخي  ته بود پیش آ با خودش فکر کرد اگر مرید نگف ندي زد و  ....لبخ

 رفت. آبرویش مي
با صداي پاشنه کفشش که درفضاي اتاق کارش پیچیده بود به سمت میز  مرید

رفت...کیفش را روي ان گذاشت ...پرده پنجره را کنارکشید و بیرون را نگاه کرد 
شیني که زیر یکي از ان  سي نبود جز چند درخت تنومند ان طرف خیابان وما ک

صداي پرندگاني که ال شده بود...  درخت ها به گوش  انبه الي در ختان پارک 
میرسید اما دیده نمي شدند ...پنجره را باز کرد و با چشماني بسته نفس عمیقي 
کشید...به طرف کیفش رفت و روسري بیرون کشید ...مقنعه سورمه ایش را با 
روسللري سلللانتن سللبز یشللمي طرح دار عوض کرد کمي از ان عطر سللرد 

شگیش زد...در اینه کوچکش خودرا بران زد از نظر خودش  لبخنديدازکرد همی
زیبا شده بود ..زیبا و پرجذبه و در عین حال با وقار...صداي زنگ تلفن مانع از 

 خوش گذارني بیشترش شد.
 بله..-
 کارگرا اومدن-
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 ممنون االن مي یام-
 به خودش داد و از اتاق خارج شد. تکاني

 از کارگرها:سحم خاند یکي
 فت:سحم همراه من بیایدرا تکان داد و گ سرش

هتل پشت مرید به سمت سالني که قرار بود جلسه در آن برگزار شود  کارگرهاي
 حرکت مي کردند... وارد اسانسور شدند...بعد از زدن دکمه مرید توضیح داد:

این جلسه براي اقاي فرخي خیلي مهمه مي خوام سالن به بهترین نحو تزیین -
 این شرکت هست از مهمان ها پذیراي بشهبشه...و ان طور که شایسته 

سالن حرکت کردند... یکي از  در سمت  شد... بیرون امدن... به  سور باز  سان ا
 کارگرها گفت:

شید براي همایش هاي بعدیتون حتما به ما - خیالتون راحت خاند ...مطمئن با
 زنگ مي زنید

 خشک بدون نگاه کردن گفت:امیداورم دختر
الن بزرگي که میز و صندلي هاي چیده شده بود و یک سن اتاق شدند ..س وارد

 که با چند پله به باال هدایت مي شد
:خب این سللالن تا دو سللاعت دیگه باید حاضللر باشلله امیدوارم کارتون مرید

 اینقدر خوب باشه که مجبورنشد خودم تزئیشو شروع کند
ار قاي فرخي ککه انگار بهشللان بر خورد بوده گفتند:ما همیشلله براي آ کارگرها

 میکنید بار اولمون که نیست
شللما اولین بارتون که اینجا اومدید قبح کسللاي دیگه اي بودند...به هر حال -

 امیدوارم کارتون خوب باشه
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خشللک رویش را برگرداند واز سللالن خارج شللد...هنگامي که از  دخترخیلي
شرکت انجام می شه کارهاي  سور بیرون امد دو گل فروش که همی سان داد دید ا

در دستشان شاخه گل هایي بود....چند شاخه گل رز سفید برداشت و بویش 
 کرد ...به طرف اتاق فرخي رفت رو به منشي:

 اقاي فرخي هنوز تشریف نیوردن؟-
 نه-

کردو وارد شللد...به میز فرخي که همیشلله مرتب و تمییز بود رفت...آب  درباز
ه روي میز بود را با شاخه گل گلدان و دسته گل هاي خشک شده در گلداني ک

یک نفس عمیق  ها فرو برد و  گل  ید عوض کرد ...بینیش را در  هاي رز سللف
شید.چند قدم عقب رفت به نظرش میز قهوه اي فرخي با ان گلدان  سک  تالکری

 و رز سفید زیبا شده بود ...زیر لب گفت:عالیه
شد و به ستگیره نخورده بود که در با ز ستش به د در  ..فرخي سمت در رفت د

جب فرخي و ترس مرید درهد گره خورد  یان شلللد ...تع ما هار چوب در ن چ
 ..فرخي یک تاي ابرویش باال انداخت و گفت:سحم

 بیچاره با چشماي گرد کحغیش گفت:سحم خوبید؟ دختر
 خندید و گفت:اگه برید کنار و اجازه ورود بدید بهتر هد مي شد فرخي
 به خودش امد و گفت:ببخشید..بفرمایید مرید

بعد از ورودش در را بسلت و به گل هاي سلفید روي میز با خوشلحالي  فرخي
که هرروز روي میزم  ها یي  گل  ید این  فت:ممنون..نمي دون گاه کرد و گ ن

 میذارید چطور روحیمو اول صبحي عوض مي کنه
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 مرید نگاه کرد ..مرید به گل ها به
 خواهش مي کند-
لي مي دونید من عاشللق گل مریمد  مرید نگاهش کرد (خوشللحال میشللد و-

 دفعه بعد روي میزم گل مرید ببیند
مات زده به راه رفتن رئیسش که به سمت میز مي رفت نگاه کرد ...فرخي  مرید

 نشست و گفت:خب کار امروزمون چیه؟
 تسرش را تکان داد و به ان سمت رفت وگفت:جلسه که تا یکي دو ساع مرید

 دیگه برگزار میشه..و چند محقات
راسللتي این متني که برام نوشللته بودي ..دیشللب وقتي داشللتد مي خوندمش -

 خیلي کوتاه به نظر مي اومد
سل اور - سخنراني طوالني و ک ضد...کسي  صروقابل ه کوتاه ولي مفید و مخت

صر روي  صورت مخت ست نداره..تمام حرف هایي که بایدمي گفتید به  رو دو
 نوشتدکاغذ 
سري تکان  فرخي صحبت هاي دختر زد .. لبخندي به ان همه عجله براي بیان 

 داد و گفت:ممنون
 خواهش مي کند وظیفه بود-

خیره به ان دختر ظریف اندام شللد ...مرید:اقاي فرخي اجازه مرخصللي  فرخي
 مي فرمایید ؟

 بله؟!!...اره...اره بفرماید وقتي جلسه شروع شد خبرم کنید-
 حتمابله -
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اتاقش خارج شللد و به سللمت اتاق خودش رفت..به سللاعتش نگاه کرد یک  از
 ساعت دیگر مانده روي صندلي نشست همراهش زنگ خورد

 شماره ناشناس نگاه کرد با تردید گفت:بله؟ به
شده  صداي شفته مادرش به گوشش رسید:مرید جان حال بابات بد  نگران و آ

 اوردنش بیمارستان
 د شد:حالش خوبه ...؟نگران بلن مرید

 االن خوبه زیر دستگاه دیالیزه...اینقدر عجله کردم که یادم رفت پول بیارم -
 نگران نباش االن پول میارم خدا حافظ-

کیفش را برداشت و از اتاق خارج شد ..به سمت منشي رفت وگفت:اگر  سریع
 اقاي فرخي کارم داشت بگو،هیچي ولش کن....

 سمت در رفت با عجله یک ضربه زد با بفرمایید فرخي وارد شد. به
که سرش در نقشه بود بلند کرد و رنگ پریدگي مرید که دید گفت:طوري  فرخي
 شده؟

 ببخشید مرخصي چند ساعته مي خواستد-
 بلند شد به سمتش رفت:اتفاقي افتاده؟...چرا اینقدر رنگتون پریده؟ فرخي
ها چموش تر بوند  خیلي سللعي کرد جلوي مرید ما ان هایش بگیرد ا اشلللک 

 وسرازیر شدند.
 حال پدرم خوب نیست بیمارستان بستري شده باید برم-
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که آرزوي دیدن لبخندش داشللت حاال باید اشللک هایش مي دید...با  فرخي
فت:برید  کت وسللوئیچ را برداشلللت و گ فت  به میزش ر ند  هاي بل قدم 

 ..میرسونمت
 فقط...نه مزاحد شما نمیشد -
شین - سید ما سر خیابون وا راه بیوفتید با من بحث نکنید.... چقدر مي خواید 

 گیرتون بیاد؟
 تا یک ساعت دیگه جلسه شروع میشه شما باید باشید-
 مهد نیست ..نشد روز دیگه برگزار مي کنید-

 حرفي نزد و مطیعانه پشت فرخي بیرون رفت،فرخي رو به منشي کرد. دیگر
 ساعت دیگه دیر کردم جلسه رو به تعویق بنداز.اگر تا یک -

 نید نگاهي به مرید که پشتش به او بود کرد و گفت: صالحي
 چشد...-
هد بیرون رفتند سوار شدند... مرید گفت:اگه زحمتي نیست اول برید خونه  با

 پول بردارم
 زحمت نیست، پول هست-
 نه ممنون من ...-
 از حقوقت کد مي کند-

ي بود تا مرید ساکت شود...اینطور بهتر بود دیگر زیر دین کسي نبود کاف همین
 .فرخي عینکش را برداشت وبا نید نگاهي که به مرید انداخت گفت:

 چرا بستري شدن؟-
 اشکاهش را با دست پاک کرد مرید
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کلیه...هر هفته باید سلله بار دیالیز بشلله اما امروز وقتش نبود نمي دوند چي -
 شده؟

 کنن؟کار مي -
 بله...خیلي بهش مي گد کار نکن اما گوش نمي کنه-

شون  فرخي شاالله حال ستمال کاغذي جلوي مرید گرفت:حاال گریه نکن ان د
 خوبه
 چند برگ برداشت و تشکر کرد..فرخي خندید : مرید

 شما که نمي خندید حداقل گریه نکنید-
یاده ن سللریع پچیزي نگفت حتي لبخندي نزد...به بیمارسللتان که رسللید مرید

شللد و با سللرعت به قسللمت دیالیز رفت...مادرش روي صللندلي نشللسللته بود 
 کنارش نشست...با گوشه روسریش اشک هایش پاک مي کرد

 مامان گریه نکن...مگه حالش خیلي بده؟-
 نه خوبه داره میوه مي خوره-
 خب قربونت برم چرا داري گریه مي کني ؟-
 یروننذاشت پیشش بشیند...گفت برو ب-

خندید:خب از بس گریه میکني اوند بیرونت کرد ..راستي،وقت دیالیزش  مرید
 که پس فرداست چرا حالش بد شده؟

 خجالت زده نگاهش را از او گرفت وبه کف زمین دوخت مادرش
 مامان با شمام؟اتفاقي افتاده؟...نکنه حالش بده و....-
 بیمارستان نه..گفتد که حالش خوبه ...فقط ...پریروز نیومد-
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 صداي ضعیفي گفت:چرا؟ با
 پول نداشتید...-

بي حس شد:واي ...مامان...من ..اخه به شما چي بگد؟مگه نگفتد برید  مرید
 پولش وجور مي کند؟

تو که نباید جور زندگي ما بکشللي...دختراي مردم کار مي کنن پس انداز مي -
 دگي ما شده....نگفتدکنن براي آیندشون تو هر چي در میاري خرج بابات و زن

 چون ند یخواستید اذیت بشي
شما خدمت - شیدید، حاال من به  شما هد براي من زحمت ک وظیفمه مامان..

 مي کند،من هر چقدر به شما خوبي کند کمه...چرا ازعمو نگرفتید؟
نداشللت..اوند داره قسللط وامشللو میده ..باباتد وقتي فهمید به عموت رو زدم -

 دعوام کرد
 وجه کسي شد..سرش را بلند کرد و پشت مرید دید.مت ناهید

 سري تکان داد:سحم... فرخي
برگشللت با دیدن فرخي..خجالت زده بلند شللد:ببخشللید آقاي فرخي  مرید

 حواسد به شما نبود
سش و  فرخي ست که آدم بخواد حوا ست...اینجا جایي نی لبخندي زد:مهد نی

 جمع کنه
 کت هستند:مادر ایشون آقاي فرخي رئیس شرمرید
بلند شد ..چادرش جلوتر کشید :سحم...خیلي زحمت کشیدید تشریف  ناهید

 آوردید
 خواهش میکند ..االن آقاي همتي بهتر هستند؟-



wWw.Roman4u.iR  138 

 

 بله..بله..خدا رو شکر بهترن-
 پس اگه اجازه بدید ببینمشون-
 خواهش مي کند بفرماید-

سلله وارد بخش شللدند تعداد زیادي روي صللندلي هاي دیالیز نشللسللته  هر
 بودند...مرید با دیدن پدرش که درحال میوه خوردن بود به سویش رفت

 سحم بابا-
 با دیدن دخترش خوشحال شد:سحم مرید گلي خوبي بابا؟ جواد

 من که خوبد ولي شما اگر بیشتر حرف گوش کنید بهتر ازایند مي شد-
 درت آروم ننشست و خبرت کردباز ما-

با چشد غره به فرخي اشاره کرد..جواد با تعجب به مرد رو به رویش نگاه  ناهید
 کرد.
 :بابا ایشون آقاي فرخي هستند...رئیس شرکتمرید

شرمنده  فرخي شدم...دیگه  شحال  ستش را دراز کرد وگفت:از دیدنتون خو د
 دست خالي اومدید،عجله اي شد

ستش را در جواد صت  د ش شت  شد فقط انگ ست او قرار داد و فرخي متوجه  د
 دارد.
 :توي شرایط بدي با هد آشنا شدید...ممنون که اومدیدجواد

به لبخندي بسند کرد چند دقیقه اي نشستند.وناهید با میوه هاي که براي  فرخي
 جواد اورده بود از فرخي پذیرایي کرد.

 :مرید جان شما نمي خواید تشریف ببرید؟جواد
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 نه بابا پیشتون میموند-
سللاعت قرار زیر این دسللتگاه بموند ...اینجا 4کجا مي خواي بموني دختر...-

 میخواي بموني من ونگاه کني؟همین مادرت که مونده آبغوره مي گیره بسه
 :جواد..زشته جلوي اقاي مهندسناهید

 خندید:راحت باشید من میرم دیگه فرخي
 وهد ببرید :اگه زحمتي نیست دختر منجواد

 بابا من ..-
برومرید اینجا براي چي میخواي بموني ها؟...دیالیزم که تموم شد میرم خونه -

 دیگه ..برو،آقاي فرخي شما تو شرکتتون کار ندارید که مریمد ببرید؟
 کار دارم ولي...-
 خب دیگه پاشید برید-
 دارید بیروند میکني بابا؟-
 دقیقا..خدا حافظ مرید ُگلي-

سید و بعد از خدا حافظي از بیمارستان  مرید شاني پدرش ب*و* شد و پی بلند 
 خارج شدند.
شدندفرخي به ساعتش نگاه کرد:هنوز پونزده دقیقه دیگه تا جلسه  سوارماشین

 مونده..میرسید
 ببخشید دیگه ...-
خاند همتي احتیاج نیسللت اینقدر تشللکرومعذرت خواهي کنید ...یه سللوال -

 ازتون بپرسد؟
 بله بفرماید-
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 هزینه بیمارستان کي مي ده؟-
 پدرم خودشون کار مي کنند...یه مقدارم از حقوقوم پس انداز مي کند-
 هزینش خیلي زیاده...اوند براي شما-
 چاره اي نیست باید بسازید دیگه-

شین شت...آب  ما شد چند دقیقه بعد با دو آب میوه برگ کناري پارک کرد پیاده 
 فت :انار جلویش گر

 بفرمایید...وقت نشد موقع رفتن براتون بگیرم فکر کند فشارتون افتاده-
 ممنون-
 نوش جان-
 باید زودتر برید-
 نگران نباش جلسه بدون من برگزار نمیشه-

از خوردن آب میوه به سللمت شللرکت حرکت کردند، در پارکینگ شللرکت  بعد
 فرخي ایستاد وپرسید:به نظرتون تواین کت و شلوار چطور شدم ؟

به کت وشلللوار ذغالي فرخي نگاه کرد :نظر من زیاد مهد نیسللت ..مهد  مرید
 خودتونید که این تیپ و دوست دارید.

 راهنمایي خوبي بود-
 دو به سمت منشي رفت. سالن شدند...هر وارد

 :همه اومدن؟فرخي
 :بله منتظر شما هستند.صالحي

 رو به مرید کرد وگفت:برید فرخي
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 قدمي برنداشته بودند که صالحي گفت:خاند همتي؟ هنوز
سمت  هر سته گل بزرگ مریمي، که روي میزش بود به  صالحي د شتند  دو برگ

 گفتن بدم به شمامرید گرفت گفت:بفرمایید ..این و یه آقاي اوردن 
 براي من؟-
 بله..-
 مطمئني؟-
مگه چند تا مرید همتي تو این شلرکت دارید؟....برنمي دارید دسلتد خسلته -

 شد
ست دیگرش  مرید صبانیت د شت کرد وبا ع ستش م شت...فرخي د گل را بردا

 کارت روي گل رابرداشت و خواند:از طرف دیوانه تر از مجنونت عماد
دست گل را از دست مرید کشید و روي میز پرت کرد:فعح برید جلسه  فرخي

 بعد مي تونید به مجنونتون فکر کنید ..بفرمایید
شوکه از کار فرخي و گیج شده از کار عماد به سمت سالن رفت...فرخي  مرید

سالن  شتر از مقنعه به او مي آید...وارد  سري بی هنوزوقت نکرده بود بگوید رو
شاند...تمام شدند بعد از  صندلي خودش ن سحم و احترام فرخي مرید را کنار 

ست گل عماد بود واقعا او را  سش به د سه مرید حوا ستطول جل شت؟  دو دا
حتي نمي توانست تصور کند که عاشق او شود...فرخي چه در مدت سخنراني 
به  کاش  به مرید بود و ارزو مي کرداي  گاهش  یا دیگران حواس و ن خودش 

نتي که معلوم نیست از کجا پیدایش شده و افکار او رااشغال کرده جاي عماد لع
س شد.مرید با اح شته با سي باالي  اساو هد جایي درمیان افکارش دا سایه ک



wWw.Roman4u.iR  142 

 

سرش سر بلند کرد با دیدن فرخي که باالي سرش ایستاده و مهمان هایي که در 
 حال رفتن هستند نگاه کرد ...سریع ایستاد :

 شد...خسته نباشید مثل اینکه جلسه تموم-
دقیقه اسللت تموم شللده اما مثل اینکه فکر هاي 15با اخد گفت:جلسلله  فرخي

 شما هنوز تموم نشده آرام تر گفت(ظاهرااقا عماد هوش حواس براتون نذاشته
 نه..نه اقاي فرخي شما...-

را به معناي سللکوت باال اورد :میرم اتاقد زودتر به عماد زنگ بزنید تا  دسللتش
 حواستون بیاد سر جاش..بعد بیا اتاقد کارت دارم

سرعت وبا قدم  این شد به  را گفت و بدون اینکه منتظر حرفي از طرف مرید با
هاي عصبي به اتاقش رفت...در را باز کرد و محکد بهد کوبید اشک ریخت و 

شمان از سرش را باال گرفت تا  پی ست دارم به مرید... به در تکیه داد  نگفتن دو
بیشتر از این اشک نریزدو مرد بودنش زیر سوال نبرد ...روي صندلیش نشست 
شک  سش را تمییز کرد.......مرید هنوز در جایش خ صورت خی ستمال  و با د

و نداد ه اشده ایستاده بود که چرا فرخي اینقدر زود قضاوت کرد و اجازه حرفي ب
او نمي خواست فکر کند که رئیسش به او حساس شده ....براي ازدست ندادن 
سمت اتاق  سریع از اتاق خارج و به  ضیح مي داد. شده باید تو کارش هد که 

 فرخي رفت صالحي با دیدنش گفت:
 خاند همتي دسته گل و چیکار کند-
 تحکد گفت:بندازش سطل آشغال با
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صالحي آنقدر ضربه به در  محکد گفت که  از ترس دیگر چیزي نگفت...یک 
زد از همان روزي که فرخي عاشللقش شللد به اوگفت بدون هماهنگي میتواني 
شخص مي  ضرب م شرکت بود که با تک  شوي...و او تنها کارمند  وارد اتاقد 
کرد مرید اسللت...فرخي اجازه ورود داد... داخل شللد رو به روي میز ایسللتاد 

 پیش قدم شد:توضیحي بدهد فرخي  خواست
وقت به کسللي دادي 2تا 1امروز خاند محبیان تشللریف میارن اگر سللاعت -

 کنسلش کن
این حرف ها را با سر پایین گفت...مرید چیزي نگفت فقط به فرخي نگاه  تمام

شمان قرمزش را  سرش را بلند کرد چ شد  سنگینش  مي کرد او متوجه نگاهاي 
 که مي خواست پنهان کند هویدا شد.

 دون تعجب و کوچک ترین احساسي گفت:گریه کردید...؟ب مرید
 نکرد ولي به دروغ گفت:بله..یکي از بستگاند فوت کردند انکار

 خدا رحمتشون کنه-
دسللتي به موهایش کشللید و گفت:به این آقایي که براتون گل اوردن بگو  کحفه

شرکت من جاي این کارا نیست ..جور دیگه اي هد میشه ابراز عشق و دوستي 
 کرد

شته - سال که برگ من عحقه اي به عماد ندارم...بچه محلمون بود، بعد از چند 
قه مي کنه مند بهش شلللده یه خحفکاربه تمام معنا ..چند روزیه بهد ابراز عح

گفتد عحقه اي بهت ندارم ...ولي ظاهرا مي خواد با این کاراش نظرمو عوض 
 کنه
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امیدي در دل فرخي ایجاد شلللدو خوشللحالیش رابا یک لبخند به مرید  بارقه
نشان داد مرید ادامه داد:من در حدي نیستد که بخوام این حرف و بزند ولي... 

 نباید زود قضاوت کنید..با اجازه
 خواست برود فرخي گفت:خاند همتي مرید
 برگشت :بله مرید

حق با شللماسللت معذرت مي خوام ...اما اگر شللما هد جاي من بودید اون -
دسللت گل و کارت روش میدید همچین فکري مي کردید ...اگه مزاحمه چرا 

 شکایت نمي کنید؟
 گفتد که خحفکاره مي ترسد درد سر بشه-

شد ر فرخي شکایت از جایش بلند  سید برید  ستاد وگفت:نتر و به روي مرید ای
 کنید خودم پاي همه چیزش وایمیسد

شویش  مرید سرنخي از این همه ت شاید  شد تا  شي  شد هاي می خیره به ان چ
 پیدا کند اما تنها چیزي که عایدش شد لبخند فرخي بود.

شد..فرخي سرش شکر و با اجازه از اتاق خارج  ز ا را پایین انداخت و با یک ت
خوشللحالي زیاد در پوسللت خودش هد نمي گنجید دلش مي خواسللت فریاد 

 بزند و بگوید:
 مرید عاشقتد-

********* 
 تلفن سکوت خانه را در هد شکست سایه گوشي را برداشت . صداي

 بله؟-
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 سحم خوشگل عمه-
سعود - شوهر پیدا کن ...م*س*تانه خوبه؟ عمو م سحم عمه خاند زیبا روي 

 سحمتن؟چه خبر از نیما؟
خندید:من قربون بلبل زبوني تو برم...همه خوبن نیما هد سللحم دارن  راحله

 خدمتون
 سحمت باشن ..سحم مند بهشون برسونید بگید دلد خیلي براش تنگ شده-
 چشد ..بزرگیتون ومیرسوند،بابا هست گوشي رو بهش بدي؟-
شریف دارن.. چند لحظه - سعادتي ت شون بله آقاي  شه به شي خدمتون با گو

 بگد
گاه  پرویز به دخترش ن باالي عینکش  جب از با تع فامیلش  یدن  با شللن

خاند  له  نه ..راح فت:خواهر کوچیکتو پدر ش داد و گ به  کرد...گوشللي 
 ...بفرمایید

سحم راحله، بفرما  پرویز شت وگفت:ممنون خاند ...... شي را بردا خندید وگو
 دا کردي یا پسرم؟ببیند چیکار کردي؟براي من زن پی

 علیک سحم بذار من حرف بزند بعد بگو-
 چشد ..-
زنگ زدم بگد براي سایه معلد سر خونه پیدا کردم ...دیپلمه است صبح ها تو -

بوتیک کار مي کنه بعداز ظهر ها هد وقتش آزاده ....تحقیق کردم هد خودش 
خودتد برو یه هد خونوادش آدماي خوب و بي دردسللرین ....حاال مي خواي 

 تحقیقي بکن خیالت راحت تر باشه
 نه نمي خواد همین که تو تاییدش کردي کافیه ..سرم شلوغه وقت نمي کند-
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 خب پس مي توني فردا شب بیاي خونه مامان؟ میارمش اونجا-
 باشه میام ..خدا حافظ-
 خدا نگهدار-

 با یک لیوان شیر از آشپزخانه بیرون آمد:براي سایه معلد پیدا کرده؟ مهیار
 اره...قرار فردا شب برید خونه عزیز ببینیمش-

 کنارسایه نشست...سایه:خوشگله؟ مهیار
 :تو چیکار به خوشگلیش داري؟باید روش تدریش خوب باشهمهیار

مجبورم خب اگه خوشللگل نباشلله یاد نمیگرم،یعني حواسللد پرت میشلله هي -
که  خال گوشللتي داره  ماغ  جاش جوش زده پر از آب...رو د گاش کند این ن
آویزون...ابرو هاش کلفته...زیر چونش عین مردا مو داره ..موهاي سللرش پر 

 ازشوره همش میریزه رو دفترم...
 با چندش گفت:سایه بسه حالمو بهد زدي مهیار
ستي همچین معلمي بهت درسسایه ضر نی بده .. واي به  :دیدي...خودتد حا

 حال من بدبخت که باید چند ساعت تحملش کند
 خندیدو گفت:دخترجان تو که هنوز ندیدیش اینا چیه میگي؟ پرویز
 دست به سینه نشست :به هر حال زشت بود من قبولش نمي کند سایه

** 
 : سایه حاضر شدي؟پرویز

 بله پدر..بذار این گیره رو بزند توسرم االن میام-
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به سللمت اتاق مهیار رفت..با دین صللورت مظلومش که روي تخت  پرویز
نشللسللته وسللرش پایین انداخته..قلبش از این همه سللکوت درد گرفت وبغض 
کرد..یاد روز هاي نه چندان دور افتاد که مهیار زودتر از همه شان حاضر میشد 

من نمي دوند شللما چیکار مي کنید که »و در هال منتظر مي ماند و مي گفت
س شید یک ثانیه انتخاب مي یک  اعت تو اون اتاق لباس مي پوشید؟مثل من با

 انها هد فقط مي خندید و چیزي نمي گفتند«کند دو ثانیه مي پوشد
حاال..روي تخت سللاکت نشللسللته و منتظر اسللت پدرش براي او لباس  اما

نده اش  ناخو تا بغض  با دسللتش فشلللار داد  ند پرویز گلویش را  خاب ک انت
 ي که سعي مي کرد شاد باشد گفت:چي مي پوشي مهیار؟نشکند...با لحن

از منتظر ماندن خسته شده بود بي حوصله گفت:نمي دوند...خودتون یه  مهیار
 چیزي برام انتخاب کنید،سلیقتون وقبول دارم

به سللراغ کمد لباسللي پسللرش رفت که چیزي ازجنس و مارک و مدل و  پرویز
یر با شلوار کتان مشکي و کمربند رنگ کد نداشت ...یک پیراهن سورمه اي س

 سفید برداشت ..روي پایش گذاشت و گفت :
 بیا..سلیقه پیرمردي انتخاب کردم-

 دستي به لباس ها کشید وگفت:چه رنگین ؟ مهیار
یار  پرویز ما خودش را کنترل کرد وبرایش توضللیح داد مه باز بغض کرد ...ا

 لبخندي زد وگفت:بابا هنوز شلوار لي مي پوشي؟
 اره...چیه فکر مي کني پیر شدم؟-
 نه ...بخاطر همینه هیچ وقت پیر نمي شید-
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شده  نه صور مي کرد نبود ..پرویز دیگر جوان نمانده بود پیر  آن طور که مهیار ت
 بود ...روزگار کمرش را خد کرده

 صورت مهیار را ب*و*سید و از اتاق خارج شد. پرویز
یدن لباسش شد...دستي روي موهاي نفس عمیقي کشید و مشغول پوش مهیار

کوتاهش کشللید روزهایي این موها انقدر بلند بودن که فرزین مثل دختر ها 
دسللتش الي موهایش مي کرد ..مهیار هد با شللوخي چند با سللیلي اورا از 
خودش جدا مي کرد...دیگر نمي توانسلللت از موهایش مراقبت کند کوتاهش 

 آه با حسرتي کشید. وخحخکرد 
 ن صداي در به خودش آمد.شنید با
 کیه؟-
 مند سایه..بیام تو-
 بیا تو فندقد-

وارد شللد با دیدن آن تیپ جلوتر امد واداي عمه اش د راورد به میز زد و  سللایه
گفت:ماشللاا... هزار ماشللاا... چه قد بلند ورشللیدي داري...چقدر خوش تیپ 
شدي همچین تو دل میریا که دیگه در نمیاي،بترکه چشد حسود دوست و آشنا 

 ودشمن، همسایه سمت چپي همسایه سمت راستي ...
 سه...فهمیدم خوش تیپد:بسه...بخنیدید

نه - پاشلل که کفش  قد خودت بگیر...کوتاه نگیري  خواسللتي زن بگیري هد 
 سانتي هد کاري نمي تونه بکنه20

 :حاال خودت چي پوشیدي؟ بازخندید
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با شللوار جین آبي - که کراوات مشللکي داره  ید صللورتي  من..بلوز سللف
 روشن،موهامد باز گذاشتد فرق راست انداختد

 خوشگل شدي-
 بودم-

 :بچه ها اگه حاضرین بیاینپرویز
 سایه بدو برید-

دست برادرش را گرفت و از خانه خارج شدند ...سوار ماشین شدند وبه  سایه
شد  سته بود به جلو خد  ش شت ن سایه که پ سمت خانه عزیز حرکت کردند...

 وگفت:
 بابا یه آهنگ شاد بذار دلمون پوسید-
 بشینچشد بابا میذارم فقط شما درست -

:مگه این میدونه نشللسللتن چیه؟هر جا میشللینه دو دقیقه بعد بلند میشلله مهیار
 انگار زیر پاش میخ گذاشتن

 زیر پام میخ نیست اگه یه جا زیاد بشیند حوصلد سرمیره-
آدم باید پنج دقیقه بشینه بعد بگه حوصلد سر رفت نه تو که به محض نشستن -

 بلند میشي...دقیقا مثل یه چیزي؟
 با کنجکاوي گفت:مثل چي؟ هسای

 جوجه تیغي...فکر کند خاراي بدنت اذیتت مي کنه نمیتوني بشیني-
خندید..پرویز لبخندي زد ولي سللایه با حرخ از پشللت رویش خد شللد  بلند

تا  باش معذرت خواهي کن  نداخت وگفت:زود  دسللتانش دور گردن مهیار ا
 نکشتمت
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 خندید :نمي گد مهیار
 کنید..سایه بشین آهنگ برات نمیذارما:بچه ها تمومش پرویز

 خب بهد مي گه جوجه تیغي-
 سایه جان بشین بابا نمي توند حواسد وبدم به رانندگي-

 :اول داداش بگه معذرت مي خوام تا ولش کندسایه
 با لبخند گفت:باشه ..معذرت مي خوام با مکث(جوجه تیغي مهیار
 محکد گوش مهیارگاز گرفت ونشست سایه

 دیونه گوشد وسوراخ کرديآي -
 حقته-

 خندید وگفت:این چه کاري بود کاري سایه؟ پرویز
 چرا بهد میگه جوجه تیغي فندق کد بود جوجه هد اضافه شد-

 از درد گوشش را مالش مي داد...پرویز گفت:دستت وبردار ببیند مهیار
 دستش را برداشت:چي شده؟سوراخ سوراخ شده نه؟مثل آب کش مهیار

 قرمز شده...خب میشهنه -
سته بود نگاه کرد و آرام رو به  پرویز ش سینه ن ست به  سایه که با اخد د از آینه به 

 مهیار گفت: فکر کند قهر کرده
 :سایه..سایه...تو سایه چي هستي ؟درخت یا دیوار؟مهیار
 :سایه ي باباِش مگه نه؟پرویز
از پرورشللگاه برام  جوابي نداد مهیار گفت:باشلله جواب نده مي گد بابا سللایه

 خواهر بیاره شبا پیش خودم بخوابونمش
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 :الزم نکرده دختره رو مي کشدسایه
 آشتي؟-
 قهر نکردم ناراحت بودم-
 اگه راست مي گي بیا همون گوشي که گاز گرفتي ب*و*س کن-

 بلند شد و گوش بردارش راب*و*سید او هد صورتش سایه
 آهنگ شاد میذارید :خب حاال به مناسبت این آشتي یهپرویز
صطحح مي  آهنگ شد به ا شغول تکان دادن خودش  سایه م شت و  شادي گذا

شد وبه طرف زنگ رفت  سایه زود تر پیاده  سیدن  صید...به خانه عزیز ر ر*ق*
 از سکویي که زیر آیفون درست کرده بودند باال رفت وزنگ را فشرد .

 باش که از ماشین پیاده شد پرویز گفت:مهیار مواظب مهیار
 هستد بابا-

مثل نسید سوزنده اي بود که لبخند بر لب مهیار «کیه»دختري که گفت صداي
 را خشک کرد ...پرویز با نگراني به مهیار نگاه کرد سایه اخد کرد وگفت:

 مند سایه باز کن-
 غرولند کنان گفت:کي این ودعوت کرده؟ سایه

 مي کني :زشته سایه ...جلوي عمو زن عموت درست صحبتپرویز
 چشد-

با دختري که حاال دیگر  مهیار تا خودش را براي مقابله  نفس عمیقي کشللید 
 تمایلي به شنیدن اسمش هد نداردآماده کند.

 خوبي مهیار؟-
 تصنعي زد:اره خوبد لبخند
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 خانه که شدند مثل همیشه عزیز به استقبال از آنها امد. وارد
 عزیز مپرید ب*غ*ل عزیز وب*و*سیدش:سحم  سایه
 :سحم به روي ماهت گلدعزیز
 :سحممهیار

 سحم فدات شد خوبي مادر؟-
 شکر مي گذره-

 حال گرفته اي گفت:سحم پرویزبا
 سحم ...چته مادر سرحال نیستي؟-
 نگفته بودید مهمون دارید-
مادر یه امشب و اومدن نذارید کسي با دلخوري ناراحتي از اینجا بره ...بیاین -

 ا واینسینتو اینج
مهیار دلش نمي خواسللت بعد از دو سللال با دختري که روزي عاشللقانه  اما

شود.مي  شد ترکش کرد رو به رو  شتن چ شت واو فقط بخاطر ندا ستش دا دو
 ترسید باز با شنیدن صدایش دلش بلرزد وعشق رفته اش بازگردد.

لو یک دیگر وارد خانه شللدند اول راحله سللحم کرد م*س*تانه جرات ج همراه
 امدن نداشت از دور به یک سحم بي جان اکتفا کرد .

 رو به روي مهیار ایستاد و گفت:سحم آقا مهیار گل...خوبي مرد؟!! شهرام
 را پایین انداخت تا بیش تر از این عطر عشقش به مشامش نرسد. سرش

 خوبد...زن عمو هد اینجاست؟-
 اره ..رو به روت رو مبل نشسته-
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به طرف زن برادرش که  پرویز بازوهاي مهیار در دسللتش بود  همان طور که 
ساس مي کرد  سته بود و میوه مي خورد برد...پرویز اح ش مغرورانه روي مبل ن
سانه  سي هد دارد....هر چند اف ست ب*و* شسته حتما توقع د این طورکه این ن

 زن برادر کوچکش محسوب مي شد اما براي سحم کردن پیش قدم شد.
 :سحم زن داداشپرویز
 بدون اینکه تکاني به خود بدهد گفت:سحم افسانه
که سعي مي کرد خودش را کنترل کند ولحن گزنده اي در کحمش نباشد  مهیار

 گفت:
سر - سال ...واقعا منت رو  سحم زن عمو جان قدم رنجه فرمودین بعد از چند 

خانواده سعادتي گذاشتین وتشریف اوردین ،البته کد لطفي از ما هد هست ما 
سیدم وکدورت هارو از بین مي بردید  سي خدمت میر ست ب*و* باید براي د

 خحصه خیلي خیلي خوش امدین
ل ماد به نفسش از بین نرفته...هنوز مثل قبلبخندي زد که پسرش هنوزاعت پرویز

حرف هایش از روي حق میزند...افسانه با عصبانیت سیب وچاقوي در دستش 
شد روي لبش  شش با شانه دهنده ارام سعي مي کرد ن شرد لبخندي که  را مي ف

 نشاند وگفت:
شته - شینت کنه ودیگه جرات حرف زدن هد ندا فکر مي کردم نابینایت خونه ن

شي اما  شه...خدا خب مي دونه چه بحیي با سر جا مي بیند هنوز بلبل زبونیت 
 رو باید سر چه بنده ایش بیاره...تو لیاقت رکساناي من ونداشتي

ست  با شت کرد...پدرش خوا ستانش را م شده بود...مهیار د این حرف ارام تر 
 چیزي بگوید که مهیار پیش دستي کرد:
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میشلللد ومجبور میشلللدم خودم  رکسلللانا اگه درد بي درمان مي گرفت،فلج-
حمومش بدم ...خودم غذا تو دهنش کند ...خودم لباس تنش کند، این کارارو 
ما دختر تو  جدا نمیشلللدم...ا تا اخر عمر نوکریش مي کردم،ولي  مي کردم...

فت نمي تون مدند گ عد از بهوش او یه روز ب  دنامردي رو در حقد تموم کرد و
 ونداشتباهات زندگي کند، دختر تو لیاقت من 

 بخاطر اینکه آتش این دعوا دامن بقیه را نگیرد به سمت افسانه رفت. شهرام
 افسانه جان مگه شما قول ندادید؟-

شد شتد بلند شتي وگرنه من پام وهد نمیذا سد کردي برید آ :چه قولي؟ تو التما
 اینجا که این آقا مهیار(هر چي دلش میخواد بار من کنه

ایسللتاده بودن سللایه از ترس دعوا شللدن به عزیز چسللبیده بود...راحله از  همه
آشللپزخانه بیرون آمده بود انقدر دلش پر بود که یک باره خالي شللود خواسللت 
چیزي بگوید که مادرش مانعش شللد....مي دانسللت اگر دخترش دعوایي راه 

انه که افس بیندازد راهشان به کحنتري مي کشد ... پرویز یک قدم جلو آمدرو به
 به زور به ارنجش مي رسید با حالت عصبي وشمرده گفت:

صاحب خونه چیزي بهتون نمي گد،خواهش مي - سانه خاند من به حرمت  اف
کند یه امشب واحترام همدیگه رو نگه دارید ونذارید اتفاقي بیوفته که بعد فقط 

 شرمندگي باقي بمونه
صداي دختران مهیار شت که  ستادن یک قدم به عقب بردا ه اي او را مجبوربه ای
 کرد:

 سحم...اینقدر دعوا کردین که انگار من وفراموش کردین-
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 مهیار بود او هد با دلخوري بغض گفت:سحم خوش امدین مخاطبش
 همین چند کلمه حرفش را تمام کرد و به آشپزخانه رفت. با

 :سحم عمو شما هد از من دلخورید؟رکسانا
نه ولج اش هنوز عم برادرزاده هل کی ته بود...نمي دانسلللت ا ناخ ویش را نشلل

 ولجبازي نیست لبخندي زد دستانش را باز کرد وگفت:بیا
با خوشحالي وبغض در آ*غ*و*ش عمویش فرو رفت وگفت:خیلي دلد  رکسانا

 براتون تنگ شده بود خیلي
ب*و*سیدش وگفت:خوب چرا بهد سر نمیزدي؟خونه نمیخواستي بیاي  پرویز

 مي تونستي بیمارستان که
 گفت:مامان نمیذاشت ارام

خندید باز هد ب*و*سیدش...رکسانا را دوست داشت حتي بعد جدایي  پرویز
شار قرار داده،  صر مادرش بوده که اورا تحت ف ست مق شاید میدان از فرزندش 
شهرام بدون اجازه او اب هد نمي  ست دارد که  سانه امور خانه را چنان در د اف

 خورد .
وارد اشپزخانه شد..قیافه ماتد زده پسرش را دید...نفسي کشید وبا پرویز  وقتي

 لبخند کنارمادرش که در حال چایي ریختن ارام گریه مي کرد ایستاد وگفت:
 شما چرا دارید گریه مي کنید؟-
 گوشه روسریش اشک هایش را پاک کرد. با
 آخه بگو زن این حرف ها چیه به این بچه میزني؟-

ادما اینجورین،مي خوان خودشلون وبهتر از دیگران نشلون بدن :بعضلي پرویز
 حاال با زبون یا پول وقدرت...خودت و ناراحت نکن
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 :شما که مي دونستید اینا قرار بیان چرا ما رو دعوت کردید؟مهیار
 وارد آشپزخانه شد وگفت:چایي حاضره؟ راحله

 اره مادر ببر-
 گریه کردي؟-
 از دست این افسانه-
 گذاشته بودي برم دو تا تو دهني بزند االن شما الزم به گریه کردن نبود اگه-

:عمه اون دفعه که زدیش بخاطردندوناش یه سلله میلیون رو دسللت مهیارخندید
شوهر بي زبونت گذاشتي...این دفعه بخواي دنده هاشو بشکوني عمو مسعود 

 طحقت میده
 شپزخانه بیرون رفتسه نفرشان خندیدند راحله سري تکان داد واز آ هر

 :خب عزیز مي گفتي چرا دعوتشون کردي؟مهیار
به پرویز نگاه کرد دو  عزیز با نگراني  به خیال خودش که مهیار فراموش کرده 

 دل بود بین گفتن ونگفتن ...پرویز پرسشگرانه نگاه مي کرد
شللما که قراربود براي دیدن معلد سللایه بیاین ..شللهرام هد یک سللاعت پیش -

شون  زنگ زد شما هد زنگ بزند ..مند گفتد قبح دعوت که میخوان بیان گفت به 
 کردم

 :خب؟پرویز
نگاهي به مهیار انداخت مي دانسللت با شللنیدن این خبر اولین کسللي که  عزیز

 بهد میریزد نوه اش است...اول وآخرش که مي خواست بداند ..نفس کشید
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سانا مهیار گوش هایش را تیزکرد..نامزد- ستش..رک سابقش چه؟(...میخواد  را
 ازدواج کنه...االن هد اومده کارت عروسي رکسانا رو بدن...هد آشتي کنید

دو به مهیار نگاه کردند...مهیار که خیلي وقت اسللت عشللقش را از دسللت  هر
نداشلللت  نابود شلللد...هیچ حسللي  با این خبر  نه اي بود  داده واگر روز

 جز...تنهایي...مهیار بلند شد
 ؟:کجا میريپرویز

 نترسید خود کشي نمي کند...دیگه دل ودماغ این کار وهد ندارم-
 سمت بیرون رفت ..عزیز پشیمان از گفته خود روي صندلي نشست. به
 کاش جلوش چیزي نمي گفتد-
اخرش مي خواسلللت بدونه ...کار خوبي کردي جلوي خود ش گفتي،میرم -

 پیش مهمونا
همراه رکسللانا وم*س*تانه تاب  به سللمت تابي رفت که زمان کودکیشللان مهیار

بازي مي کردن نفسش را فوت کرد...چقدر زود گذشت کاش هیچ وقت بزرگ 
 نمیشد، کاش عاشق نمیشد...کاش رکسانا عشقش را باور مي کرد

 بشیند؟-
 شنیدم صداي م*س*تانه لبخندي زد وگفت:اول بگو ماه کامل یا نه؟ با

 هبه اسمان نگاه کرد وگفت:نه نصف م*س*تانه
 ستاره چي ؟ستاره هست؟-

 کرد وگفت:کمي ابرتو اسمون نچي
 خندید وگفت:تو هنوز عادت نچ گفتن وترک نکردي؟بگو نه مهیار
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به رخش  م*س*تانه خوشللحال که بخاطر ب*و*سللله مهیار دعوایش نکرد و
 نکشید وسرد نشد

 حاال بشیند؟-
 نه میخوام تنها باشد-
 فقط میشیند حرفي نمي زند-

 خوبي بود تا او حرف بزند . فرصت
 بشین باید بات حرف بزند-
 خوشحالي کنارش نشست.. با پایشان کمي تاب را به حرکت در مي اوردند با

 :تو من ودوست داري؟مهیار
جا خورد و به او که سللرش لبه تاب گذاشللته بود نگاه کرد.با کمي  م*س*تانه

 خجالت گفت:
 چي؟-
 یدم جواب مي خوامم*س*تانه خاند یه سوال پرس-

 را پایین انداخت :اره سرش
 از کي؟-
 نمي دوند...فکر کند قبل از اینکه با رکسانا نامزد کني-

 :اوه...چه عشق جان سوزي...حتما شب وروزم گریه مي کردي نه؟خندید
ماه اول، بعدش دیگه عادت کردم یعني قرار بود تا اخرعمرم شللما 6اوهوم...-

 ببیند نمیشد که همش زار بزنددوتا رو با هد 
 نشد...نشد که بمونید....حاال چرا من؟-
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 عشق که چرا من نداره؟-
براي من داره...تو که عشللق من وفراموش کرده بودي چرا دوباره برگشللتي به -

 گذشته؟
 وقتي رکسانا رفت گفتد...-
ستد من االن - سال پیش نی ین مهمترم*س*تانه...واقع بین باش من مهیار چند

 عضو بدند واز دست دادم ناقصد میفهمي؟
بازو هاي مهیار را گرفت:کي گفته تو ناقصللي ها؟تو فقط نمي بیني  م*س*تانه

 همین
 سرش را برداشت وبه طرف او برگشت چشد هایش به پاهاي او بود . مهیار

سال با من 5م*س*تانه جان زندگي با یه ادم نابینا سخته...تو حداقلش بتوني -
ندگي کني بعد خسته میشي...تو میتوني با من بیاي خرید ؟مي توني مثل دوتا ز

ستوران؟ مي توني از من مراقبت کني؟...دختر لگد  ستد وبگیري برید ر زوج د
شبختت کند ..چ ست دارم  ونبه بخت واقبال خودت نزن من نمي توند خو دو

 مي گد نه
 با بغض به نید رخ پسر داییش نگاه کرد وگفت:ولي من دوست دارم م*س*تانه

 شد مهیار گفت:م*س*تانه.. بلند
 نداد جوابي

 م*س*تانه هنوز اینجایي؟-
 هایش را پاک کرد:اره اینجام اشک

شي کني باور کن  - سرت نزنه...اگه بخواي بخاطر من خود ک فکر احمقانه به 
فوقش سلله روز اول سللر خاکت گریه مي از حرفي که زدم پشللیمون نمیشللد ..
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شکید واز  صت ومیخورم که جوون بودي و مردي بعدش لباس م کند،چهلد غ
سر قبرت وفت شاید هفته اي یه بار بیام  شاید  سالت  اي  هحتند در میارم.... تا 

 بخوند ...بعد ازدواج مي کند وتورو هد از یادم میره ...واضح بود؟
 خیلي بي رحمي-

حد نیسللتد عزیزم بخاطر خودت مي گد من که خبر دارم چند :من بي رخندید
تا خواستگار داشتي وهمه رو گفتي نه....اگه زودتر مي فهمیدم بخاطرمن هیچ 

 وقت نمي ذاشتد به اخري جواب منفي بدي
 راحله مانع از ادامه بحث ان دو شد. صداي

 مهیار..-
 بله عمه-

یک فت:تو ا نزد نه گ تا یدن م*س* با د مد و یه تر ا کار مي کني؟..گر جا چی ین
 کردي؟

 سریع اشک هایش پاک کرد:نه م*س*تانه
:اره... تجدید خاطرات کودکیمون بود دختر شللما هد که احسللاسللاتش مهیار

 فوران کرد
با گفتن یه ببخشللید از کنارشللان رفت...راحله با تعجب به حرکت  م*س*تانه

 م*س*تانه رو به مهیار کرد وگفت:
 معلد سایه اومده بابات میخواد با هد آشنا بشینمهیار بیا تو -
 باشه االن میام-
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شت...نگاه خیره مهیار  راحله شد مهیار تکان نخورده برگ چند قدم رفت متوجه 
 را به جلو دید کنارش رفت بازوهایش را گرفت وگفت:

 هر چي به گذشته فکر کني از آینده ناامید تر میشي...پاشو عمه-
شد، ر مهیار شق النه بلند  ست که برادر زاده اش به م*س*تانه وع احله نمي دان

کرده در دلش فکر مي کرد که چطور مي تواند از دلش بیرون بکشلللد...همراه 
 هد وارد خانه شدند

 رو به دختر جواني که کنار سایه نشسته بود کرد وگفت: پرویز
 ایشون پسر من آقامهیارکه در مورد شرایطشون براتون توضیح دادم؟-

 سبزه رو بلند شد وگفت:سحم دختر
 :سحم،خوش آمدیدمهیار
 :بفرما غزاله جانراحله
همان طور که پسر نگاه مي کرد نشست..راحله آرام رو مهیار گفت:مهیار  غزاله

 جان کنارت مبل هست بشین
یار جه شلللد  مه بل متو به م پایش  با برخورد  چپ برداشلللت  به  قدم  یک 

سوي پذی ست...پرویز ازآن  ش سایه هد ون ست  ش شد و کنار مهیار ن رایي بلند 
 خودش را به برادرش رساند

 داداش خاله غزاله قرار از هفته آینده بیاد خونمون بهد درس بده-
 خوبه تو هد قول بده درس تو بخوني-
 باشه-

 :چیزي شده مهیار؟پرویز
 نه خوبد ..عمواینا هنوز هستن؟-
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 اره..مي خواي برید خونه؟-
 نه بابا-

 بلند شد: خب دیگه با اجازتون ما رفع زحمت کنید غزاله
 بلند شد:کجا دخترم شام بمون پرویز

 نه ممنون...راحله خاند گفتن جهت اشنایي بیام که خدمت رسیدم-
چپ چپ به دختره نگاه مي کرد...پرویز خندید وگفت:راحله گفت  افسلللانه

 براي آشنایي دیگه نگفت که موقع شام بیرونت کنید
 خندید:راستش مهمون دارید باید به مادرکمک کند غزاله

شللد:باشلله هر طور راحتي.... خواهرش را صللدا زد(راحله...راحله  پرویزبلند
 جان

 خودش را به پذیرایي رساند:بله راحله
 غزاله خاند دارن تشریف مي برن-
 ِاه کجا غزاله شام بخور بعد برو-
 دارید...ایشاا...باشه یه وقت دیگهنه دیگه قبح گفتد که مهمون -
 هر طور مایلي اصرار نمي کند-
 خداحافظ-

 :خدا حافظپرویز
 با سایه براي بدرقه با او رفتند.افسانه که مشغول آجیل خوردن بودگفت: راحله
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شللماچطور به یه دختر غریبه اعتماد مي کنید و مي خواید بیاریدش تو خونه -
سرتون...الب ضعیت پ ست ولي این دوره زمونه نباید اوند با و ته به من مربوط نی

 به چشاتد اعتماد کني
جا  پرویز به این ماد کردم  نا اعت به آشلل خت : ندا به او وبرادرش ا گاه  یه ن

 رسیدم،شاید غریبه بهتر باشه
سته سانا محو  پ سانه ماند و با اخد به او نگاه کرد چیزي نگفت...رک در دهان اف

اید باور مي کرد پسللري که سللاکت و سللر به زیر دیدن مهیار شللده بود یعني ب
سرو رویش مي بارید ؟؟...همان  شیطنت از  ست که  سته همان نامزدي ای ش ن

 نمي بازکه صبح ها با ب*و*س ونوازش موهایش بیدارش مي کرد و اگر چشد 
سانا را  سیدن به رک ست که اجازه ب*و* سر ا کرد قلقلکش میداد...این همان پ

س مجاني که نمیشلله..کد کسللي رو که نمیخواي ب*و*»نمي داد ومي گفت
که همیشللله گیرت  ند عسلللي من  به خوشللگلي وق بب*و*سللي...پسللري 

یاد..واال نه اش «نم هاي دخترا ناز کردن  با  یار نمي داد و به مه ولي او پولي 
 از اومي گرفت. نيب*و*س مجا

سانه سه چي  اف ست؟وا ست کجا ساق پاي او زد وبا اخد گفت:حوا محکد به 
 نا گوش بازبه مهیار خیره شدي ؟لبت تا ب

نا با بغض  رکسلللا گاه کرد و یب مي خورد ن که ارام سلل یار  به مه باره  دو
 گفت:هیچي...هیچي

میز شللام پرویز براي مهیار مرغ تیکه مي کرد و روي پلویش مي گذاشللت  سللر
رکسللانا با دیدن این صللحنه با اشللک به اونگاه مي کرد...احسللاس مي کرد به 
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سیژن نیاز دارد  ست؛ طاقت نیاور اک ضاي خفقاني ا سته ف سي راه گلویش را ب ک
 وبلند شد وبا یه ببخشید بیرون رفت.

 :کجا میري رکسانا؟!! بیا شام تو بخورافسانه
رکسلللانا جوابي نداد و بیرون رفت...مهیار سللر بلند کرد رو به پدرش که  اما

 کنارش نشسته بود کرد :
 چي شده بابا؟-
 میز بلند شدهیچي..رکسانا از سر -
 کسي چیزي بهش گفته بود؟-
 لبخند گفت:نه.. با

پرویزچند دقیقه اي بود زیر چشللمي به رکسللانا نگاه مي کرد...دیگر وقت  اما
 دلسوزي و ترحد نبود آن موقع باید مي ماند که نماند.

 از شام افسانه رو به شهرام کرد وگفت:شهرام پاشو برید بعد
عد دوسلللال اومدین ...به این زودي هد میخواید :کجا مي خواید برید بعزیز

 برید؟
:رکسانا حالش زیاد خوب نیست برید خونه یه ذره استراحت کنه ...براي افسانه

 عروسیش خیلي کار داره
 :رکسانا مادر حالت خیلي بده؟عزیز

خواسللت چیزي بگوید که افسللانه سللریع گفت:بله دیگه...عزیز خاند  رکسللانا
 یعني شما حرف منو باور ندارید؟..شهرام تو که هنوز نشستي پاشو دیگه
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مت پرویز  شللهرام به سلل کارت عروسللي گرفت و  نه  ند شلللدو از افسلللا بل
رفت:بفرمایید کارت عروسي براي پنج شنبه شب ...منتظرتد ،خوشحال میشد 

 بیاي
نگاه گحیه اي به برادرش انداخت اما شللهرام خودش را به نفهمي زد...  پرویز

شبخت  سانا کرد(مبارک عمو خو شن رو به رک شبخت ب شاا...خو پرویزگفت:ان
 بشي

 سرش را پایین انداخت :ممنون رکسانا
سانه سرو اف شه دومادمون هیچي کد نداره اقاي از  شبخت می :معلومه بچد خو

 ماشین و...روش میباره، قیافه وخونه و
 حالت کمي عصبي گفت:ما هد گفتید مبارکه پرویزبا
 :خوب دیگه خداحافظ همگيشهرام

سانا نگاه  همگي ستاده بود رک سر جایش ای سالن رفتند اما مهیار  سمت در  به 
 ترحد آمیزي به او کرد وبه سمتش رفت آرام گفت:مهیار

با شنیدن صدایش سرش را بلند کرد مي خواست به عادت قدیمي بگوید  مهیار
 اما زبان بر دهان گرفت وگفت:بله«جاند»

 دست مي کرد:میگد ...مجبور نیستي بیاي دست
لبخندي زد:خجالت مي کشي بقیه بفهمن این پسر کور یه روزي دیونت  مهیار
 بوده؟

 نه نه..نه به خدا من....-
 بیا دیگه :رکساناافسانه
 یه نگاه به مادرش که با اخد نگاهش مي کرد گفت:اومدم مامان رکسانا
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 به مهیار کرد:من فقط نمي خوام خودت اذیت بشي همین...خدا حافظ رو
با  همین که هر روز  قه اي  مام...عشللق وعح فت  smsت به او مي گ وحرف 

 نیمه راه دوست دارم عاشقتد مي میرم برات همین بود...همین که شود رفیق
 لب با اشک گفت:خوشبخت بشي زیر

****** 
کنار میز صللالحي منتظر راه مي رفت ...او هد زیر چشللمي به راه رفتنش  مرید

صدا نمي هد  شید ببیند چه کفشي پوشیده که  صالحي گردن ک نگاه مي کرد...
با دیدن کفش عروسللکي قرمز که شلللوار جین ابي تیره روي آن را پوشللانده بود 

شد...مرید با گر سر بلند کرد با نگاه او قفل  شدهک دنلبخند کجي زد  نظاره  ج 
گر او بود...لبخند ملیحي به این همه فضللولي منشللي زد سللرش را به معني 

تکان داد؟...صللالحي که از لبخند او تعجب کرده بود خودش را جمع « چیه»
 کرد و گفت:

 مي خواید به آقاي فرخي زنگ بزند چرا دیر کردن؟-
 ن تشریفصاف ایستادبا همان حالت گفت:نه ممنون االن دیگه خودشو مرید

 میارن
شید  صالحي شد..فرخي بیرون آمد:ببخ شغول تایپ  دیگر چیزي نگفت و م

 معطل شدید..مادر بودن
 مشکلي نیست...بفرمایید-

کتش را روي دسللتش انداخته بود به همراه مرید راه افتاد...راننده براي  فرخي
 فرخي در باز کرد هر دو عقب نشستند

http://www.roman4u.ir/


 167 1زندگی پاورقی 

 :کجا تشریف مي برید آقا؟راننده
 :پروژه مرواریدمرید

 بله-
 :به غیر از این، برنامه دیگه اي هد دارید؟فرخي

 مي خوان شما رو ببین وخاند محبیان4بله..مهندس زریني ساعت -
پوزخندي زد...مي دانسلللت چرامادرش این دختر را به بهانه ي بسلللاز  فرخي

 وبفروش پیش واو مي فرستد،محال است با او ازدواج کند.
 دوتا؟ فقط همین-
 بله...-
 پس امروز وقتد آزاده...تقریبا-
سکلتش باال  به شدند ..فرخي به برج چند طبقه که فقط ا سیدند پیاده  پروژه ر

 رفته بود نگاه کردو پوفي کشید و از روي عصبانیت گفت:
 انگار دارن درجا مي زنن بعد از دو ماه این تحویل من دادن-

 مهندس با دیدن فرخي به سمت او آمدند سه
 سحم جناب خوش امدید-

در جواب سحمشان فقط سر تکان داد... گفت:این چیه؟..مگه قرار نبود  فرخي
 بیش تر این پیش رفت کنید ؟

 از مهندسین:جناب فرخي تشریف بیارید باال خدمتتون عرض مي کند یکي
سلر باالي که جایگزین پله  به سلمت برج حرکت کردند فرخي با دیدن همگي

 شده بود نگاه کرد وبا تاسف سري تکان دادگفت:
 حتي یه باال برم نذاشتید؟؟!!!...دفترون کجاست ؟-



wWw.Roman4u.iR  168 

 

 طبقه چهارم-
فرخي مرید حرکت کرد بعد مهندسللین...مرید با ترس نفس عمیقي  پشلللت

 کشید فرخي با لبخند برگشت و گفت:مي ترسید؟
 نه..میام-

 دادوبا تاکید گفت:آفرینسري تکان  فرخي
اول به خوبي تي کرد درپاگردایسللتاد نگاه مرید به ان سللر باالي تند  سللرباالیي

 افتاد...فرخي نیمه راه ایستاد وگفت:بیا نترس
کاش جرات داشللتد و بگد من براي چي باید دنبال تو »با خودش گفت مرید
نیمه راه پایش سر خورد دستش در هوا معلق منتظر افتادن که فرخي زود « بیام؟

عکس العمل نشللان داد بازویش گرفت.صللورتش مقابل صللورت فرخي قرار 
 گرفت
 : خوبي؟فرخي
-ب-واو-خبا ترس وچشللماي گشللادو تعجب کلمه را هجي مي کرد: مرید

 ي؟به نظرش یک دال باید اضافه مي شد؟کمي عقب رفت:بله ممنون...خوبد
 دستش کشید آزاد شود اما فرخي گفت:با هد میرید مرید

دنبال خودش کشللید..مرید گفت:نه...آقاي فرخي خواهش مي کند خودم  و
 مي توند بیام من....

به باال مي بر فرخي به نق زدن هاي مرید اورا  بار بود که بدون توجه  د...اولین 
فرخي به او دسللت میزد از ته دلش خوشللحال بود و ارزو مي کرداي کاش این 
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سیدند ...مرید با خجالت  شد... به طبقه مورد نظر ر سیر هیچ وقت تموم نمی م
 :گفتسرش را پایین انداخت فرخي با لبخند دستش را برداشت و

 خیلي فشار اوردم؟-
کرد که صللداي "قرچ" گردنش بلند شللد...  انقدر سللریع سللرش را بلند مرید

باتعجب به فرخي نگاه کرد که این چه حرفي بود زد؟...او هد با چشللمان پر از 
 شیطنت گفت:منظور بد نگیرید...دستتون و نو میگد، درد که نگرفت ؟

 بیچاره نفس راحتي کشید ..کمي دستش را مالش داد:نه زیاد... دختر
 فعه دیگه اینجا نیارمتونببخشید دیگه...قول مي دم د-

شه پهن میکرد  مرید سین که روي تنها میز انجا نق چیزي نگفت...یکي از مهند
 گفت:جناب مهندس فرخي یک لحظه تشریف میارید؟

شتر  به سرش راه افتاد..فرخي براي راحتي بی شت  سمت انها رفت مرید هد پ
نداخت جایي براي آویزا به همه جا نگاهي ا ن کردن نبود.. کتش را در اورد و 

 میز هد زیادي کثیف وشلوغ بود به سمت مرید چرخید کت به طرفش گرفت:
 میشه اینو نگه دارید؟-

به سلله مهندس نگاه کرد وبعد به فرخي از روي ناچاري سللري تکان داد  مرید
 وگفت:بله چشد

کت سللورمه اي فرخي در دسللتانش گرفت و بوي عطرتلخش در بینیش  تک
پیچید...به آنها پشللت کرد وآرام کت را به بیني نزدیک کرد وچشللد هایش را 
بسللت ونفس کشللید،خودش هد نمي دانسللت از کي عاشللق عطر هاي فرخي 
ساختمان رفت  سمت لبه  ساختماني براي او جالب نبود به  شده...بحث هاي 

را نگاه کرد چقدر بلند بود...تک ضللربه اي به سللنگ زد به پایین  یناز آنجا پای
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شید و به کارگر هاي مهاجر که از اقوام مختلف ایران بودند  سي ک شد نف پرت 
وخسللتگي از سللر ورویشللان مي بارید نگاه کرد یکي مثل فرخي باید میشللد 
ارباب تا آنها شللوند رعیت چه مي شللود کرد ؟چاره چیسللت؟باید براي تامین 

 معاش خانواده شان به خود سختي دهند و راهي دیار غربت شوند. اقلحد
شش  فرخي سپرده بود...اما  سین  شه و گوش هایش به مهند شد هایش به نق چ

دانگ حواسش به مرید بود و گه گاهي به معشوقش چشد مي دوخت...همین 
باعث مي شللد نفهمد آنها چه مي گویند..مرید آهسللته روي لبه راه مي رفت 

وسللریع خودش را به او «مرید»فرخي یک لحظه این صللحنه را دید ...داد زد
 بازوهایش را کشید : اندرس

 داري چیکارمي کني اینجا مگه جاي راه رفتنه؟-
که هنوز در شللوک حرکت فرخي بود پلک نمي زد در چشللمان هد خیره  مرید

شدند انگار زمان براي چند ثانیه از حرکت ایستاده بود...مرید متوجه بازوهاي 
مد و  به خودش آ گال فرخي اسللیر اسلللت شلللد...فرخي  که در چن نهیفش 

 زوهایش را رها کرد:با
 اگه حوصلتون سر رفته مي تونید برید پایین..اینجا خطر ناکه-

کار  مرید با فرخي نگاه کرد...احسلللاس مي کرد  با حالت اعتراض گونه  که 
 اشتباهي انجام نداده که م*س*تحق چنین برخوردي باشد

 ببخشید ولي حواسد بود-
ت د؟اگه سرتون گیج مي رفخشد کمي صدایش بلند کرد:چقدر حواستون بو با

 مي افتادین چي؟
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با خوش فکر مي کرد با بچه هد اینطور رفتار نمي کنند...حتماحواسللش  مرید
 بود که ان طور روي لبه راه مي رفت

از مهندسللین جلو آمد وگفت:بخیر گذشللت آقاي فرخي..حالتون خوبه  یکي
 خاند همتي؟

 بد...هنوز نگاه دلخورش رو به فرخي بود:بله خو مرید
 خب الحمدوالله ..اقاي فرخي توضیح هاتتون وکامل نکردید-

شتي حواله مغز بي خیال مهندس کند  فرخي ست همان لحظه م دلش مي خوا
 نفسي کشید وبا لحن دلجویانه اي رو به مرید گفت:

 خواهش مي کند دیگه لبه حرکت نکنید-
سللرش را پایین انداخت:مند خواهش مي کند مثل بچه ها با من رفتار  مرید

 نکنید
را گفت و به سللمت پایین حرکت کرد.فرخي از روي کحفگي دسللتي به  این

موهایش کشللید..باید این دلخوري را از دلش بیرون بیاورد لبخندي زد باید از 
شدن به م شروع مي کرد...براي نزدیک  رید وبا خبر همین حاال ناز خریدن را 

 کردن او از احساساتش موقعیت خوبي بود.
شنود  به شد چه مي گویند وچه مي  صح متوجه نمي  سین رفت و ا سراغ مهند

سمت  سه را اعحم کرد.با عجله به  سرهد وختد جل سریع همه چیز را  خودش 
پایین امد نفس عمیقي کشللید وبه طرف ماشللیني که مرید به آن تکیه داده بود 

ر د حتي. مرید با یقه ي کت فرخي بازي مي کرد، دلخوري و ناراحرکت کرد..
چهره درهمش مشخص بود...رو به رویش ایستاد مرید سرش را بلند کرد وکت 

 به طرفش گرفت:
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 بفرمایید-
 اگه اخمت عمیق تر بشه از حقوقت کد مي کند-
ست که با این جمله خودش را ل با ست مرید از ان دختر ها نی  وساینکه مي دان

 کند و لبخند بزند اماامیدواربود او را ببخشد
 :برید شرکت قرار محقات با خاند محبیان داریدمرید

به طرف در عقب ماشین رفت بازش کرد فرخي خودش را به ان رساند ودرش  و
 را بست آرام گفت:رفتن و که میرید ولي دل شکسته شما رو چیکار کنید؟

تي که در کحمش بود چیزي سللر در نمي از این همه نزدیکي و صللمیمی مرید
 اورد در چشمان میشي رئیسش خیره شد وبا لحن اطمینان بخشي گفت:

 من حالد خوبه برید-
به سمت راننده رفت وسوئیچ را از او گرفت مي خواست با عشقش تنها  فرخي

شمان تعجب زده مرید زد  شت لبخندي به چ شت برگ شد و به پ سوار  شد. با
 وگفت:

 لو بشنیدبیاید ج-
 چرا؟براي رانندتون اتفاقي افتاده؟-
 نه...اینقدر رانندگي نکردم میترسد یادم بره-

 بدون لبخندي جلو نشست فرخي عینکش زد وگفت: مرید
مي دوني جنس شما خیلي حساس ولطیفه ما مردا توي برخورد با شما دچار -

 شللما داشللتهمشللکل میشللد دقیقا نمي دونید چه نوع رفتار وبرخوردي بایدبا 
باشید..واقعا بخاطر رفتارم معذرت مي خوام فکر مي کردم بي هوا دارید اونجا 
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ستد وخیلي کد پیش  ستش رو بخواید من زیاد اهل ناز کردن نی راه مي رید...را
 میاد از خانمي معذرت خواهي کند...غروره مردونمه دیگه

 احتیاجي به معذرت خواهي نیست-
 یعني بخشیدید؟-

شللد متوجه این همه اصللرارش براي معذرت خواهي را نمي دانسللت گیج  باز
...رئیسللش بود مي توانسللت داد بزند، هوار بکشللد،حقوقش کد کند،به بخش 
ندش  کارم ند...پس چرا از  تار بود اخراجش ک یا حتي مخ ند  دیگرمنتقلش ک
مي  جرات داشلللت و  کاش  کرد؟ مي  بخشلللش  لب  ط مش  خ طر ا خا ب

 ل چیز که به اطمینان تبدیل شود مي ترسید.احتما ازپرسید...جراتش را داشت 
 بله..یعني کاري نکردید که احتیاج به معذرت خواهي باشه-

 لبخند پیروزمندي زد وگفت:پس دعوت من وبراي ناهار بپذیرد فرخي
 نه خیلي ممنون من...-
خواهش مي کند، از هرصللد رئیس تو دنیا یک نفر کارمندش و براي صللرف -

 واین افتخار نصیب بنده شدهغذا دعوت مي کنه 
قاي  مرید ید...آ یار دار جب بود :اخت باني رئیسللش در تع مه چرب ز از این ه

سونه ولي قرار محقاتتون با خاند محبیان و چیکار  شما رو میر فرخي این لطف 
 مي کنید ؟

 این یعني بله پس میرید رستوران-
 خاند محبیان؟-
 ر تربیادزنگ میزند صالحي کنسلش کنه یا بگه دی-
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رسللتوران شللیک ومجللي شلللدند با وجود اینکه اولین بار بود پایش به  وارد
باعث  ما غرور وقارخودش را حفظ کرد همین  باز مي شللود ا همچین جایي 
ید شلللد...  جد آ به و جایي  با چنین  ظار داشلللت مرید  که انت جب فرخي  تع
امارفتارش آنقدر با متانت بود که جاي هیچ سللوالي باقي نمي گذاشللت...سلر 

 اي نشستند رهدونفمیز 
 :چه میل دارید؟فرخي
 به اطراف یک نگاهي انداخت و گفت:اینجا یه رستوارن خارجیه؟ مرید

 بله..-
 غذاهاش..-
 ححل ..خیالتون راحت-
 پس یه غذاي سبک لطفا-
شون خیلي اهمیت مي - ستي که به اندام ست خاند هایي ه شما از اون د پس 

 دن
 شاید ولي سحمتي مهد تره-
 فقدموا-

 سفارشات وگرفت ورفت ...و طبق سفارشات غذایي اورد. گارسون
با  موقع یه و  مان با ط پایین بود وارام و  که سللرش  به مرید  ظه اي  خوردن لح

اشللتهاي کامل غذایش مي خورد نگاه کرد لبخندي زد با خودش فکر کرد اگر 
 همیشه با او غذا
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سید...مرید متو مي ساب ته دیگ هد مي ر شد خورد حتما ح جه نگاه هاي او 
سرش را بلند کرد وبا بهت به فرخي که بالبخند به او خیره شده نگاه کرد فرخي 

 در چشمانش نگاه کرد:
 چقدر با اشتها غذا مي خورید ادم سیر پیش شما بشینه اشتهاش باز میشه-

مه را فرو  مرید ید ..دسللتش را جلوي دهانش قرار داد ولق هان جو مه در د لق
 فرستاد :

 امیدوارم اشتهاي شما هد باز شده باشه-
سي زل  حرفش ست موقع خوردن به ک را باکنایه زد که به دور از ادب و نزاکت ا

 بزنید
اول با گیجي نگاه کرد بعد که متوجه حرفش شد خندید و گفت:واي...از  فرخي

 حرفاي که سر بسته گفته میشه خیلي خوشد میاد
خوردن گه گاهي به مرید نگاه مي کردو چیزي گفته نشللد و فرخي موقع  دیگر

در دلش الهه اش را مي سللتود.مرید بدون توجه به نگاه هاي فرخي که خوردن 
 را برایش مشکل مي کرد،غذایش را تمام کرد.

ماشللین پیاده شللدند...فرخي یادش آمد که امشللب تولد مادرش اسللت و او  از
شان ست  سب نخریده یک بار دیگر مي خوا سش را امتحان هنوز کادویي منا

سبتا بزرگي که به  سالن ن شنهاد همراهي در خرید را دهد...به  کند و به مرید پی
 رفت سمتدفتر فرخي قرار داشت رفتند فرخي متوجه دختر قد بلند شد و آن 

برگشلللت و با دیدن فرخي با یک دختر جوان وجدي اخد کرد فرخي به  دختر
 سمتش حرکت کرد:

 سحم بفرمایید تو-
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 رو به روي مرید ایستاد وگفت:شما همیشه با کامیار هستي ؟ محبیان
 با همان لحن رسمیش گفت:بله...چون من مدیر برنامه شون هستد مرید

 با لحن تمسخر آمیزي گفت:عزیزم براي این فن بیانت کحس رفتي محبیان
 :خیر...رفتارهر شخصي نشان دهنده تربیت خانوده استمرید

کسي معتاد شد یا دزد بخاطر خانوادش بوده یعني اون یعني شما مي گید هر -
 قبح این کارو داشتن...پس جامعه چي؟

اول خانواده...اون دزد یا معتاد یا قاتل بخاطر تربیت ناصللحیح خانواده یا -
 کمبود محبت یا شایدم بي توجهي به این راه کشیده شد

عحقه اي به ادامه این بحث نداشللت چون دلش نمي خواسللت به گیس  فرخي
 وگیس کشي کشیده شود.

:ببخشید خانما مزرعه نیشکر میان کحم شریفتون...ولي میشه این بحث فرخي
 و تموم کنید

به خشللد برگشللت به سللمت فرخي وگفت:مگه تو منشللي نداري مدیر  محبیان
 برنامه مي خواستي چیکار؟

 محبیان بفرمایید داخل دفتر اونجا صحبت مي کنید:خاند فرخي
تو چرا به من مي گي خاند محبیان؟مگه ما قرار نیست دو ماه دیگه نامزد کنید -
 ؟

با شللنیدن این حرف چیزي از وجودش کنده شللد...آب دهانش را قورت  مرید
داد.نمي دانسللت چیسللت حس غریب و نا اشللنایي که برایش مبهد بود چیزي 
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ست  سي شبیه دو سي که به او عادت کرده ..نف ست دادن ک شاید از د شتن و دا
 کشید فرخي متوجه مرید شد وگفت:

 خاند همتي؟-
 نگاهش کرد وبا صداي بي جاني گفت:بله مرید

 نزدیکش رفت وگفت:حالتون خوبه؟ فرخي
که مدت هاسلللت روح وروانش را نوازش مي دهد این  بوي عطر تلخ فرخي 

 دفعه بوي غریبي مي داد
 قدم عقب رفت:بله خوبد ...با اجازتون یک

سمت میزش رفت کیفش را  به شد ...به اتاقش پناه برد به  سرعت از آنجا دور 
روي آن گذاشت باز به همان درخت چنار رو به رویش که ماشیني زیر آن پارک 
شللده نگاه کرد چرا ماشللین از زیرش تکان نمیخورد؟..... پنجره را باز کرد یک 

 دختر به حرفوجود ریشلله زده بود؛ حسللي که قلبش با گفتن  حس جدید در
درد آمد..روي صندلیش نشست واز آبدارچي یک چاي درخواست کرد...چند 
به  با فرخي زنگ زدند همه را لیسلللت مي کرد. نفري زنگ براي قرار محقات 

سایلش را جمع کند 5ساعت نگاه کرد  شد که و شد.بلند  ...وقت اداري تمام 
 خورد .که تلفن زنگ 

 بله...-
 :میشه بیاي دفترم؟فرخي

 بله ..االن خدمت میرسد-
 به گوشي نگاه کرد مبهوت مانده بود که چرا صالحي زنگ نزد؟ مرید
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را برداشت وبه اتاق فرخي رفت صالحي را ندیدوسکوت شرکت خبر از  کیفش
 نبودن کارمندا مي داد...تک ضربه اي زد فرخي اجازه داد.

شده لبخندي زد وگفت:به  مرید شت ...فرخي به در باز  شد در را باز گذا وارد 
 این چیزیا اعتقاد دارید؟

 خدا بده بندش و نمي خواد-
مي دانسللت با این دختر نمیشلله بحث کن چون جوابي براي گفتن دارد  فرخي

 حتي اگر مغالطه کند.
خوام ازتون بلند شللد وگفت:امشللب تولد مادرم و من براي بار دوم مي  فرخي

 خواهش کند که براي خرید کمکد کنید.
 واقعا متاسفد ولي نمي توند-
 دلیلتون ونمي فهمد-
 ببخشید اینقدر رک مي گد ولي قبح با کي خرید مي رفتید؟-

خسته دسته به صورتش کشید وبا لبخند حق رابه مرید داد وگفت:حق با  فرخي
سلیقه خودم خرید مي کردم  ست...قبح با  ست شما شوند طح بود دو که هم

 داشتد امسال یه چیز متفاوت بخرم که.....نشد
 ببخشید که نمیتوند کمکي بکند-
 مسئله اي نیست-

قدمي پیش رفت م*س*تاصل دستش را روي قلبش گذاشت نفس عمیقي  چند
کشللید و برگشللت فرخي بانگاه پرسللشللگرانه و خماري به اوانداخت اما هنوز 

 شد ها او را شکار کند.نتوانسته بود با این چ
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شمان خمارو منتظر فرخي را دید در دلش خندید که چقدر چهره  مرید وقتي چ
 ي بچه هاي تخس را دارد.

 باشه میام-
 هاي فرخي از شادي باز شد وگفت:واقعا...؟؟!ممنون چشد

 فقط...خواهش مي کند زیاد طول نکشه-
شه زود برمي  فرخي سمت در رفت وگفت:با صف ناپذیري به  شحالي و با خو
 گردید
 بدون تکان خوردن گفت:سوئیچ وکتتون بر نمي دارید؟ مرید

شما هد  خندید شت، در گوش مرید با نفس هاي گرمش گفت:اگه  و آرام از پ
یه مدیر اخمو داشتي که فقط سال هاي کبیسه بهتون افتخار خرید مي داد مثل 

 میشدید من هول
گفتن این حرف به سمت میزش رفت گردن مرید بخاطر گرما دون دون شده  با

بود نفس در سللینه اش حبس شللد تا به حال با هیچ مردي تا این اندازه نزدیک 
نشللده بود حسللي که در دورنش بود شللعله ورتر شللد امیدوار بود در این حس 

 نسوزد.
 در را باز کرد:تشریف نمیارید؟ فرخي
 برگشت هنوز کیج بود...بیرون رفت...سوار شدند فرخي پرسید: مرید

 خب کجا برید؟-
 فکر کند قرار بود منو جاي ببرید که کسي نشناستمون-

شیا..لباس  تک شروع کنید؟طح فرو خنده اي کرد و گفت:اره یادم ولي از کجا 
 ...پارچه ؟کجا؟
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 شما چي مي خواید بخرید؟-
 دیگهشما رو براي همین اوردم -
 مي خواید از طح فروشي شروع کنید-
شبد همه بهش  نه شواره النگون زیاد داره ام شه ..مادرم گو باید یه چیز خاخ با

 همین و میدن ...شما بودید چي مي خریدید؟
صنوعي هد خوشحال - شاخه گل م شما فرق داره مادر من با یه  خریداي ما با 

 میشه...فکر نکند مادر شما شاخه گل بخواد
 :فکرتون درسته اون زیادي تجمحتیهخندید

به مغازه هاي رنگا وارنگي که از کنارشللون رد مي شللدند نگاه کرد یک  مرید
ستانش را بهد زد و  شمانش برق خوشحالي زد..با ذوق کودکانه اي د دفعه با چ

 گفت:
 فهمیدم شاخه گل طح تو اکثر طح فروشیا دیدم چطوره خوبه؟-

خوشللحالي مرید شللده بود یعني باور کند مرید بخاطر  مبهوت لبخند و فرخي
 یک هدیه اینطور به وجد آمده ؟با لبخند گفت:

 عا..عالیه..یلَـ...یَـل..یعني خیلي خوبه همین و مي خرید-
که حالت شللوک زده وفرخي را دید فهمید چه کاري کرده لبخندش را  مرید

هند سرش را با خجالت جمع کرد و مثل بچه هاي که کار اشتباهي انجام مي د
 پایین انداخت.

 ببخشید مثل اینکه زیادي شلوغش کردم-
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شما 3ریز خندید و گفت:نه ..نه برام تعجب آور بود که بعد  فرخي سال لبخند 
رو که در حد ذوق وخوشللحالي بود دیدم پیشللنهادتوند عالیه االن مي رید مي 

 گیرم
این کاري که من »ودش فکر کردبیرون را نگاه کرد و ارام مي خندید با خ مرید

 «کردم االن فرخي فکر مي کنه من چقدر جلفد
پاساژي نگه داشتند...پیاده شدند مرید گفت:تو این پاساژ طح فروشي  جلوي

 هست؟
 نه مي خوام براي امشب یه دست کت شلوار بگیرم-
 بله-

به هر بهانه اي بود مي خواسللت مدت طوالني تري کنارش باشللد.وارد  فرخي
شنده در  صوخ خودش رفت ..فرو شنده مخ سراغ فرو شدند فرخي به  ساژ  پا
سش به مرید که به پیراهن  ضیح مي داد و فرخي حوا مورد همه اجناس خود تو

 ها نگاه مي کرد بود.
ش مي گرفت خیلي آهي کشللید اگر پول داشللت یکي از این ها براي پدر مرید

وقت بود پدرش لباس درست وحسابي نداشت هزینه بیمارستان نمي گذاشت 
 آنها خرج اضافي داشته باشند

گاه  فرخي به او خیره شلللده بود ن که  فت پیراهن قهوه اي  مت مرید ر به سلل
 کرد:قشنگ براي کي انتخابش کردي؟

شما...مرید نگاهي ب فرخي شد اگر بگوید براي  شحال مي   ه لبخندچقدر خو
 فرخي انداخت وگفت:

 رنگش براي پدرم خوب بود-
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 :اها..خب بگیرش قشنگه فرخي
هاي فرخي برایش عجیب بود یک دقیقه پیش لبخند زد وحاال با ناراحتي  رفتار
 رفت

 :خاند همتيفرخي
 :بلهبرگشت

 به نظرتون تک کت بگیرم یا کت وشلوار ؟-
نگاه کرد وگفت:هر طور خودتون  به فروشللنده که مثل فرخي منتظر بود مرید

 مي پسندید
 مایوس کننده زد وبا لحن خواهشي گفت:یکیشو بگید لبخندي

 تک کت بیشتر بهتون میاد-
نمي دانسللت حال فرخي وصللف کند...بنظرش مرید خیلي به تیپ او  کسللي

 اهمیت مي هد که تک کت پسنیده
 تشکر-

ساژ حرکت کردند. ویترین  بعد سمت خروجي پا از پرو لباس آن را خرید و به 
 روسري فروشي نظر مرید را جلب کرد ایستاد فرخي هد ایستاد وگفت:

 روسري هاي قشنگي داره مي خواي برید تو؟-
طور که روسللري ها نگاه مي کرد گفت:نه اجازه بدید اینجا رو یه نگاهي  همان
 بندازم
چیزي نمي خواسللت... قصللد خرید براي مادر وخواهرش  براي خودش مرید

داشت.روسري ساتني براي پریسا نظرش را جلب کرد مي خواست وارد مغازه 
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شود که دو شال برداشته شد ونگاه مرید به دختر جوان آشنایي افتاد که دستان 
پسرخوش سیمایي را در دست دارد..دستانش را مشت کرد کلمات در ذهنش 

ریسللا؟چرا؟تا کي میخواي کارتو ادامه بدي؟چرا اینقدر پول چرا پ»نقش بسللت
 «برات مهمه که از آبرو وحثیتت مایه میذاري؟

 متوجه نگاه او شد وگفت:حالتون خوبه؟..نمي خواید برید تو؟ فرخي
 نگاهش به پریسا بود سري تکان داد وگفت:نه برید..چیز جالبي نداشت هنوز
س عقب شت یکي بهتر برایش مي خرد.. گردي کرد و از خیر خریدن رو ري گذ

در برابر خواهرش عاجز و ناتوان شده بود دیگر نمي دانست چه برخوردي با او 
داشته باشد...خسته از زیر وبد این دنیا نفس خسته اي کشید و همراه فرخي به 

ید خر بودفقططح فروشي رفت و همان شاخه گل را خرید حواسش به فرخي ن
 نجا بیرون امدند مرید کنار ماشین ایستاد وگفت:را تماشا مي کرد ازآ

 اگه اجازه بدید من برید دیگه-
 میرسونمتون-
 بي حوصله گي گفت:نه خودم میرم با

 کنارش ایستاد وگفت: چرا اینقدر بهد ریختید؟ فرخي
 چیزي نیست خوبد فقط خستد همین-

در راباز کرد وگفت:سوار شید...خواهشا تعارف هد نکنید قول مي دم تا  فرخي
 یه جاي برسونمتون که کسي نشناستون

خسللته تر و بي حوصللله تر از آن بود که بخواهد تعارف کند.سللوار شللد  مرید
 ماشین به حرکت درامد فرخي با سر خوشي گفت:

 ادم با شما بیاد خرید زود به نتیجه مي رسه-
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گاهي مام رخش بهتر از نید رخش ب ن خت بنظرش ت ندا ه نید رخ فرخي ا
شیده و لب هاي خطي اش را بهتر به  شمان رنگي وبیني ک بود...چون آنطور چ
نمایش مي گذارد موهاي ل*خ*تي که روي پیشاني اش ریخته شده را با دست 

 کنار فرستاد و متوجه نگاه مرید شد اما رویش را برنگرداند وگفت:
 دآدرس و بدی-
 ممنون اگه میشه ایستگاه نگه دارید-
 بازم که تعارف کردید-
 تعارف نمي کند حوصله حرف هاي خاله زنگي زناي همسایه رو ندارم-
 حق باشماست-
این حرف به مسیرش ادامه داد... وقتي از ایستگاه رد شدند مرید گفت:اقاي  با

 فرخي رد کردید
 چي خونتون؟-
 نه ایستگاه...-

 یبي نداره یه ایستگاه جلو ترهست:عخندید
شت و گفت:خواهش مي کند  مرید سمتش برگ شده بود به  که از نیتش با خبر 

 تا اونجا نرید
 میرم...-
 آخه کو چه هاي ما ..-
 عیبي نداره-
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با نگراني و خواهش نگاهش کرد..فرخي گفت:اونجوري نگام نکن چون  مرید
 ازحرفد برنمي گردم

هد از این همه توجه فرخي خوشللحال بود لبخندي زدونشللسللت وبه  خودش
موسللیقي گوش داد...دلش مي خواسللت به فرخي بیشللتر نزدیک شللود یک 

 نزدیکي دورماشین سر خیابان نگه داشت وگفت:
 بفرماید-
 شما آدرس از کجا مي دونستید؟-

 کردن آدرس خانه کسي که دوستش دارد کار خیلي سختي نبود. پیدا
 :پروندهفرخي
کارمندانش  برایش ید آدرس همه  نه اش دارد...شلللا که آدرس خا جالب بود 

 دارد،چقدر خوب بود اگر فقط آدرس خانه خودش داشته باشد
 بله...ممنون خدا حافظ-
 مند ممنون بابت همراهیتون ...شب بخیر-

به سللمت خانه حرکت کرد که متوجه مردي  پیاده شلللد تک بوق زد ورفت؛ 
 د نگاهي انداخت و به راهش ادامه داد.شد...نی

بل نوکري - قا ما رو  نده شللخصللي گرفتي.. خاند نمي دونسللتد ران به مرید 
 ندونستي؟

ترس برگشت به عماد که یک نیمه اش در تاریکي بود و سیگارمي کشید نگاه  با
ست به جیب  شش خاموش کرد د سیگارش انداخت و با نوک کف کرد جلوامد 

 شد :
 کي بود؟-
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 نداد و راه افتاد جوابي
 مرید وایسا-

سره کي  مرید ستاد وگفت:پ ستادن به راهش ادامه داد عماد جلویش ای بدون ای
 بود؟

 ساله پسر نیست30یه فرد -
 ِاه پس متاهلن-
 عماد برو کنار تا سرو صدا راه ننداختد-
اگه رقیب عشقیه خودت بهش بگو بره کنار وگرنه جوري کنار مي کشمش که -
 یگه نتونه برگردهد

طرف خانه اش راه افتاد مرید نگاه نگراني به او انداخت وبه سللمت در رفت  به
 نمي دانست با یک معشوق ویک عاشق چه آینده اي در انتظارش است.

********* 
 چهارم فصل

 نگاهي به مهیار انداخت وگفت:خوبه...هنوز در جرگه انسانیت هستي فرزین
 خندید:هنوزم میگد نیام مهیار

هنوزم میگد بیاي ...راه بیوفت حرف نباشلله وگرنه مجبورم از روش صللندوق -
 عقب ماشین استفاده کند

اتاق خارج شدند سایه با دیدن آنها رو مبل ایستاد و گفت:میگد فرزین جون  از
 کاش ریشات ومیزدي اینجوري خوشگل تر میشدي

 زدي؟خندید واروم گفت:ریشات و ن مهیار
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ستام - سایه جوند یکي ازدو سایه( شتد  رو به  ته ریش بابا اوند بخاطررویا گذا
 بهد گفته اینجوري خوشگل ترم

 دختر دیگه؟-
بلند خندید وفرزین گفت:خوشگل فرزین نمي خواد بخوابه؟ فردا کحس  مهیار

 داره ها
حسني به مکتب نمي رفت وقتي مي رفت جمعه مي رفت...فرزین جون فردا -

 جمعست، جملت نقطه انحرافي نداشت که حواسد پرت بشه
رو به مهیار که هنوز مي خندید کرد وگفت:ماشللاالله خواهرت زبونت  فرزین

 شیش سال از خودش بزرگ تره زود باش برید تا حرف دیگه اي بارم نکرده
 سمت در رفت وبلند گفت:سایه جون خدا حافظ به

د زد:باشلله خدا حافظ ولي نفهمدید متقابح با آن صللداي جیغش فریا سللایه
 ریشت وبخاطر دوست دخترت گذاشتي

سایه  اینو شدند فرزین گفت:معلد  شین  سوار ما ست....  ش سریع ن گفت و
 چطوریاست آدم خوبیه؟

 هنوز نیومده همون بار ولد فقط در حد یه سحم علیک بود-
 واسه چي؟؟االن سه روز مدارس باز شده پس کي میخواد بیاد؟-
 فعح که در حد همون حروف الفباست که منیره بلده بهش میگه-

شین پارک کرد و با هد  وارد شدند ..ما شد  خانه اي که مهماني در ان برگزار می
 وارد سالن شدند ...هنوز تعداد کمي آمده بودند روي یکي از مبح نشستند

 :چي میخوري؟فرزین
 الکي نباشه-
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 بیرونیه امشب و از گوشه غارت بیا -
 توبه کردم-
 اگر صد بار توبه شکستي باز آي-
 نمي توند، نمي خواي چیزي بیاري برو-

سید وگفت:عزیز من که میدونه نازش خرید داره چرا ناز مي  صورتش وب*و*
 کنه ؟دلستربرات میارم اما شرطش یه ب*و*سه

 فرزین چیزي غیر دلستر نیاري...وگرنه من میدوند تو-
 ر من برم ببیند کي میاد ناز تو بکشهچیششش،حاال بذا-

با رفتن فرزین پریسا با سه تا از دوستانش وارد شدند نگاه او به سمت  همزمان
سمت  ستانش به  شد .یکي از دو شیده  سته بود ک ش سري تنها که روي مبل ن پ

 مهیار اشاره کرد گفت:
 بچه ها اونجارو...چه خوشتیپ نه؟-
 چرا تنها نشسته؟-

 کنار مهیار نشست ودلستري به او داد . فرزین
 اوه دوستش روببین چه تیکه اي-

 به مهیار نگاه مي کرد وبه حرف هاي دوستانش گوش مي داد. پریسا
 ولي اندام خودش بهتره دوستشه آدم تو ب*غ*لش گد میشه-
 براي تو که ریزي اره ولي من که نه هد اندازه اید-

 یزنید برید لباسمون وعوض کنید:واي بچه ها چقدر حرف مپریسا
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به سللمت اتاق لباس رفتند همون طور که مشللغول لباس عوض  هرچهارنفر
 کردن بودن یکي از آنها گفت:

 به نظرتون از اون ادمایي که طرف دخترا میره؟-
 نچ فکر نکند آدم مغروري بنظر میرسه-
 یه شرط بذارید؟-
 چي؟-
اره...من براش یه لباس مجلسي به هر کي تونست ب*و*سش کنه یه جایزه د-

 انتخاب خودش مي خرم
 پیش دستي کرد وجلو رفت:من این کارو مي کند ..قول دادیا پریسا

 سه نفر با تعجب وخندیدند آن
 اره قول دادم-

 :موقع ر*ق*خ میرمپریسا
 قبول-

چهار نفر از اتاق بیرون امدند..پریسا لباس کوتاه دکلته اي که اندام زیبایش  هر
سر تنها که  شیده بود ...باز هد نگاهش به آن پ را به خوبي به نمایش بگذارد پو
هنو زدر جایش تکان نخورده بود کشللیده شللد...خواسللت به طرفش برود که 

 وگفت: زددستي به شانه اش خورد برگشت با دیدن کیوان لبخند 
 سحم ..کي اومدي؟-
صبر کن - ست...کي به تو گفت تنها بیاي مهمه؟..مگه نگفتد  کي یش مهد نی

 میام دنبالت؟
 خودش را لوس کرد وگفت:ببخشید عزیزم دوستام زنگ زد با اونا اومدم پریسا
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 بینیش را کشید وگفت:دیگه تکرار نشه...حاال برید حال دهي به بدن کیوان
سللمت میز پذیراي مي کشللید پریسللا از پشللت به پسللر نگاه مي اورابه  کیوان

شت  سوال پ کرد...تمام مدتي که با کیوان بود حواس و نگاهش به مهیار بود...
کان  ته؟چرا ت یت نشللسلل با مظلوم قدر  مد...چرا این سللوال برایش پیش مي ا

 هدقیقه کنارش مینشللیند بازمي رود ؟ چرا کسللي ب5نخورده؟چرا دوسللتش هر 
به سللمتش نمي رو ندازدو  با روي مجلس نمي ا به دختراي زی گاهي  د؟ چرا ن

 طرفشان نمي رود؟
ستش را  با سیخت.کیوان د سوال هایش از هد گ صداي موسیقي رشته  شنیدن 

 گرفت وگفت:برید پري
پیست ر*ق*خ دخترها به پریسا منتظرنگاه مي کردند چند لحظه اي کیوان  در

د...پریسللا از هر اتفاقي که قرار براي ر*ق*صللیدن با دختردیگري از او جدا شلل
بود بیفتد مي ترسید یک ب*و*سه وگرفتاري بعدش به یک لباس نمي ارزید... 
سترس روي  شید لبخندي که با ا شت نفس عمیقي ک ستش روي قلبش گذا د

نشللانده بود به سللمت مهیار رفت رو به رویش ایسللتاد هنگامي که سللر  بانشل
سکوتش دید...این احتمال را دا ست ..کنارش پایین و ستن داده ا ش د که اجازه ن

 نشست
 تکان خوردن مبل مهیار گفت:کسي اینجاست؟ با

پریسا محو شد و به حالت چشمان مهیار که روي پاهاي برهنه اش دقیق  لبخند
شللده نگاه کرد ...مي دانسللت پاهاي خوش فرمش هرمردي را فریب مي دهد 

 ولي نه اینطور که قرینه اي تکان نخورد .
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 منو نمي بیني؟تو -
را به طرف منبع صللدا چرخاند لبخندي تلخ زد وبا لحن افسللوسللي  سللرش

 گفت:نه متاسفانه
بت مي  مطمئن با او صللح ند و ما کاش کمي بیشللترمي  ما  بود مي رود ا

 کرد..حوصله اش ازاین همه تنهایي اطرافش سر رفته بود.
سا صیدن منتظر عکس العلمي  پری ستانش که در حال ر*ق* ستند نگبه دو اه ه

کرد...در یک حرکت ناگهاني صللورت مهیار به طرف خودش کشللید ولبش 
میب*و*سللید...مهیارلرزش خفیفي کرد...ولي متوجه دختر شلللد که خیلي 
سریع و با استرس او را مي ب*و*سد.. وقتي از او جدا شد لبخندي زد دستان 

 روي صورتش بود گرفت با لحن مهرباني گفت: لرزشپریسا که با 
 فعه اولت بود؟د-

 با صداي که لرزش داشت گفت:نه... پریسا
پایین آورد وهمان طور که با انگشللتان دسللت پریسللا بازي مي کرد  دسللتش

 گفت:پس چرا اینقدر خشن مي ب*و*سیدي؟
حرفي براي گفتن نداشت لحن ارام ومهربان پسر اضطراب واسترسش را  پریسا

 کمتر کرده بود
ب*و*سي اروم وبا حس بب*و*سش طوري که دفعه دیگه خواستي کسي وب-

بازي مي کني و  باش  با ل گار داري  که ان یه جوري  ید... تاتون ل*ذ*ت ببر دو 
 منتظر ب*و*سیدن نگهش دار

سللایقه زیادي در ب*و*سللیدن دختران رنگا رنگ داشللت همان زمان که  مهیار
سد  چشلمانش میدید....مي دانسلت یک دختررا چطور نوازش کند یا بب*و*
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مایلش به اوبیشتر باشد و همین باعث مي شد دختران زیادي که اکنون در که ت
 کنارش نیستند براي به دست اوردن او از هیچ کاري دری  نکنند.

شه  هنوز سنت کد با ستانش بود با لبخند گفت:باید  سا در د ستان ترسیده پری د
 نه؟

ارام  هش هدبه مهیار که به دسلته مبل خیره شلده بود نگاه کرد حتي نگا پریسلا
 سالمه18بود...خودش از کارش خجالت کشید:اره 

 زیادم کد نیست خانمي شدي دیگه-
 دستانش را رها کرد وگفت:اگه مي خواي بري برو مهیار

نگاه آخر رو به مهیار انداخت وبا یک ببخشللید بلند شللد و پیسللت  پریسللا
بااو اینطور برخورد نکرده بود حال هیچ مردي  به  تا  ...حرف ر*ق*خ رفت..

ستانش رفت با دیدن  صبي نبود مهربان ولطیف...به طرف دو شن و ع هایش خ
 پریسا با جی  و خنده گفتند :

 واي پري چیکار کردي واقعا ب*و*سیدیش-
 چیزي بهت نگفت؟دعوات نکرد؟-
 دستات وبراي چي گرفته بود مي خواست چیکار کنه؟-
 واي بگو دیگه...-

پریسا هنوز به مهیار بود مي خواست جواب دهد که کسي از پشت اورابه  نگاه
شید اولین چیزي که نظرش جلب کرد دو گوي آبي فیروزه اي  سمت خودش ک

 بود نفسش تنگ شد فرزین با لبخند گفت:
 افتخار یه دور ر*ق*خ و میدید؟-

http://www.roman4u.ir/


 193 1زندگی پاورقی 

شدن فرزی هنوز صیدن  شغول ر*ق* سر تایید کرد م شد ها بود با   نمحو آن چ
 پرسید:چطور بود؟

 با گیجي سرش را تکان داد:چي؟ پریسا
با لبخند چشللمکي زد بخاطر صللداي موسللیقي کمي بلند حرف مي  فرزین

 زد:لباي دوستد...هر کي مزش وچشیده گفته عالي تو چي؟
سا شتش رفت  پری ستاد فرزین پ شد ای ستش با سش به دو فکر نمي کرد او حوا

مان طور که مي ر*ق*صیددر گوش دست دور شکمش انداخت....خد شد ه
 گفت:

فکر کردي ندیدمت؟چرا ب*و*سللیدش؟..گفتي کسللي حواسللش بهمون -
 نیست ویه کمي اذیتش کنید آره؟

 نه من....-
 عصبي شد وگفت:تا آخر مهموني دیگه دورو برش نبینمت لحنش

کشللیده پریسللا را ب*و*سللید و براي ر*ق*صللیدن با دختري دیگر از او  گردن
 کي از دوستانش به او نزدیک شد وگفت:چي بهت مي گفت؟جداشد...ی

 هیچي...-
 امدن: وایسا پریسا چرا هیچي نمي گي؟ دنبالش

 پسره چي میگفت دم گوشت؟-
 شد وداد زد:بابا ولد کنید دست از سرم بردارید... عصبي

گوشه نشست با دست صورتش را مالش داد وبه بقیه نگاه میکرد... بعد از  یک
شت که دوباره نگاهش به  سمت میز پذیراي رفت لیوان آبجو بردا چند دقیقه به 
پسللر نابیناي رو به رویش افتاد یک لیوان دیگر برداشللت مي خواسللت افتخار 
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 ه فرزین نفسخوردن یک نوشللیدني به او بدهد... هنوز قدمي برنداشللته بود ک
شت رو به  شامپایین بردا سته بود یک لیوان  شانیش عرق ب سید پی زنان به او ر

 پریسا گفت:
 زیادش براي دخترا خوب نیست کمترش کن-

لیوان ها از دسللتش گرفت و سللر کشللید لیوان ش*ر*ا*ب خودش هد  یکي
 الجرعه نوشید.

نکه ؟...فکر ای:براي چي اینطور بهش زل زدي؟باز چه فکري تو کلته؟هافرزین
 بخواي دوباره بهش نزدیک بشي واز ذهنت دور کن

 چرا به این مهمونیا میاریش؟-
 به شما مربوط نیست-
اگه آوردیش که با چند نفر حرف بزنه پس چرا هر کي میره طرفش دورش مي -

 کني؟
لحن عصللبي گفت:چون کسللي بخاطر چشللماش پیشللش نمي مونه...خود  با

ي؟وضللع مالیشللد عالیه مي تونه از نظر مالي توحاضللري باهاش دوسللت بشلل
 تامینت کنه حاال نظرت چیه؟

که در جواب ماندن عاجز مانده بود در چشللمان فرزین خیره شلللد  پریسلللا
 وگفت:تو چي کارشي؟

 برادرشد-
 چه برادریي که رنگ چشاتون فرق مي کنه؟-
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با لبخند جلو رفت با پشت انگشتانش گونه برجسته پریسا را نوازش کرد  فرزین
 وگفت:یعني چشماي تو خواهرت مثل همه؟

 که از حرارت دستان فرزین گر گرفته بود آرام گفت:نه پریسا
قدمي جلوتر برداشت پریسا هنوز خیره به چشمان خمار وقرمزداغ شده  فرزین

نزدیک تر مي کرد ویک آن لب هاي  ي فرزین بود...صللورتش لحظه به لحظه
گرم از حرارت ش*ر*ا*ب روي لب هاي پریسا گذاشت واو را مي ب*و*سید 

 لباهایش انقدر داغ بود که بدن پریسا هد گرم شود.
عقب کشید،آرام در گوشش گفت:از آدماي ضیغف وسست اراده بدم  صورتش

 میاد
یوه در بشقاب گذاشت و شانه پریسا گازي آرام گرفت واز او دور شد چند م سر

 به سمت مهیار رفت کنارش نشست وگفت:سحم من فرزیند شما؟
 فرزین چقدر خوردي؟-

 خندید وگفت:اونقدري که تورو بتوند تو جمعیت تشخیص بدم فرزین
سیب برایش پوست مي گرفت که متوجه نگاه سنگیني شد سر بلند کرد  فرزین

خر آمیزي زد وبشللقاب را روي وپریسللا را در همان حالت دید پوزخند تمسلل
 پاهاي مهیار گذاشت:

 سیب وانگور برات اوردم بخور-
شت  مهیار سیب برخورد کرد ان را بردا شید وبه اولین قاچ  ست ک شقاب د در ب

 وگفت:فرزین
 جوند-
 تو حواست به مند بود؟-
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 چطور؟-
 تو بگو-
 آره-
 اگه راست میگي چند نفر اومدن پیش من؟-
 که چند دقیقه اي باهات حرف زدنحامد وحمید -

 که از حواس جمعي فرزین جا خورده بود گفت:کس دیگه نیومد؟ مهیار
 که منظور این همه سوال او را مي دانست گفت:چي شده بگو فرزین

 یه دختري اومد پیشد من وب*و*سید-
 خندید وگفت:خوشمزه بود؟ بلند

 مسخره مي کني؟-
 ه رژش چي بود؟نه به خدا مي خوام بدوند مز-

 لبخندي زد وگفت:فندق شیرین مهیار
 به به؛ پس حسابي لب دختررو کندي-

که قیافه ناراحت دوسللتش را دید دسللتش را گرفت و گفت:چته مهیار  فرزین
 گرفته اي؟

شدم میگفتد ازش - هیچي یاد قدیما افتادم...یادته با هر دختري هد کحم نمي 
روزم اومده که حاضللرم هر دختري باهام حرف خوشللد نمیاد؟االن ببین چه به 

 بزنه...تودخترو دیدي؟
 آره ..-
 چرا نیومدي ؟-
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 نخواستد خوشیت وبهد بزند حاال مگه بد گذشت؟-
 چه شکلي بود؟-
 بد نبود...خوشگلد نبود-

 گفت تا دوستش حسرت دیدنش را نداشته باشد. دروغ
 دعواش که نکردي؟-
 نه مگه کرم آسکریس دارم-
پایان مهماني چند پسللر که همان دوسللتان قدیمیشللان بودند پیشللش آمدند  تا

سر بیکاري بر  وحرف زدند خودش هد مي دانست این ها فرزین فرستاده تا از 
 جانش غر نزد که حوصلد سر رفته دیگر مهماني نمي آید.

**** 
با دو خودش را به مهیار که از خسللتگي دیشللب خوابش برده بود رسللاند  سللایه

خواسللت خودش را روي او پرت کند که پشللیمان شللد...با دسللتش چند بار 
 محکد به شانه اش زد

 تکان نخورد مهیار
 دفعه با تمام قدرتش با دو دست به کمر اوزد این

 بدون باز کردن چشمانش با صداي بمش گفت: مهیار
 چیه سایه؟-
 تو کمبود خواب داري؟-

یار ناه  مه یابون پ کدوم ب به  فت:من از دسلللت زبون تو  ندید وگ خواب آلود خ
 بگیرم؟؟

 نمي خواد به بیابون پناه ببري بیا به خودم پناه ببر که برات یه خبر دارم-
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 بگو بي سید چي؟-
 که متوجه حرف برادرش نشده بود گفت:چي؟ سایه

 بي سید چي؟-
 آها...یعني چي؟-

سه چي مي گي آها؟...مي دوني جبهه بازخوابید: تو که نمي  طاق دوني چیه وا
 چیه؟

 آره...اونجا که سربازا جنگیدن وبعد شهید شدن-
آفرین...بي سید چي کسي بوده که دنبال فرمانده یا رئیس مي دویده یه چیزي -

هد شلبیه تلفن پشلتش بوده وقتي رئیسلشلون میخواسلت حرفي به کسلي بزنه 
 بیسید چي خبر مي کردن فهمیدي؟

 همه شونه، ولي فکر کند کار بدي نمي کرده-
یار کارش خیلي هد خوب بوده همون حکد  مه قا  فا نه ات فت: ید وگ ند خ

 خبررساندن وتلفن وداشته...حاالخبرت چي بود؟
به پیشللانیش زد و گفت:واي یادم رفت...نمیدوند چند شللنبه قراره برید  سللایه

 خواستگاري همون دختره که گفتد
داسللنت اگر اخد وناراحتي هد بکند دیگر فایده اي ندارد..چون عمه  مهیارمي

 اش کشان کشان او را خواهد برد
 از کي شنیدي؟-

روي تخت نشست وگفت:عمه االن به بابا گفت...دیشب خوش گذشت  سایه
 اون دوستت تونست واسه خودش زني دست وپا کنه؟
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 دستانش باز کرد وگفت:بیا تا بهت بگد مهیار
هد به خیال اینکه برادرش مي خواهد جوابش بدهد در آ*غ*و*شللش  سلللایه

 رفت...مهیار روي تخت خواباندش وشروع به قلقلکش داد وگفت:
 صد بار گفتد این حرفاي قلمبه نزن-

 بلند مي خندید :داداش نکن باشه.. سایه
 دیگه فرزین وبه اسد کوچیک صدا نمي کني مي گي عمو-
 خنده بلند گفت:باشه...باشه با
 تو کار بزگ ترا هد دخالت نکن-

 جی  کشید :باشه دیگه حرف گوش مي کند سایه
خواهرش را سللفت درآ*غ*و*شللش گرفت وب*و*سللید دلتنگ دیدنش  مهیار

بود...جاي جاي صللورت وموهایش مي ب*و*سللید وآرام گفت:دوسللت دارم 
 سایه

موهاي روي صللورتش را کنار زد که از بغض برادرش تعجب کرده بود  سللایه
 وگفت:خب مند دوست دارم

خسللته اي زد که در باز شللد پرویز با دیدن آنها گفت:چه خبرتونه چقدر  لبخند
 صدا میدین... پرویز رو به سایه گفت(گفتي بهش؟

 آره من بي سید چي داداشمد-
 این کلمه رو کي بهت گفته؟-
 داداشد-

 خندید ورو به پسرش گفت:براي خواستگاري آمادگیش وداري؟ پرویز
 اگه نداشته باشمد باید خودم وآماده نبرد کند-
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 خندید وسایه گفت:بابا امروز ناها ربرید بیرون؟ پرویز
 چرا کنه...حتما میرید-
باري - چرا نرید خواهر گلد.... تو هد عین مورچه ها براي یک سلللالت تو ان

 عده بیچارتد نتونه تحمل کنه بیاره باالمعدت غذاجمع کن،م
 یک هفته پیش به یاد خواهرش مي اورد که در ماشین باال آورد مهیار
 :بابا ببین بعد مي گید تقصیرمنه دعوا میشیدسایه

 :هر کاري مي خواید بکنید، بکنید فقط آروم که دارم مطالعه مي کندپرویز
رش پرید وگفت:تو دیگه خودتو را گفت و اتاق خارج شللد سللایه روي براد این

 ُمرده بدون ..تو امروز مي میري
سمت او حمله مي کرد ومهیار اور ا  سایه شد به  ست برادرش را بک که مي خوا

آزاد گذاشته بود فقط گه گاهي دستانش مي گرفت... پرویز از سر وصداي آنها 
پنبه در گوشللش کرد ولبخندي به زندگي اش زد آنقدرها هد که فکر مي کرد 

 زندگي اش به سمت بدبختي ونا امیدي کشیده نشده.
********* 

خسللته به خانه رسللید...امین با دیدنش به سللمتش دوید وگفت:سللحم  یدمر
 ..ریاضي بهد یاد میدي؟

 به صورت خسته اش کشید گفت:بذار یه ذره استراحت کند باشه دستي
خوشللحال به سللمت تماشللاي تلویزیون رفت مرید رو به مادرش که از  امین

 حمام بیرون آمده بود گفت: سحم مامان
 ته نباشيسحم عزیزم خس-
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 ممنون-
با خسللتگي به اتاقش رفت...از پشللت در صللداي پچ پچ وخنده مي امد  مرید

دستگیره در فشرد وداخل شد پریسا با دیدن خواهرش سریع گوشي را قطع کرد 
 با ترس ورنگ پریدگي گفت:

 سحم....خسته نباشي....کي اومدي؟-
 سحم...ممنون.... تازه اومدم-

شش گرفته بود وبا  را روي تخت پرت کیفش شیش را در آ*غ*و* سا گو کرد پری
 ترس به مرید که دکمه ها مانتویش باز مي کرد نگاه کرد

 :تو وقتي مي ترسي مودب تر میشيمرید
که از ترسش کاسته شده بود گفت:شما هد وقتي خسته اي مودب بودن  پریسا

 یادت میره وبدون در زدن میاي تو
 اید در بزند؟براي اومدم به اتاق خودم ب-
شون - نه خب حق با توئه خانواده ما اینقدر بد بختن که نمي تونن براي بچه ها

 اتاق جدا بگیرن
سته تراز آن بود که بخواهد به دفاع از پدر  مرید شید خ سي ک سته نف کحفه وخ

 ومادرش با اوبحث کند...به گوشي در دستش نگاه کرد وگفت:
 گرفتني وگرنه بدون یاالله گفتن نمي اومدم تونمي دونستد مشغول دل وقلوه -

در دسللت پریسللا زنگ خورد مرید پوزخندي زد وگفت:جواب عاشللق  گوشللي
 هواس باز وبده منتظرش نذار

با خشللد بلند شللدوگفت:چرا اینقدر بهد توهین مي کني؟احترام بزرگ  پریسللا
 بودنت ونگه میدارم که چیزي بهت نمي گد
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:احترامد ونگه ندار بگو، نذار عقده اي بشه رو دلت که بخواي جاي دیگه مرید
خالیش کني... به گوشي اشاره کرد(جوابش وبده ولي بدون این پسرایي که دم 
خاب مي  پاکترین دختر رو براي ازدواج انت یه دخترن همیشللله  با  قه  به دقی

 کنن...اینا عاشق نیستن ه*و*س دختراي خوشگل ودارن
ه قطع گوشللي رو زد وگفت:این آقاي ه*و*س باز من ودوسللت داره دکم پریسللا

 قراره بیاد خواستگارید
زدو با لحن مهرباني گفت:اگه این پسللره اومد خواسللتگاري نصللف  لبخندي

ست  سري دو جهزیت وخودم میخرم...اما...اما اگه نیومد حق نداري با هیچ پ
 باشي وتا وقت ازدواجت حرف من وگوش کني قبول؟

 مطمئن گفت:قبول..اون میاد چون دوستد داره پریسا
 اسمش چیه؟-
 کیوان-
 خوبه-
صدایش  به صورتش زد مادرش  شوي رفت بعد از اینکه ابي به  ست  سمت د

 زد:
 مرید جان یه لحظه بیا-
 آشپزخانه رفت:جوند مامان به

ست مي کرد نگران از گفتن بودن  ناهید ست د ست براي گفتن حرفش د دررا ب
 مرید با لبخندي گفت:بگو مامان چي شده؟

 مادرعماد...-
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 اتفاقي براش افتاده؟-
 نه مادر امروز اومده بود..تو روبراي عماد خواستگاري کنه-

 از روي لبش برچیده شد :چي؟..عماد؟واسه من ؟آخه چرا؟ لبخند
خدا خودشد شرمنده بود ..میگفت مي دوند پسرم لیاقت دخترتون زري بنده -

ونداره یه هفته است تو گوشش مي خونه جواد دختر به تو بده نیست ولي عماد 
 زورش کرده اگه نري خودم میرم

 با صداي بي جون گفت:به بابا گفتي؟ مرید
کارش؟...مي - تا بره رد  بت منفي  نه..میگد مي خواي خودم بهش بگد جوا

 ترسد به بابات بگد حالش بد بشه
با لحن دلگرم کننده ا ي گفت:به بابا بگید برام خواسللتگاراومده اون مرد  مرید

خونسلللت باید بدونه حاال چه عماد چه کس دیگه اي...اتفاقي هد نمي افته 
 نترسید

 مي ترسد بره دم خونشون دعوا را ه بیوفته-
م اهل دعوا بود که این دومیش وگفت:مامان چي میگي؟کي باباي بیچار خندید
 باشه؟

تو که نمي دوني اون چقدر تورو دوسللت داره بخاطر تو حاضللره ازجونشللد -
 بگذره دعوا که چیزي نیست

 بابا همون ودوست داره بخاطر خانوادش هر کار مي کنه-
این حرف ناهید دلش آرام ترشللد...جواد وارد خانه شللدمرید سللحمي کرد  با

شوش رو به مرید کرد  شپزخانه رفت...ناهید م شربت به آ ست کردن  وبراي در
 وگفت:
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 میگد کاش نمي گفتید-
به مادرش زد وگفت:آخرش که چي؟امروز نه فردا مي فهمه اون عمادي  لبخند

گیره وقضیه خواستگاري رو مطرح مي که من میشناسد خودش جلو بابا رو مي 
کنه بابا اگه بي خبر از همه جا از عماد بشنوه از دستت خیلي دلگیر میشه...این 

 شربت وبراش ببر خودم شام ومي کشد
 لیوان برداشت وگفت:هر چي خدا بخواد ناهید
موهاي ل*خ*تش که جلوي دیدش گرفته بود با دسللت به عقب کشللاند  مرید

ل کشیدن شام شد.ناهید لیوان شربت را جلوي همسرش نفسي کشید ومشغو
 گذاشت محجوبانه کنارش نشست وگفت:

 خسته نباشي-
 با لبخند گفت:در مونده نباشي خاند ...دستت درد نکنه جواد

 لحن پر از اضطرابش گفت:دست مرید درد نکنه اون برات درست کرد با
 یر بشه ایشااللهبه به پس خوردن داره..دستش درد نکنه عاقبت به خ-

با ابرو اشلللاره میکرد  ناهید به مرید که در چهار چوب تکه داد  لبخندي زد و 
نگاه کرد...مادرش سللري تکان داد و گفت:مي گد جواد یه خواسللتگار « بگو»

 براي مرید اومده
با بي خیالي شللربت خورد وگفت:خب این که چیز جدیدي نیسللت...  جواد

 رف کي هست؟بخاطر همین رنگ به رو نداري؟ط
 دست دست کرد وبا صداي آرامي گفت:عماد ناهید
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سره الت بي  لحظه صبي گفت:چي؟عماد؟این پ ساکت ماند و بعد آرام وع اي 
 سرو پا؟خودش اومد؟

 نه مادرش-
 اون که مي دونه بچش چکارس واسه چي اومده؟-
به خدا زري خودشد خجالت مي کشید چطور بگه.... بنده خدا یک ساعت -

 درو اون در زد تا گفت به اصرار عماد اومده براي مریداین 
با سللفره به پذیرایي آمد وگفت:بابا خودتون ناراحت نکنید من که جوابد  مرید

 منفیه...بذارید بیاین جواب بگیرن برن
الزم نکرده... من به احترام پدرش که اینجا نشستد وخود خوري مي کند فکر -

 ه؟کرده راش میدم؟ مزاحمت که نشد
 نه بابا-
 فردا میري دم خونشون میگي جواد گفت گلشو به دست گلچین نمي ده-

 :چشد..حاال شما خودتون وناراحت نکنیدناهید
جواد به مرید افتاد که طبق معمول موهاي بازش روي صللورتش را گرفته  نگاه

بود دلش نمي آمد دخترش را دست هر کسي دهد مي دانست لیاقتش بیشتر از 
ت...دسللتش را به سللمت موهایش کشللید دسللته اي از آن را پشللت این هاسلل

 گوشش انداخت وگفت:
بابا یه چیزي بزن این موها اینجوري دور وورت نباشه ..ماشاالله موکه نیست -

 خرمنه
 :چشد خندید
 گیره سرش را باز کرد وبه طرف مرید گرفت:بیا با این موها تو جمع کن ناهید
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یسلللا با چشللمان حسلللادت به او که کانون توجه گیره را برداشلللت و پر مرید
پدرومادرش شللده نگاه کرد ...جواد که متوجه نگاه او شللد تکه مرغ خورد را 

 روي برنجش گذاشت و گفت: بخور بابا
 این چیزي از حسادتش را کد نکرد. اما

*** 
روبه روي اینه ایسللتاده ومقنعه اش درسللت مي کرد کرم مربوط کننده به  مرید

 دست و صورتش زد کیفش برداشت وبه آشپزخانه رفت:
 مامان چیزي بیرون الزم نداري؟-
 چرا مادر کلد وگوجه بگیر-
 چشد خدا حافظ-
 به سحمت مادر-

به او نز مرید که آرام  خاند  یدن منیره  با د مد  نه بیرون آ خا یک میشلللد از  د
 ایستاد...وقتي به او رسید گفت:سحم منیره خاند صبح بخیر

 سحم دخترجون عاقبتت به خیر باشه...میري سر کار ؟-
 بله بااجازتون-
به بره او سللر دنیا - خدا ادم ومحتاج کسللي نکنه این همه راه رو باید ادم بکو

 بخاطر دوقرون پول
 مگه پولي کمي بهتون میدن؟-
شاالل- ضید ...فقط نه ما ست الحمدوالله را شک نی سعادتي ناخن خ ه آقاي 

حیف زن وبچش....شادي، خانوم بود به خدا؛ بچه ي به اون آقاي و خوشگلي 
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هد چشللماش و از دسللت داد اگه بدوني وقتي این بچه رو مي بیند چقدر دلد 
 مي گیره...اگه ببینیش میگي حیف این پسر که چشماش و از دست داد

سیدند منیره خاند در مورد مهیار با او درد ودل میکرد زماني که  تا ستگاه ر به ای
مرید هد با دل وجان به حرف هایش گوش مي سللپرد ودر تایید حرف هایش 

 سري تکان مي داد ولبخندي مي زد.
شرکت کرده  در صه اي که فرخي  شلوغ بود در مناق سرش  شرکت مرید زیاد 

ید تمام قرار با محقات ها را تنظید مي کرد و براي  برنده شلللده بودند و مرید 
 جلسه ها باید روزي مناسب انتخاب مي کرد.

از پایان ساعت کاري از شرکت خارج شد...همان طور که در خیابان قدم  بعد
بر میداشللت صللداي بوق ماشللیني متوقفش کرد برگشللت با دیدن عماد که 

داد عماد بالبخندي دسلللت برایش تکان مي دهد با کمي ترس به راهش ادامه 
 ماشینش را کنار او مي راند.

سللحم ..مرید خاند بیاید سللوار شللید مي رسللونمتون...از گحي که فرسللتادم -
شید گحي  شما رو ندارن اگه کد بود دیگه ببخ شت اومد؟ این گح که قابل  خو
گل فروش تموم شللد خندید(تمام گحي دنیا کمتونه ..دیشللب خاند والده رو 

 خیر ...فرستادید براي امر 
که از پرحرفي هاي عماد خسته شده بود ایستاد با کحفگي گفت:با کدوم  مرید

 اعتمادي مادر بیچارتو فرستادي ها؟
 خب چیکار کند بند دلد به بند دلت گره خورده-
تو که مي دوني جواب من منفیي واسلله چي؟ مادر بیچاره تو فرسللتادي که از -

 م؟شرمندگي نتونست بگه براي پسرم اومد
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 پوفي کشید وگفت:من دوست دارم واین آخرین تیرم تو تاریکي عمادي
 یادت نره که هدفي در کار نیست-
هدفد توي و تیرمد که همون عشللقمه که به هدف میزند..عزیز من، همه زن -

وشوهرا که از اول عاشق ومعشوق نبودن وارد زندگي که شدند با رابطه هایي که 
 داشتند دیونه هد شدند..

ید که صللداي ممتدد بوق ماشللیني ان را به عقب  مرید خواسللت چیزي بگو
کشلللاند...مرید با دیدن صللورت برافروخته فرخي با ترس به عماد نگاه کرد 

 وگفت:
 از اینجا برو..-

شان حرکت کرد در راننده رو با زکرد  فرخي شمش به طرف پایین آمد با همان خ
 وگفت:بیا پایین

پوزخندي از روي مسخرگي زد و پیاده شد..هیکل ورزیده و درشت عماد  عماد
نشللان دهنده پیروزي در این جدال بود ...مرید سللریع به سللمت فرخي آمد و 

 گفت:
 آقاي فرخي خواهش مي کند شما تشریف ببرید خودم مشکل و حل مي کند-

ورا از روي ترس اخراج شلللدن این حرف زد که فرخي در این مزاحمت ا مرید
مقصر بداند .... ولي فرخي روي مرید غیرت داشت نمي توانست ببیند کسي 

 مزاحد ناموسش شده.
شویي  عمادي شما در مسائل زنا ست میگه جناب فرخي  لبخندي زد وگفت:را

 دخالت نکنید خودمون حلش مي کنید...بفرمایید شما ...
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که از قبل مشللتش را آماده کرده بود محکد حواله صللورت عماد کرد که  فرخي
فقط سرش چرخید ...دندان قروچه اي کرد ومشت عصبي در شکد فرخي فرو 
برد که از درد خد شللد... خون از دهانش ریخت مرید جی  کشللید و به طرف 

 عماد رفت :
 چیکار کردي آشغال...خدا-

برو با بزرگ ترت بیا ...مرید خاند سللوار پوزخندي زد وگفت:بچه زیگیل  عماد
 شید برید

هانش داد  مرید غذي براي تمییز کردن د کا مال  تاد ودسللت نار فرخي ایسلل ک
 گفت:برو گمشو من با تو هیچ جهمني نمیام

 :شنیدي؟گمشوفرخي
صداي مرید چند نفري آمدند که آنها را جدا  عماد دوباره به فرخي حمله کردبا 

اشللاچي بودند از ترس عماد جرات جلو آمدن نداشللتند کنند ..تعدادي که تم
چند نفري امدند جدایشان کردند...اما عماد دست بردار نبود یقه فرخي گرفت 

 وچسباند به ماشین به چهره اش دقیق شد وگفت:
 ببیند تو هموني نیستي اون شب مرید ورسوندي؟-

 هر دویشان خوني بود فرخي لبخندي زد وگفت:چرا خودمد صورت
 پیرمرد یک جوان جلو آمدند گفتند:بابا صلوات بفرست..چتونه دو

 از میان جمعیت با خنده داد زد:همه دعواي مردا بخاطر زناست یکي
سمت او  مرید شد هر دوي آنها به  شه رفت وگریه کرد ...چ از خجالت یک گو

 کشیده شدعماد یقه اش رها کرد و به سمت او رفت:
 چرا گریه مي کني مرید؟-
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 آبرمو بردي عماد-
شد ..مرید طرف فرخي  عماد شحال  شنیده خو سمش را از او  که با این لحن ا

 که روي سنگ جدول نشسته بود رفت کنارش روي پنجه پا زانو زد وگفت:
 آقاي فرخي حالتون خوبه ؟-

شک  فرخي صورت ا شت ولي با دیدن  صورت دا شکد و  با وجود اینکه درد 
 آلود وناراحت مرید لبخندي زد وگفت:خوبد چیزید نیست

 من واقعا شرمندم گفتد شِر نباید باش گحویز شد-
در چشمان مهربان ونگران مرید خیره شد دلش مي خواست دستاش را  فرخي

 ش کندروي صورتش بکشد و در آ*غ*و*شش بگیرد وآرام
 از مردها گفت:آقا بهتر برید دکتر صورتتون بد جوري زخمي شده یکي
جلو آمد رو به مرید گفت:اقایون زحمت میکشللن وآقاي مهندس و مي  عماد

 برن دکتر..بیا برسونمت خونه
رو به روي عماد ایسللتاد وگفت:یه با رگفتد مزاحمد نشللو دوسللت ندارم  مرید

شکایت  شو برو تا ازت  نکردم ...تو زبون َنفهمي، نمي فهمي چي حاال هد گم
 مي گد؟گفتد هیکل نحستو از جلو چشمش دور کن

احسللاس شللکسللته شللد ن مي کرد اما خودش نباخت یک قدم جلو آمد  عماد
 وگفت:مي رم ولي دوباره میام

سرعت از انجا دور  با شد وبا  شین از جا کنده  شاري که روي پدال گاز داد ما ف
نده شللدند...فرخي در برابر اصللرار هاي دیگران که به شللد ..بقیه جمعیت پراک
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دکتر برود بي محلي کرد و با درد به سللمت ماشللین رفت مرید خودش را به 
 رساند وبا لحن ملتمسانه گفت:

نده - ته اگر الیق ران ندگي مي کند الب ید خودم ران ید دکتر؟..اگه درد دار نمي ر
 بودن شما رو داشته باشد

 هره پر از خواهش شد که بي اختیارگفت:بریدمسخ این لحن وچ فرخي
خوشللحالي همراه با فرخي به طرف ماشللین رفتند...بعد از حرکت فرخي  با

 گفت:ببخشید میشه گوشید وبهد بدید؟
شماره  مرید شت و به فرخي داد...بعد از گرفت  شبورد بردا گوشي را از روي دا

 گفت:الو سحم مامان
-.... 
 نباشید امشب نمیام خونه منتظر-
-... 
 مامان خواهش مي کند شروع نکن خبر دادم که نگران نشید-
-..... 
 باشه خدا حافظ-

رو روي داشبورد پرت کرد وگفت:بعد دو تا پسر هنوز به مِن ته تغاریش  گوشي
 گیر میده

 ساله به حرف مادرش گوش میدهد؟30با خودش فکر کرد یعني این مرد  مرید
از دکتر به خانه فرخي رفتند....ماشللین در پارکینگ پارک کرد وگفت:آقاي  بعد

 فرخي من دیگه میرم
 میشه تا باال بیاید؟-
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سرش را تکان داد.وهمراه فرخي به واحدش رفت در را باز کرد و  مرید با تردید 
 همراه او وارد شد داروهایش به سمتش گرفت وگفت:بفرمایید

من مي ترسللید؟ حال و روزمو که مي بیني نمي لبخندي زد وگفت:از  فرخي
 توند کاري بکند

زده سللرش پایین انداخت:نه من..من فقط نمي خواسللتد مزاحمتون  خجالت
 باشد

 نیستید-
به سللمت تختش رفت وروي آن دراز کشللید...مرید به اتاقش رفت دارو  فرخي

شرمندگي چیز دیگه شت وگفت: براي عذر خواهي جز  اي  ها را روي میز گذا
 نمي توند بگد

تقصیر شما چیه شرمنده باید کس دیگه اي باشه نه شما ...باید ازش شکایت -
 کني

 شاید این کارو کردم-
 لطفا یک لیوان آب برام بیارید قرصام وبخورم-
 بله حتما-

 پارچ ولیوان برایش اورد وگفت:شام وچیکار مي کنید؟ یک
 چیزي نخوردمنمي دوند شکمد درد مي کنه شاید اصح -
 مي خواید از بیرون براتون سفارش بدم؟-
 نه-
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مي توانسللت بگوید فقط همین یک امشللب غذایي درسللت کند ...اما  کاش
 پشیمان شد نمي خواست او فکر کند که اجبار ي درکار است.

شد گفت:االن یه چیزي براتون درست مي  مرید انگار حرف دل او را فهمیده با
 کند

الي لبخندي تشللکر آمیز زد ...به سللراغ آشللپزخانه رفت از سللرخوشللح فرخي
ومشغول کتلت شد فرخي نفس کشید ...بعد از پنج سال بوي غذا در این خانه 
پیچیده،پوزخندي به زندگي خودش با مهسللا زد او اصللح خانه نبود چه برسللد 

 غذاي هبخواهد آشللپزي کند!! با خودش فکر کرد بعد از ازدواج با مرید همیشلل
ي خورد....بعد از تمام شللدن کتلت ها مرید با سلللیقه گي تمام در خانگي م

دیس چید...خیار شور به صورت اریب برید و گوجه ها به صورت مثلث هاي 
کوچک وخیار شور گردي.. کوجه اي هد به صورت گل رز وسط گذاشت دوغ 
خت خوب  ندا به دیس ا گاهي  گذاشلللت ن نارش  گت هد ک با نان  مسللیر و

با دیدن بود...گوشللیش زنگ خو که روي میز بود رفت... به طرف کیفش  رد 
شان  سي دقیقه را ن ساعت نگاهي انداخت هفت و شد..به  شماره خانه هول 

 میداد
 بله ..-
 سحم مادر کجاي؟نگرانت شدم-
ببخش مامان یکي از همکارام براي شللام دعوتد کرد با هد اومدم بیرون دیگه -

 یادم رفت خبر بدم
 بیا باشه مادر پس زودتر-
 چشد االن میام خدا حافظ-



wWw.Roman4u.iR  214 

 

در کیفش پرت کرد ...خودش هد باور نمي کرد به این راحتي به مادرش  گوشي
سرهایش  ست پ سا چي بود؟ او هد با دو شد...حاال فرقش با پری دروغ گفته با

 بیرون بود مي گفت خانه دوستد درس مي خواند.
گاهش با لبخند ن برداشت و به اتاق فرخي رفت روي میز گذاشت فرخي سیني

 کرد...مرید پرسشگرانه به او نگاهي انداخت
 حاال رئیست شده همکارت؟من کي شمار و به شام دعوتد کردم ؟-

ستد  سرش شنوید...نمي دون شید فکر نمي کردم ب را پایین انداخت وگفت:ببخ
 چي بگد

با درد نشست وگفت:اشکالي نداره ..حاال بخاطر اینکه دروغت راست  فرخي
 یاد با من شام مي خوريدر ب

 نه ممنون من باید برم دیرم میشه-
 دیر نمیشه بیا حداقل یه لقمه بخور-

گذاشلللت وگفت:خیلي  فرخي ید ومخلفات درونش  باگت بر نان  تکه اي از 
 خوش سلیقه چیده شده حقوق این ماهت وزیاد مي کند

ند  مرید ندش ...لبخ یدن لبخ با د فت  نان طرفش گر ندي زد...فرخي  لبخ
 خودش محو شد وگفت:تو لبخند زدي؟

 سریع خودش را جمع کرد وگفت:با اجازتون مرید
 صبر کن...بیا این لقمه رو بخور بعد برو-
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آهسللته دسللتش دراز کرد ولقمه گرفت وتشللکري کرد فرخي لیوان دوغي  مرید
به طرفش  خت ... یل من برایش ری نادرتو تحو نداي  فت:از اون لبخ گرفت وگ

 دادیا
 دستاني که لرزش خفیفي داشت لیوان برداشت. با
 چرا ایستادي بشین-

شتهاي  مرید ست و فرخي با ا ش ست خودش نبود لبه تخت ن که کار هایش د
 کامل و ل*ذ*ت در کنار مرید شامش خورد.

********* 
سایه هد کنار مهیار  منیره ستن ظرف هاي ناهار بود... ش شغول  شپزخانه م در آ

روي مبل نشسته وبرایش از کارتوني که مي بیند تعریف مي کرد.زنگ آیفون در 
 خانه سعادتي نواخته شد.

 جواب داد:بله منیره
 سحم من غزاله م-
 غزاله؟نمي شناسد-
 معلد سایه ام-

 بلند شد وبه آشپزخانه رفتباشنیدن اسمش از روي مبل  سایه
شما به من منیره سعادتي چیزي درمورد ستید چرا آقاي  سایه ه شما معلد  :اگه 

 نگفتن؟
شرد...منیره با  سایه صندلي کنار اپن باال رفت با دیدن غزاله دکمه را ف از روي 

 اعتراض گوشي را گذاشت وگفت:
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سایه جان؟آدم یه زن غریبه رو که همین جور- ي راه نمي ده تو چیکار مي کني 
 خونه

شه...معلممه بابا برام گرفته باور نمي کنید به عمه - شنا می ست امروز آ غریبه نی
 وبابام زنگ بزنید

 :راست مي گه منیره خاند،غزاله خاند معلمشهمهیار
 این چه معلمیه که بعد از گذشتن چهار، پنج روز از مهر تازه پیداش شده؟-

با حرصللي شللدن منیره خندید وگفت:بنده خدا یه مشللکلي براش پیش  مهیار
 اومده بود نتونست بیاد حاال شما ببخشیدش

در خانه آمد..سایه پایین پرید ودر را باز کرد...با دیدن غزاله گفت:سحم  صداي
 خاند معلد

 خد شد صورتش راب*و*سید وگفت:سحم عزیز دلد خوبي؟ غزاله
 الحمدوالله خوبد-

با شیرین زباني سایه خندید ..منیره با اخد به دختر جوان گندوم گون نگاه  الهغز
کرد نباید این دختر جوان با مهیار تنها بگذارد...از طرف مهیار خیالش راحت 

 بود اما باید مواظب دختر باشد.
 به منیره نگاه کرد وگفت:سحم غزاله
 تکان داد وگفت:علیک سحم سري

 غزاله شد..سایه گفت:چرا این چند روز نمي اومدید؟باعث تعجب  رفتارش
 شرمنده عزیزم مشکلي داشتد نتونستد بیام-
 دشمنتون شرمنده این چه حرفیه-
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با چشمان باز به سایه وحرف هایش نگاه کرد...مهیار که متوجه شده بود  غزاله
 هنوز کنار در ایستاده اند کمي بلند گفت:

 نگه داشتي تعارف کن بیان تو سایه جان زشته خاند وجلو در-
 :آخ ببخشید ...بفرمایید توسایه
 وارد شد سایه گفت:برم دفترم وبیارم اینجا؟ غزاله

 نه میرید اتاق شما-
 باشه..-

با دو براي آماده کردن دفتر و کتابش به اتاق رفت....غزاله نزدیک تر شللد  سللایه
..توجه اش به مهیار که با تیشللر سللفید وشلللوار اسللپرت سللورمه اي روي مبل 
شد جلب کرد...مهیار متوجه قدهایي که به  ست مي ک سته و روي دفتري د ش ن

صدایي که نه منیره ونه هیچ کس دیگه  شد... شود  شنیدن اياو نزدیک می  مي 
سرش را به آن سمت چرخاند...که باعث جا خوردن غزاله شد.از ترس دستش 

 را روي قلبش گذاشت وگفت:
 سحم-
خوش رویي جوابش را داد:سللحم خیلي خوش آمدید امیدوارم بتونیداز پس  با

 سایه ما بربیاید چون زیادي شیطونه
 نه...اتفاقا خیلي هد دختر شیرین زبون وخوبیه-

 نرده ها آویزان شد وگفت:هستد خاند از سایه
 سرعت از پله ها پایین آمد ...دست غزاله گرفت وگفت:برید اتاق من به
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آخرین نگاه به پسري که چهره اش با نشاط وخوشحال بود نگاه کرد...اما  غزاله
اونمي دانسللت این ظاهرش بود باطنش غوغاي دیگري بود.باکشللیدن دسللتش 

 فت.توسط سایه به طبقه باال ر
نفسللي کشللید و به گذشللته ي نه چندان دورش فکر کرد گذشللته اي که  مهیار

چشللمانش را او گرفت... با خودش فکر کرد تا اخر روز خودش را باید چطور 
سللرگرم کند...حتي تماشلللاي تلویزیون هد از او گرفته شلللده بود، حوصللله 

ست ا ش سایه مي ن شت...اگر روز هاي دیگر بود کنار  و از سفالگیري هد ندا
صه  تماشلاي کارتوني که میدید برایش تعریف مي کرد...یا با تصلاویر کتاب ق

اش ..داسللتان خیالي برایش تعریف مي کرد...باید فکري براي این تنهایي که 
شي  سایه که برایش نقا شي  سراغش بیاید بکند...دفتر نقا ست هر روز به  قرار ا

شد با پاها شت...بلند  شید کنار گذا سته مي ک  زمین مي رويي که هاي برج
کشللید به سللمت اتاقش رفت ...کمد لباسللیش را باز کرد دسللتي بر روي لباس 
شید، کوتاه بود ...نه  ستینش ک ستي به آ شید...یک لباس بیرون آورد د هایش ک
ستینش بلند بود  شت آ سي دیگر بردا شت ...لبا ست...در جایش گذا نمي خوا

فریاد بزند،اما  تخواسل اما نه از رنگش نه از طرحش خبر داشلت....دلش مي
نتوانست وبازمثل روزهاي گذشته صدایش را خفه کرد...باید منیره را صدا مي 
کرد غرورش خیلي وقت بود خورد شلللده...اگر سلللایه درس نداشلللت حتما 
صلللدایش مي کرد...لباسللي که تنش بود بیرون کشللید وپیراهن را تنش کرد 

ده یا نه دلش نمي ...شلللواري انتخاب کرد اما نمي دانسللت سللت لباسللش شلل
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خواسلت وقتي بیرون میرود کسلي مسلخره اش کند وبخندند...چاره نبود باید 
 باید منیره را صدا میزد.

 منیره خاند-
 اولین صدا منیره خودش را به اتاق رساند وگفت:بله آقا مهیار با
 لحن خجالتي گفت:این شلوار چه رنگیه؟ با

 به او گفته بود هر وقت کاري دارد صدایش بزند اما خودش نمي خواست منیره
 :آقا این شلوار کتون کرمي به پیراهن یاسیتون نمیادمنیره

 برداشت ویک شلوار کتان مشکي به او داد وگفت:بفرمایید این مشکي شلوار
 برداشت وگفت:ممنون مهیار

 جایي مي رید؟-
 آره تا پارک سر کوچه-
 اباوري گفت:تنها؟لحن ن با

 خندید:نه بادوست دخترم...تنها میرم دیگه مهیار
آقا تنها خطرناکه ممکن مثل اون دفعه اتفاقي براتون بیوفته..چرا به آقا فرزین -

 زنگ نزدید بیاد دنبالتون
مگه اون بیکاره هرروز کار وزندگیشللو ول کن االف من باشلله ...خیلي آقایي -

 هکرده که االن تنهام نذاشت
دوسللتتونه، بعد اون همه کاري که براش انجام دادین بهتون مدیونه..اون خونه -

 وزندگي که داره از شماست باید جبران کنه
از این حرفش برآشللفت وبا لحن عصللبي گفت:دیگه این حرف ونزنید  مهیار

شین بهش  شیده.. مفت ومجاني هد خونه وما اوند به اندازه خودش زحمت ک
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هر ماه داره به من قسللط میده مند هیچ وقت سللرش منت ندادم ..بنده خدا 
 نذاشتد

 ببخشید آقا نمي خواستد ناراحتتون کند...مي خواید خودم همراهتون بیام؟-
 نه ممنون مي خوام تنها باشد-
 چون پیرم بي کحستون مي کند؟-

ید  مهیار با لبخندي گفت:این حرف ونزن این همه نگراني منیره را مي سللتود 
 منیره خاند...گفتد که مي خوام تنها باشد خیالتون راحت اتفاقي برام نمي افته

 آخه اقا..-
 آخه نداره میشه برید بیرون مي خوام لباس عوض کند ؟-

ضا نمي داد او تنها برود اگر اتفاقي برایش بیفتد منیره سخ گ دلش ر وي پرویز پا
اوست نه کس دیگري...نفسي کشید و رفت؛ با بسته شدن در فهمید رفته..بعد 
شه روي میز کنار تخت بود  صایش که همی شتن ع شلوارش براي بردا شیدن  پو
رفت...برداشللت..از اتاقش خارج شللد خدا حافظي بلندي کرد که منیره بیرون 

 آمد وگفت:
 یامولي آقا کاش مي ذاشتید همراهتون ب-
 لبخند گفت:خدا حافظ منیره جون با

را که گفت منیره لبخندي زد و باچشللمان پر از دلشللوره ونگراني مهیاررا  این
بدرقه کرد.از خانه بیرون آمد عینک آفتابیش را زد ...عصللاي سللفیدش باز کرد 
که براي  نار دیوار حرکت مي کرد  کت مي داد...ک روي زمین جلویش حر 

به  یاطاحتعابرین دیگر مزاحمتي نداشللته باشللد...بعد از طي کردن کوچه با 
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سمت چپ رفت...وسط کوچه بود که ماشیني با سرعت مي امد با خیال اینکه 
پسللر سللریع مي رود از سللرعتش نکاسللت...مهیار با شللنیدن صللداي ماشللین 
ایسللتاد..مرد پایش محکد رو ترمز زد در یک قدمیش ایسللتاد...مرد بدون نگاه 

 کردن به عصاي او داد زد:
 مگه کوري؟-

با لحن آرامي گفت:مي بیني که هسللتد ...تو که مي بیني که ترسللیده بود  مهیار
 چرا با این سرعت میاي؟

که تازه متوجه عصلللایش شلللده بود باز رحد نکرد وگفت:دلد خواسلللت  مرد
 اومدم...تو که کوري دفعه دیگه با یه نفر بیا که شرت گردن کس دیگه اي نیوفته

سوزني ب با شدارش مثل  شد....حرف نی ود که در قلبش سرعت از کنارش رد 
فرو رفت و از دردش یک قطره اشللک از چشللمش چکید نفسللي کشللید وراه 
سته ودلگیر  شک شت دلش  افتاد...چند باري که با این نامحیمت ها برخورد دا
سمت پارک ادامه  شت...راهش را به  سخ گویي آنان ندا بود ولي حرفي براي پا

ه پارک آمد و گد شد...از روز هاي اول نابینایش یادش آمد که تنهایي ب دادهمان
با تندي گفت ما او  نه ببرد ا به خا کار دارم دیرم »یک رهگذر خواسلللت او را 

و او را به کحنتري برد چقدر آن روز از این برخورد سللرد دلگیر وآزرده «شللده
 شد.

صداي جی  وخنده بچه ها فهمید به پارک رسیده؛ مي دانست اولین نیمکت  با
رد...زماني که به مکان رسللید عصللایش را به کجاسللت به همان سللو حرکت ک

سمت چپ حرکت داد تا به پاي نیمکت برخورد کند وبنشیند...اما هر چه این 
کت نبود  باز هد خبري از نیم ما  فت ا به چیزي نخورد جلو تر ر کار را کرد 
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به او نگاه مي کردند ورد مي شلللدند حتي یک نفر  با بي خیالي  ..چند نفري 
!!!نا امید شللد مطمئن بود قبح اینجا نیمکتي بوده نپرسللید مشللکلت چیسللت؟

مردي که قصللد خروج از پارک را داشللت متوجه چهره ناراحت او شللد نزدیک 
 رفت وگفت:

 پسرم دنبال چیزي مي گردي؟-
ست لبخندي زد وگفت:یه  مهیار سیده دردش چی شحال از اینکه یک نفر پر خو

 نیمکت قبح اینجا بود حاال نیست
خندید وگفت:یه زماني خیلي چیزا بود ولي االن نیسلللت...مند یه روزي  مرد

 جوون بودم،چند تا نیکمتي که اینجا بوده رو برداشتن اگه مي خواي بشیني....
صومانه وناامیدانه به حرف هایش گوش  ادامه سري که مع حرفش نزد به چهره پ

 میداد نگاه کرد وگفت:مي خواي ببرمت؟
 ي شد ...خودم پیدا مي کندنه ممنون مزاحد نم-

بازوي پسللر را گرفت وگفت:قانون طبیعت میگه همه انسللان ها به کمک  مرد
یکدیگر نیازمند...کسي آینده رو ندیده شاید من روزي به کمک یک نفراحتیاج 

 پیدا کردم..ولي چون امروز به تو کمک نکردم اوند به من کمک نکنه
...اورا روي نیمکتي نشلللاند بعداز بخاطرکمک بي منت مرد لبخندي زد مهیار

تشللکر مرد رفت.نداشللتن چشللد همه کارهایش را مختل کرده بود چه کسللي 
 چشد هایش را از او گرفت؟؟خودش

آن شلب شلوم افتاد،همان شلبي که با مادرش به خانه عمویش شلهرام رفته  یاد
ضع  سر مو صحبت کردن  سانا ومادرش براي  بودند..او براي دیدن نامزدش رک
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ارج زندگش کردن رکسللانا... مادرش که نتوانسللته بود جاري وعروسللش را خ
راه  رمتقاعدکند که در ایران هد مي شللود زندگي کرد...از خانه خارج شللدند د

سندم  شک ریخت اما مهیار حرفش یک کحم بود پ صحبت کرد ا مادرش با او
 ش انکه جاناند پسللندد جایي زندگي مي کند که رکسللانا بخواهد...او تهدید

سرش را راهي  شد تنها پ ضي نمی شادي هد را شوند... کرده بود نیاید باید جدا 
ست او هد مثل بقیه اگر برود دیگر ب سال ی ایددیار غربت کن...مي دان ک چند 

صابیت در نتیجه  سر باعث ع شاجره بین مادر وپ بار او را ببیند...همین دعوا وم
 آن حادثه تلخ افتاد. سرعت بیشتر....واژگوني ماشین واتفاقي که بعد از

ضي سدود کرد..اجازه ریختن  بغ شیدنش را م به گلویش چنگ زد وراه نفس ک
اشک هارا نداد... نفسي عمیق کشید حاال که به آن شب فکر مي کند مي بیند 
اصللح ارزش نداشللت بخاطر دختري که یک روز بعد از بیهوش آمدنش ظرف 

 عاشقي شکست....این مصیبت بر سر شان بیاید.
 هایش را به صداي پر از شادي وزندگي وامید ها دوخت. گوش

سانا ازدواج کرده بود االن یک بچه  با سال پیش با رک خودش فکر کرد...اگه دو
یک سلللاله داشلللت...چقدردنیا بد بازي مي کند در یک حرکت چنان کیش 

 وماتت مي کند که خودت هد نمي داني کي بازي شروع شد.
سر بچه بازیگوش  دو شدند س14پ شان به مهیار نزدیک مي  اله با دوچرخه های

 ..یکي از آنها سقلمه اي به دیگري زد وگفت:دانیال این وببین
 که دانیال خوانده شده بود به مهیار نگاه کرد وگفت:کوره؟ پسري

 اره خنگ خدا مگه عصاش ونمي بیني-
 لبخند موذیانه اي زد وگفت:اذیتش کنید؟ دانیال
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 چه جوري؟-
 کمي فکر کرد وگفت:آب روش بریزم یا عصاش وبردارید؟ پسر

 هیچ کدوم گ*ن*ا*ه داره بیا برید-
ِاه چي چیو گ*ن*ا*ه داره مگه مي خواید بکشللیمش یه کمي اذیتش مي کند -

 ...مي خندید بعد مي رید خونه
 اگه عصاش وبرداري چه جوري بره خونه؟-
 چه مي دوند همون جوري که اومده بره دیگه-
آنها متوجه نبودن که او نابیناست ...ناشنوا نیست، مهیار با دقت به حرف  نگارا

هاي این دو پسر گوش مي داد...مي خواست بداند چه بحیي قرار است سرش 
 بیاید.

نه دانیال من نیسللتد...آدم باید عادالنه مبارزه کنه اینکه بخواید اذیتش کنید -
 ناعادالنه است

 ترسو-
 ي نامردم نیستد...من رفتدترسو نیستد ول-

 با صداي دور شدن دوچرخه گفت:دوستت رفت؟ مهیار
شد  دانیال سرعت از انجا دور  سید وبارنگ پریدگي و  صدا تر شنیدن این  با 

 ودادزد:بهروزمي بینه فرار کن االن میاد
سللري تکان داد وبا خندیدن بلند شللد..حتي نتوانسللته بود براي خودش  مهیار

چیزي بخرد....به سللمت خانه حرکت کرد..امروز قرار نبود روز ارام وبي درد 
سعادتي  شد...به کوچه خلوت وپر از درختان بلند که به خانه  سري براي او با
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شاخ سید... باد در حال وزدین بود از البه الي  شد ر درختان مي  هاي هختد می
باد آرام.. سللکوت  پیچید و ماموریتش جدا کردن برگ از شلللاخه بود ،همین 

 وارامش بعدازظهر کوچه را بهد ریخته بود.
آرام ومحتاطانه قدم بر میداشللت نمي خواسللت اتفاق چند لحظه پیش  مهیار

برایش تکرار شللودیک برگ روي سللرش افتاد برداشللت...لمسللش کرد زیر لب 
 گفت:

نستد چه رنگي هستي؟ چشمانش بست(فکرکند زرد یا نارنجي کاش مي دو-
 با کمي قرمز
باز کرد وبا حسللرت برگ را انداخت...دو پسللر که از دزدي آمده  چشللمانش

صورت  شان به  شدند..آدامس در دهان وناکام مانده بودند به مهیار نزدیک مي 
دیدن ناشللیانه مي جویدند....دیگري زنجیر در دسللتش مي چرخاند..هر دو با 

محکمي  نهمهیار لبخندي بهد زدند...یکي از آنها هنگام رد شللدن از کنارش ت
به شلللانه اش زد...بدن قوي مهیار نه تکان خورد و دردش گرفت،هر دو بلند 
شتند  صد رفتن ندا خندیدند ..چیزي نگفت وراهش ادامه داد اما ان دو انگار ق

 رد.یکي ازآن دوجلویش ایستاد که مهیار بي هوا به او خو
 :آقا من واقعا شرمندم که اونطور بهتون تنه زدمپسر

 اشکالي نداره-
ست ستاد وگفت:کجا؟تو باید به ما  خوا سر جلویش ای شود که پ از کنارش رد 

جریمه بدي...نپرس چرا االن خودم جوابتو میدم...چون ما دو تا آدم متشخص 
 وندیدي وبه ما تنه زدي
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بلند خندید..مهیار متوجه شد اوضاع زیاد که پشت مهیار ایستاده بود  دوستش
 خوبي نیست باکمي ترسي که درلحنش مشخص شد:

 من که کنار دیوار راه مي رفتد شما ..-
شکایت کنید چقدر جریمه - ستید ازت  سه ادامه نده.... میدوني اگه مي خوا ب

 باید مي دادي؟بچه همین محلي؟
 اره-

ددي پول نداشللت خرج برداشللت و در چشللمانش خیره شللد:آخي  عینکش
چشللات کنه...نچ نچ.. عجب باباي بد و ِکنسللي داري.... حمید بنظرت پولي 

 همراهش هست؟
 :پول همرام نیستمهیار

صح کارت دارن - شر او ست مي گه دیه این ق سرت کنن داوودخب را خاک تو
 اوند به میزان میلیوني

 شدِاه جدي؟ نمي دونستد.. حاال بگردید شاید یه چیزي پیدا -
از ترس یک قدم به عقب رفت...اگر چشللد داشلللت این همه تحقیر را  مهیار

ست که  شت هایش انقدر قوي ا شت م تحمل نمي کرد ترس برایش معنایي ندا
چانه هایشللان را خورد کند اما او در این شللرایط توانایي مقابله ندارد..با قدمي 

 سللفت تز پشللکه به عقب برداشللت با حمید برخورد کرد..دو دسللتان مهیار ا
 گرفت که عصایش افتاد.

 وایسا کوچولو-
 خجالت بکش حمید به این هیکل میزون مي گي کوچولو-
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شد مهیار نگران گفت: بهتون مي گد چیزي  داوود شتن جیب هایش  مشغول گ
 همرام نیست

 :عزیزم دو دقیقه اروم بگیرداوود
ت ست گفداوود همه جیب هایش گشت وچیزي پیدا نکرد گفت:بچد در وقتي

 پولي نداره
 دستش را رها کرد:ولي باید تنبیه بشه حمید
لبخندي زد وبا انگشتانش روي گونه مهیار کشید وگفت:یه تنبیه مناسب  داوود

 دارم
 :چي؟حمید

 لباساش و در میارید میفروشید پول دیه مون جورمیشه عادالنه است مگه نه-
چاره از تر هر ند ...پسللر بی نده کریهي کرد لب تهي کرد....مي دو خ قا س 

خواست التماس کند خواهش کند...اما چطور؟ یاد نگرفته بود همیشه دیگران 
از او خواهش مي کردند اما امروزدور گردونه ....همه مهیار را به غرورش مي 

 رد.ک واهدشناختن اینکه اگر از گرسنگي بمیرد براي تکه ناني التماس نخ
ه بیرون مي امد گفت:خواهش مي کند صللدایي که لرزش داشللت واز ته چا با

 این کارو نکنید
 :چرا کوچولو مي ترسي؟نترس شورت وبرات میذارم بي آبرو نشيداوود
شت با قدرت  حمید سفت گرفت هنوز قدرت دا خنده ي بلندي کرد ومهیار را 

باره  جا خورد؛ دو فت و دسللتش ازاد شلللد  قب ر ید زد ع به حم نه  یه ت
گرفتش..خودش را به سللمت پایین جمع مي کرد ...داوود با تمام تحش مهیار 
براي آزادي، دکمه هایش را با زمي کرد ..اشلللک هاي مهیار بدون خجالت از 
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ند تر يرو ها کر شلللده بود ما آن ماس کرد ا خت ..خواهش کرد الت س مي ری
شیمان از  ستاد ودیگر تحشي براي آزادیش نکرد پ شنیدند مهیار ای وچیزي نمي 
بال یک  نده دن نا امید کن تاریکي  اینکه چرا حرف منیره را گوش نکرده...در آن 

د . ده شروزنه مي گشللت ... یک روزنه که یک نفر از دسللت این دونفر نجات
 یعني یک نفر در این کوچه نبود به فریادش برسد؟!!!

از ته کوچه ناامیدانه به خانه ها نگاه مي کرد مطمئن بود پریسا در یکي از  مرید
این خانه ها رفته اگر سللر کرایه با راننده چانه نمیزد االن خواهرش را گد نکرده 

سري  سه نفر افتاد پ شمش به  شید که چ سي ک ستاد نف زمین  که رويبود ...ای
و دیگري که لباس هایش د رمي  فتهافتاده....یک نفر ا ز پشللت با خنده او را گر

صاي  شت اما با دیدن ع سید جلوتر برود یک قدم به عقب بردا آورد...مرید تر
سللفید ي که کناري افتاده متوجه وخامت اوضلللاع شلللد...قدم هایش را تند 
برداشت داوود لباسش را گوشه اي انداخت دکمه شلوارش باز کرد که مرید با 

 صداي بلندي گفت:
 کنین؟ دارین چیکارمي-

با شنیدن صداي پر از طناز دختري روزنه امیدش باز شد ولبخندي زد اما  مهیار
شد،مي ترسید آن دختر هد اذیت کنند...آن  شید که دوباره ناامید  زیاد طول نک
سمت مرید آمد ..ترسید اما چیزي  سر به هد نگاه کردند داوود یک قدم به  دوپ

پنهانش مي کرد..با  همیشهر مواقع از ترسش در چهره اش بروز نداد در این جو
 همان قیافه که در برخورد با مردها داشت گفت:

 با داداشد چیکار دارید؟-

http://www.roman4u.ir/


 229 1زندگی پاورقی 

شت وگرد مرید خیره - شماي در ست؟  به چ شما سر داداش  شگل پ این خو
 شد(میگد چشماي قشنگتون به کي رفته ؟ارثیه؟

 یدقبل ازاینکه پدرم وخبر کند گورتون وگد کنید واز اینجا بر-
دو با ناباوري بهد نگاه کردن حمید گفت:میشللله بگي خونتون کدوم یکیه  آن

 واسه امر خیر تشریف بیارید؟
بدون معطلي و به امید کمک از طرف صاحب خانه،زنگ خانه اي که در  مرید

 یک قدمي اش بود را فشرد وگفت:االن که بابام اومد مي گه کي تشریف بیارید
سر به حمید فهم داوود ستاده بود با  ست ...مرید منتظر ای اند که ماندن جایز نی

سرعت دویدند واز کوچه خارج  سر با  سي جواب زنگش را نداد ...هر دو پ وک
 شدند.

شت رفت...پیراهنش  مرید سش مي گ سري که روي زمین دنبال لبا سمت پ به 
 را که گوشه اي افتاده بود برداشت جلویش زانو زد روي دستش گذاشت وگفت:

 اییدبفرم-
چشللمانش اشللکي وکشللیده اش را به طرف مرید کشللاند وگفت:ممنون  مهیار
 خاند
به آن بدن خیره شللد ونتوانسللت چشللمش را روي آن بدن ببندد به نظرش  مرید

خیلي خوش استیل بود شکد عضله اي و بدون گوشت اضافي زیادي به چشد 
سرش را پایین انداخت  شمانش ندادو  شتر به چ شد چراني بی مي امد..اجازه چ

 گفت:
 مي خواید تنتون کند؟-
 نه ممنون خودم مي توند-
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تانش به وضللوح مي لرزید..به اندازه اي که قدرت بسللتن پوشللیدن دسلل هنگام
دکمه ها را نداشللت...مرید آرام دسللتش را جلو برد و روي دسللتاش گذاشللت 

 وگفت:
 نترس دیگه کسي اذیتت نمي کنه-

شده اش دوباره جاري  مهیار شک ن شک خ که انگارمنتظر همین جمله بود...ا
سرش را روي قف شت و با شد و به آ*غ*و*ش مرید پناه برد  سینه اش گذا سه 

تمام وجود عطر سردش را مي بوئیدبه طوري که مرید احساس گرماي شدیدي 
کرد...دسللت پاچه شللد نمي دانسللت چه کند؟تشللري به او بزند واز خودش 

سر نابینا خطري برایش  نددورش ک ست این پ یا آرامش کند؟خودش هد میدان
 کرد وگفت:ندارد...با تردید وم*س*تاصل کمر مهیار را نوازش 

 اروم باش...تموم شد-
سللرش را برداشللت...مرید حاال مي توانسللت نفس بکشللد..گفت:میرم  مهیار

 برات آب بیارم
 دستانش را سفت گرفت:نه نرو مهیار

 جاي نمیرم همین جام-
 ظریف مرید در دستان قوي مهیار در حال خورد شدن بود. دستان

 خواهش مي کند نرو-
 یه ذره آب برات بیارمآخه ترسیدي بذار  -
 نه نمي خوام من خوبد-
 باشه...باشه ..پس بلند شو ببرمت خونه ...از اینجا که دور نیست؟-
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 نه ته همین کوچه است-
هد بلند شدند...پیراهن باز مهیار که دکمه هایش باز بود شل افتاد...باز نگاه  با

 مرید به آن بدن افتاد کحفه شد وگفت:بذار اول دکمه ها تو ببندم
مي دانسللت دردسللتش جاني نمانده که بخواهد دکمه هایش ببند....پس  مهیار

که مهیارعطر سللرد این اجازه را به دخترناشللناس داد...انقدر بهد نزدیک بودند 
 مرید بو مي کشید ومرید متوجه نشد...بعد از بستن دکمه ها گفت:

 دکمه...دکمه شلوارتون ...ببندین-
مرید با خجالت بود که مهیار لبخندي زد ودکمه اش بسللت وبا شللوخي  لحن

 گفت:چیزي که ندیدي؟
 باال انداخت وگفت:نه..به خدا نه هیچي معلوم نبود ابروي
 د وگفت:ممنون واقعا ممنونخندی مهیار

 خواهش مي کند-
 شد وعصاي سفید برداشت وبه طرفش گرفت:بفرمایید عصاتون خد

به دسلللت مرید خورد دسللتاني که چند لحظه پیش در  دسللتش را دراز کرد و
دسللتانش گرفته بود چقدر ظریف و کوچک بود.در سللکوت به انتهاي کوچه 

 رسیدند مرید به شلوار کثیف او نگاه کرد وگفت:شلوارتون کثیف شده
ست منیره بفهمد چه اتفاقي برایش  مهیار ستاد باید تمییز مي کرد ...نمي خوا ای

 ده اگر گزارش به پدر میرسید باعث نگراني بیشتراو میشدافتا
 خیلي کثیفه؟-
 نه..از زانو به پایین خاکي شده-
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صایش شمان تعجب  ع شلواررا در برابر چ شد و ست مرید داد...کمي خد  به د
 زده مرید خیلي سریع و با سرعت تمییز کرد ..بلند شد وگفت:خوب شد؟

 تمییز شدآآآ...اره..اره عالیه خیلي -
 برداشت و به سمت خانه حرکت کردند. مهیارعصایش

 :گفتید در مشکي سلطنتي؟مرید
 اره-
 رسیدید همین جاست-

 دو ایستادن مرید گفت:خب با اجازتون من دیگه برم هر
مي توانست او رابه بهانه تشکر براي نوشیدن چاي دعوت مي کرد حتما این  اگر

 نبود قبول کند.کار را مي کرد اما مطمئن 
 مي توند برم؟-
 اره فقط...مي توند اسمتون وبدوند؟-
 مرید-
 مند مهیارم-

سعي کنید تنها نیاید  مرید شدم...ولي دفعه بعد  شحال  لبخندي زدوگفت:خو
 بیرون آدم مردم آزار زیادن

 اراده گفت:چشد خاند..بازم ممنون بي
 زنگ را فشرد وگفت:خدا حافظ مرید
 رفت و مهیارآرام وبي جان گفت:خدا حافظ مرید مرید
 :کیه؟منیره
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 مند باز کن-
با تیکي باز شد....مهیار هنوز ایستاده بود وبوي عطر سردي که روي بینیش  در

 جا مانده بود با چشد بسته نفسي کشید روح ارامش را آرام تر کرد.
********* 

رون مقنعه از سرش بی کحفه وعصبي به اتاقش رفت روي تختش نشست مرید
 کشید...سرش رابلند کرد متوجه امین که به در تکیه داده بود شد.

 چیه؟-
 حالت خوب نیست؟-
 کاري به حال من نداشته باش حرفت وبزن-

 که از این طرز حرف زدن ناراحت شد گفت:پول مي خوام امین
 مي خواي چیکار؟-

شمون  سرش پایین انداخت وگفت:خب من توپ فوتبال و پاره کردم معلد ورز
 گفت باید فردا بخرم

 حوصله گفت:ندارم بي
 اگه نبرم ورزشد صفر میده-

ظب  مرید که صللفر مي ده مي خواسللتي موا به جهند  ند کرد: صلللدایش بل
 باشي...مگه با توپ کشتي مي گرفتي؟

 ایین که پاره شد...حاال نمیدي؟حواسد نبود رفت رو دوخت خواستد بیارم پ-
 هد دادزد:فکر مي کني میگد ندارم دروغ مي گد؟ بازم

 برچید وگفت:خب از بابا مي گیرم لبانش



wWw.Roman4u.iR  234 

 

از اینکه امین بیرون برود مرید خودش را به او رساند بازویش سفت گرفت  قبل
با خشللد تکان داد:بابا از کجا بیاره؟ آخه اون چه گ*ن*ا*هي کرده که شللماها 

 بچشین چرا اینقدر آزارش میدیدن؟
خودش را به آنها رسللاند...امین با بغض فقط به مرید نگاه مي کرد ناهید  ناهید

 بازویش رها کرد:چیکار مي کني مرید دستشو کندي؟
 با دو بیرون رفت مرید اشک ریخت:ببخشید...حالد خوب نیست امین

ته؟عماد زمین نشللسللت مادرش کنارش:چي شللده؟کسللي چیزي بهت گف رو
 مزاحمت شده؟

 نه مامان نه...-
 تو اصح چرا امروز زود اومدي ؟-
 سرم درد میکرد مرخصي گرفتد -

ید قدمي بزن حالت  ناه یه  کمرش را نوازش کرد وگفت:مي خواي برو بیرون 
 بهتر شد
 پاک کرد:بدجور سر امین داد زدم نه؟ اشکاشو

 خالي کرديفکر کند آره؟جاي دیگه دلت پر بود سر این -
 بلند شد کیف پولش برداشت ناهید گفت:کجا میري؟ مرید

 میرم براي امین خوراکي بخرم شاید آشتي کرد-
 با خجالت گفت:چقدر پول همراته؟ ناهید

 هست...چیزي مي خواي؟-
 ماست بگیر-
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 باشه میارم-
شید  از شش پو ست وکف ش سته بود کنارش ن ش درکه بیرون رفت امین روي پله ن

 بلند شد وداخل رفت...لبخندي زد زیر لب گفت: امین
 شیکمو...االن با خوراکي اومدم ببیند بازم قهر مي کني-
سمت سوپري محله شان رفت...چیپس با هر طعد ومزه اي گرفت..سه نوع  به

شات مادرش خرید و بیرون  ستیل وآب میوه و...وخرده فرمای ستني وپفک وپا ب
وري برگشللت بادیدن عماد اخمي کرد وبه آمد.نزدیک خانه باصللداي بوق موت

 حرکتش ادامه داد...عماد موتورش جلویش ایستاد وگفت:
ست که - شد؟زنده ا ستون چي  سحم خاند خانما کد پیدایي؟اق مهند علیک 

 ایشاالله
شد وگفت:آقاي فرخي خیلي  مرید سر بانپیچیش  سمان و ست پان تازه متوجه د

 نکردلطف کردن بخاطر کار جنابعالي اخراجد 
شون میباره.....حاال چرا اخد کردي؟میخرم فقط - سرو رو اون که بله آقایي از 

 چند؟
ید ند بالش راه خ مد دن پایین آ ماد از موتورش  نارش رد شلللد ع ...مرید از ک

افتاد:میگد مرید خاند افتخار یه نسللکافه قهوه بسللتني مي دي؟ما هد مثل باال 
 شهریا کحس بذارید

سرش وخد کرد(ها  سکته   میاي؟این قلب طاقت اخمات ونداره ها یهو دیدي 
 کردما؟

 به درک-
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ید ند یاي خ نه چون موتور بي کحس نم لده...میگد نک جان فحشللد ب :ِاي 
 آره؟مدل ورنگ ماشین وبگو االن میگد بچه ها بیارن

 ایستاد:عماد آقا... مرید
 جوند-
ستي- ام من زن یه آدم حر برو...با این کارات نمي توني ثابت کني آدم خوبي ه

 خور نمیشد
 حروم خور چیه نون بازومو مي خورم-

راه افتاد وگفت:دنبالد نیا اسللد منو دهن مردم نندازکه دختر جواد این کاره  مرید
 بوده

 مردم غلط کردن میدوزم دهن اوني که پشتت صفحه بذاره-
یش به چیزي نگفت وراهش ادامه داد عماد هد دنبالش نرفت با حرخ پا مرید

 دیوار کوبید:بي عرضه این همه دختر وخر کردي از پس این برنمیاي
خودش خندید:خب معلومه مرید من با بقیه فرق مي کنه ...خانمه،بله رو  با

 بگه نوکریشو مي کند
داخل خانه شد امین زانوهایش در آ*غ*و*ش گرفته بود وتلویزیون تماشا  مرید

گذاشلللت ...ی ید کنارش  باز کرد مي کرد کیسللله خر ها  کي از چیپس خح لی
 جلویش گرفت وگفت:آشتي آقا؟...

 به پاکت نگاه نکرد ونگاهش به تلویزیون چرخاند امین
 چقدر مي خواي؟-
-30 
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 بگو هفته آینده میاري؟-
 نمیشه فردا کحس پنجمیا ورزش دارن-
 باشه برات جور مي کند..حاال آشتي کن دیگه-
 میدي؟-

 تومن واز کجا بیاره:آره میدم30لبخندي زد که فردا  مرید
چیپس برداشللت وگفت:دوغد خریدي؟سللس تند چي؟ با چیپس خیلي  امین

 مزه میده...
 موهایش دست کشید :آره خریدم همشو بخور روي

ساعت  سرش شد... سید وبلند  شدمرید با 7ب*و* سا خبري ن شدو از پری
ساعت  ساعت نگاه کرد..... شوره به  سته به خانه آمد براي دوش پد8دل رش خ

 گرفتن به حمام رفت مرید برایش لباس برد وبه آشپزخانه رفت.
نگراني گفت:یه زنگ به پریسا بزن ببین کجاست... نمي دانست قبل از  ناهیدبا

باپاسللخ خاموش بودن مواجع شلللده  گفتن او مرید چندین بار تماس گرفته و
 است.

با دسللتي  پدرش مد  مام بیرون آ یه از ح به پشللتي تک یه اش بود  که روي کل
 داد...مرید لیوان شربتي کنارش گذاشت وگفت:خوبي بابا؟

 آره بابا...فقط این کلیه خیلي اذیتد مي کنه-
 چند دفعه بگد نباید کارکنید؟با این کارتون مي خواید خودتون وبکشید؟-
و که تمرید جان ما قبح بحث کردید باشلله؟.... هنوزاونقدربي غیرت نشللدم -

 خونه لنگمو بندازم هوا که تو بري کار کني وخرج یه خونواده بیوفته گردنت
 آخه این چه حرفیه میزني بابامن....-
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 حرفش آمد:مرید میدوني این کارو نمي کند...پریسا کجاست؟ میان
 موضوع پدرش را فراموش کرد تازه یادش افتاد که خواهري هد دارد. مرید

 نیست خونه دوستشه-
من نمیدوند این چه دوستیي که هرشب وروز پیششه...مطمئند این دوستش -

 یه روزي بدبختش مي کنه
بیچاره اش نمي دانسللت که پریسللا دوسللتان رنگارنگي دارد که به یه دختر  پدر

 وچند تا پسر ختد نمي شود.
پاشللوبرو بهش زنگ بزن بگو بابا گفته تا نید سللاعت دیگه خونه نباشللي تا یه -

 جازه بیرون رفتن از خونه رو نداريهفته ا
 چشد..شما شربتتون وبخورید اینقدرم به خودتون فشار نیارید-
 آخه من از دست این دختر به کي پناه ببرم؟-

مشللغول گرفتن شللماره شللد..بازهد زني در پاسللخ گفت خاموش مي  مرید
 باشد....ولي بخاطر اینکه پدر مریضش را نگران نکند گفت:

 ریسا کجایي؟الو سحم پ-
 به زبان انگلیسي مي گفت گوشي خاموش است....نیست زن

 آها پس زود بیا خونه-
 به زبان مادریش پارسي گفت خاموش است زنگ نزن خواهرت نیست باز
 باشه خدا حافظ-

 :بده من گوشيجواد
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سریع گوشي گذاشت وگفت:بابا خونه دوستش داره درس مي خونه گفت  مرید
 تموم بشه با آژانس میاد نگران نباشید دیگه

یه مي  اخد ید دختر خوب باور کن ید: عث شلللد دورغي دیگر بگو با پدرش 
 شناسمش...چند باري دیدمش

 رفت وصورت پدرش ب*و*سید:اخد نکن دیگه..پیري زود رس میاره ها جلو
د وباید شللکر گذار خداوند باشللد که همچین دختري به او داده.... خندی جواد

به آشللپزخانه رفت مرید نگاه نگراني به مادرش انداخت ناهید سللري تکان داد 
 وگفت:

 چرا دروغ گفتي؟-
مجبور شدم،اگه مي فهمید خبري ازش ندارید مثل اون دفعه راهي بیمارستان -

 میشد
دسلت کاراي این دختر خسلته شلدم....نمي نمي دوند والله خودمد دیگه از -

دوند واقعا میره درس بخونه یا.... باشک تردیدادمه داد(نکنه باز رفته سراغ کار 
 قبلیش وتو چیزي بهد نمیگي ؟

 نه مامان...اون به من قول داده دیگه طرف پسرا نره-
ید ید ...مرید نمي  ناه ته دلش مطمئن نبود دخترش راسلللت مي گو ند  هر چ

مشللکحت زندگیشللان بیشللتر این روي دوش پدرومادرش سللنگیني خواسللت 
کند...سر سفره ي شام گوشي زنگ خورد مرید مثل سربازآماده باش بلند شد 

 وگفت:
 خودم بر میدارم-

 سریع وناگهانیش باعث تعجب خانواده اش شد..گوشي برداشت: حرکت
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 بله-
 ترسیده پریسا که به وضوح مي لرزید شنید:الو سحم مرید صداي

سللرها به طرف مرید بود...حس تجربه دسللتگیري پریسللا به او فهماند  همه
 اتفاقي افتاده...لبخندي زد وگفت:سحم پریسا جان

سا شد گفت:مرید گرفتند به بابا مي گي بیاد  پری صبي مرید  که متوجه لحن ع
 تعهد بده؟

 کجا عزیزم؟-
 کحنتري ....(-
 باشه به بابا مي گد نگران نباش-
 مي گیا-
 خدا حافظ-

گذاشللت ..پدرش منتظر بود..مرید گفت:پریسللا بود گفت به بابا بگو  گوشللي
شب قرار  شبي تنهان ام ستد مي موند باباش رفته خارج چند  شب پیش دو ام

 پریسا پیشش بمونه...البته مادرش هد هستا
 ل نداشته که پریسا پیش زن وبچش بمونه ؟یعني چي؟این مردک فامی-

با چون دوسلللت صللمیمیش گفت پیشللش  مرید با نه  به اجبار لبخندي زد:
 بمونه...بابا اینقدر سخت نگیرید دیگه دختر خوبیه

 سري تکان داد وگفت:ولي نباید قبول مي کردي جواد
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قبل از بلند شللدن دوشللاخه پریز کشللید تا دوباره زنگ نزند...سللر سللفره  مرید
برگشت ومشغول خوردن شد مادرش با سر اشاره کرد چي شده؟آن هد سرش 

 به معني هیچي تکان داد.
 جمع کردند به آشپزخانه برد. سفره

 مامان-
 جوند-
 میگد یه چیزي مي خوام بگد نگران نشید...؟-

 ید بیشتر شد:چي شده؟وپریشاني ناه دلهره
 راستش پریسا رو گرفتن-

 به صورتش زد:خدا مرگد بده باز چي کار کرده؟با پسر بوده آره..؟آره؟ ناهید
 نه مامان با دوستش تو پارتي گرفتنش-
 چرا به بابات نگفتي بره تعهد بده؟-

باشللله  مرید که سللعي مي کرد عصللبي ن با لحني  نار زد و هایش ک فه مو کح
 ن وضعیت باباروکه مي بیني...دوباره مي خواي حالش بد بشه؟گفت:مادر م

 خب پس بذار خودم برم-
 به بابا مي خواي بگي این موقع شب کجا میري؟ -

اشللکي ریخت ورو زمین نشللسلللت:نمي دوند...دیگه از دسلللت این  ناهید
 دخترچیکار کند

 زانو زد:نگران نباش االن میرم پیشش مرید
 نمي دنبه تو که اجازه امضا -
 مي دوند مي خوام امشب وتو بازداشتگاه بمونه تا قدر عافیت بدونه-
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 نه مادر اونجا هزار جور زن هست نمیشه بین اونا باشه-
نگ مي  باالخره ند سلل چه اش سللنگش بز مادر بود ونگران فرزندش...اگر ب

 ب*و*سد...میوه دلش بود.
به  مرید یه آبي  پاشللین  فاقي براش نمي یفته...شللما هد  ند شلللد:نترس ات بل

صورتتون بزنید،بابا اگه با این وضع ببینتت شک مي کنه...فقط من به چه بهونه 
 اي برم بیرون؟...آها فهمیدم

شت وبیرون  با شه اي گذا شید چند برگ الي پو عجله به اتاقش رفت ولباس پو
شگرانه  شمان پرس سحمتي این آمد...پدرش با چ براندازش کرد وگفت:کجا به 

 موقع شب؟
 یکي از پرونده ها باید به آقاي فرخي برسوند-
 خب بذار واسه فردا،دیر نمیشه که-
 نه بابا خیلي ضروري باید این ومطالعه کنه براي مناقصه فردا الزم میشه-

با چند بسللته پول منتظر  جواب پدرش بود که جواد بلند شلللد به اتاق رفت و
 برگشت...چند اسکناس با دست چپش بیرون آورد جلوي دخترش گرفت:

 بگیر بابا با آژانس برو این موقع شب خطرناکه-
 با صداي دورگه از خوشحالي وبغض گفت:از کجا؟ مرید

 امروز حقوقمون وبهد دادن-
ازخوشللحالي که پول توپ جور شللده جی  زد وبا آخ جون گفتناش باال  امین

وپایین مي پرید ناهید لبخندي زد ومرید خواست دست پدرش بب*و*سد که 
 جواد دستش را عقب کشید:
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 نکن دختر این کارا چیه؟ِاه...-
را در آ*غ*و*ش گرفت:اگه مي دونسللتد از تنبلي اینقدر خوشللت میاد  دخترش

 نمي دادماصح بهت پول 
قطره اشللکي ریخت وبا لبخند بیرون آمدآژانسللي گرفت وبه باال شللهر  مرید

شد پرسان پرسان به اتاق مورد نظر رفت...بعد از تقه اي  رفت...وارد کحنتري 
 وارد شد.

 سرش را بلند کرد وگفت:بفرمایید؟ سروان
 من خواهر پریسا همتي هستد-

 وگفت:پریسا؟کیه؟گد شده؟ انگار متوجه نشده بودسرش تکان داد مرد
در چشللمان سللروان که ازخسللتگي و بي خوابي امانش بریده بود نگاه  مرید

 کرد:پریسا همتي تو یه پارتي گرفتین زنگ زد...
 آها...خب حاال شما چه کارشین؟مامانش که نیستي؟-

 به چشمان خماراز خواب سروان زد:نه... یلبخند دیمر
 پدر یا مادر؟-
 رفتن مسافرت فردا میاننیستن یعني -
 خب همون فردا بیان-
 خواهرم چیکار کرده؟-

اي کشید :هیچي شوروشعف جونیشون آمپر چسبونده بود، طفلیا فکر  خمیازه
باس افتضلللاح تو ب*غ*ل بااون ل که  جا لس آنجلس  پسللراي مردم  کردن این

بودن...البته ببخشللید اینقدر رک وصللریح حرفمو میزند ولي تربیت خانوادتون 
درسلللت نبوده شللما نباید هر چي بچه خواسلللت جلوش بذارید، یه ذره هد 
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تا قدر چیزي رو که دارن بدونن...درسللته پول دارید وخونه  دشمحدو کنید 
فکر تربیتشللد  وماشللین وهمه ي امکانت روز دنیا میذارید جلویش، ولي به

 باشید
شللد:بله ممنون حتما اوامرتون وخدمت پدرو مادرم میرسللوند...شللما هد  بلند

بهتربرید اسللتراحت کنید تا بدونید به کي چي مي گید؟ نگاه مبهوت سللروان 
ید  با یه  ما براي تنب بدرقه کرد...نگران خواهرش بود ا تاق  تا خروج از ا مرید را 

به  زندگیش باخسللته از کشللمکش دنیا  یک شللب در بازداشللتگاه بماند. دختر
 صندلي ماشین تکیه داد وبه آهنگي گوش داد.

 اشي مشي،لب بوم ما مشین گنجشگک
 میاد خیس مشي بارون
 میاد گوله میشي برف

 تو حوض نقاشي میوفتي
 میشي، گوله میشي، میوفتي تو حوض نقاشي خیس

 میگیره؟فراش باشي کي
 مي کشه؟قصاب باشي کي
 میپزه؟آشپزباشي کي
 مي خوره؟ حکید باشي کي

 اشي مشي گنجشگک
شگک بود... اگر مواظب خودش  مرید شبیه این گنج سا  لبخندي زد چقدر پری

 نباشد همانند همین گنجشک دست به دست مي شود و آخر نابود.
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** 
 با عجله لقمه اي دردهانش گذاشت وبا خدا حافظي از خانه خارج شد. امین
 :مامان یادت نره امروز بري کحنتريمرید

شب - شمد اومد که بخوام یادم بره؟ یک لحظه دی شب خواب به چ مگه من دی
 من پلک رو هد نذاشتد ...نباید این کارو مي کردي

تنبیه براش الزمه...هر دفعه به هر بهانه گرفتنش؛ شللما یا بابا عین بیماري که -
ن تعهد نامه امضلللا کردین،خانمد رو به موته خودتون به کحنتري میرسللوندی

 خیالش راحت میگه گیر افتادم میان دیگه،کارش وبیشتر ادامه میده
با وجود اینکه دخترش اینقدر  مرید نمي توانسلللت مادرش را درک کند...چرا

سر مادرش داد  سا  شتر اوقات که پری ستش دارد ؟بی اذیتش مي کند باز هد دو
سیلي به او نزد دعوایش  ِسري درمحبت مي زد یک بار  ست چه  نکرد؟نمي دان

 بین مادر فرزند است.
آسللانسللور خارج شللد وبه سللمت اتاقش رفت سللالمي کرد ووارد اتاقش  از

شللد...طبق عادت پرده ها کنار کشللید...پنجره باز کرد...هواي پانزدهمین روز 
شد بود  ستاد...به خیابان خلوتي که رویش برگ ریخته  پاییز را به ریه هایش فر

رد....برگ ها به صللورت ماهرانه رنگ آمیزي شللده بودند در عین زیبایي نگاه ک
آرامش هدیه مي کردند...مي توانسللتي رنگ قرمز کنار زرد ببیني یا زرد کنار 
نارنجي یا هر سه ي آن کنارهد...لبخندي زد و شکري به نقاش جهان گفت که 

 توانایي دیدن این همه زیبایي به او داده است.
شت س پ ش شن کرد وبرنامه هاي امروز چک مي کرد که میزش ن ستد رو سی ت 

متوجه خاند شللهح محبیان امروز قرار محقات دارند شللد...قراري که اصللح 
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صفحه کیبورد  شتان ظریفش روي  شد انگ شمگین  شود خ مربوط به کار نمي 
بود...دلش مي خواست قرار امروزاز لیست حذف کند،آهي کشید که ازحافظه 

سي خاند محبیان حذف  شده بود ح سبت به فرخي  سي ن شود...دچار ح نمي 
سته از تمام اتفاقات  شمه مي گرفت،مرید خ سرچ که از محبت وتوجه هاي او 
یک  ته بود نقش  به خوبي توانسلل حامي بود وفرخي  یک  تاج  زندگي اش مح
حامي بازي کند وهمین باعث شللده بودمرید به صللورت خودکار نسللبت به 

یت،حسي که مي گفت فقط باید به او توجه ...حس مالکندفرخي حسي پیدا ک
 کند نه کس دیگر؛تلفنش زنگ خورد:

 بله-
 :خاند محبیان تشریف اوردن ولي آقاي فرخي هنوز نیومدنصالحي

 قرار داشتند12ساعت مچي اش نگاه کرد:ولي ایشون که ساعت  به
 بله بهشون گفتد ولي توجهي نکردن رفتن به اتاق آقاي فرخي-
 میامباشه االن -

 شد و به طرف اتاق فرخي رفت طبق عادتش یک ضربه زد:بفرمایید بلند
 رفت تو :سحم خیلي خوش آمدید مرید

 ممنون-
 قرار دارید 12ببخشید ولي شما بعد از جلسه ساعت -

 مغرورانه پا روي پا انداخت:به جاي این وراجیا از من پذیرایي کن دختر
با لحن معترضللش گفت:من نه خدمتکار شللخصللي ونه آبدارچي آقاي  مرید

 فرخي هستد...گفتد براي پذیرایي نوشیدني براتون بیارن
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ستاخي...به  محبیان شش نیامده بود گفت:خیلي گ که ازطرزبرخورد مرید خو
 کامیار مي گد اخرجت کنه

طب را عصللبي تر مي کرد  با خا که فقط م لحن خونسللرد مختص خودش 
 طور مالید با اجازه گفت:هر

شد... دلخور  و شد از اتاق خارج  بدون اینکه منتظر جوابي از طرف محبیان با
 از حرف وبرخورد محبیان به اتاقش رفت ومشغول حرف زدن با خودش شد.

چه روز مسخره اي شروع کردم...هر گدا گشنه تازه به دوران رسیده واسه من -
رو در حد خودم نمي دونسللتد اما آدم شللده...خب اگه مند داشللتد هیچ کس 

دیگه نه اینقدر که قصللدم تحقیر وتوهین به کسللي باشلله ...واقعا آدما با حرف 
دختره  اینزدن شخصیت خودشون ونشون میدن...هه فرخي واقعا مي خواد با 

 ازدواج کنه حیف، اصح بهد
گار حورالعین نمي که ان ثل این  نه م با اخحق تره...  یان فرخي مهربون تر و

بهشللتیه وبا زناي زمیني نباید هد کحم بشلله...ولي خوشللگله!! خب خوشللگل 
 باشه فرخي نباید بخاطر...

 تلفن مانع از دیوانگیش شد:چیه خاند صالحي؟ زنگ
 آقاي فرخي گفتن برید اتاقش-
 باشه االن میرم-

بیش بیرون  گوشلللي نه چو ندي زد...سلللریع از کیفش آی گذاشلللت لبخ
انداخت،مثل همیشه صورتش هیچ آرایشي نداشت کشید...نگاهي به خودش 

حتي محض رضللاي خدا رژلبي به آن لب هاي صللورتي اش نزده بود مژه هاي 
پرپشلللت وسللیاهش جایگزین خوبي براي ریمل شلللده بودند گونه هاي گل 
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مي شد استفاده کرد...صورت سفید وصافش  ژگونهانداخته اش هد به جاي ر
نداشلللت...موهاي  به پنکیک  یاجي  ل*خ*ت چموشللش طبق معمول از احت

مقنعه بیرون آمده بود...سریع داخل فرستاد وبه اتاق فرخي رفت..اجازه اي که 
 از طرف فرخي صادر شد وارد شد رو به فرخي که با اخد نشسته بود گفت:

 بله آقاي فرخي؟-
 قرار بود خاند محبیان ساعت چند بیان؟-
 ولي..12بهشون اطحع دادید بعد از جلسه ساعت -
ست اومدم خاند ربات...کامیار این چه  با شد گفت:دلد خوا لحن پرازتنفروخ

 رفتاري با من داري؟
 محل کارم منو به اسد کوچیک صدا نزن-
به عنوان معاون ونامزدت معرفي کني - یعني چي؟مگه قرار نشلللد امروز من و

 چرا هرروز این کار رو میندازي به روز بعد؟
دن کلمه نامزد راه نفس کشللیدنش بسللته شللد...به سللختي باز هد با شللنی مرید

اکسیژن وارد ریه هایش مي کرد..فرخي متوجه حالش شد...از جایش بلند شد 
وبه سللمت پارچ ولیواني که روي میز بود رفت...لیوان پر از آب کرد با نگراني 

 رو به رویش ایستاد:
 حالتون خوبه؟بیا یه قلپ از این بخورید-

گفت:خوبد...حالد خوبه چیزید نیست صبحونه نخوردم فکر شده وگیج  هول
 کند فشارم افتاده
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از دست فرخي کشید...یک نفس خورد؛فرخي با چشمان خمار وخندان  لیوان
 میشي رنگش گفت:تشنتون بود؟!!مي خواید یه لیوان دیگه هد بهتون بدم؟

 وجدي شرکت فرخي خجالت زده سرش را پایین انداخت:ببخشید دخترخشک
 خندید:براي چي؟که آب خوردي؟ فرخي
به چشللمانش نگاه کرد دلش لرزید...دسللت وپایش گد کرد...در دلش  مرید

ست  سد دو ستوري به ا ستد هاي مغزش از این حس د سی شوي برپابود... بلو
صادرکردند...ولي خودش زیر بار همچین جمله اي نمي رفت ...باور  شتن  دا

 نمي کرد این حس،حس دوست داشتن باشد.
 نگاه خصمانه اي به مرید انداخت وبلند شد:کامیار محبیان

 نگاه سرد وبي تفاوتي به او انداخت:چیه؟ فرخي
 برید-
 کجا؟-
 سر قبر من-
 12قبر شما بمونه بعداز جلسه ساعت -

ستش  مرید ستگیره در د شد...د شت وبا یک با اجازه از اتاق خارج  لیوان گذا
بود ولبخندي زد که صالحي مشغول تایپ بود با قرینه هاي گشاد شده به مرید 

 نگاه مي کرد... گفت:
 خسته نباشي خاند صالحي-

نگاهش به مرید بود انگشللتانش روي کیبورد به حرکت در مي اورد  صللالحي
شت زبان  شد در بهد کوبید وبیرون وعلنا دا یوناني تایپ مي کرد.محبیان با خ

 رفت.صالحي تکاني خورد.. مانده بود در آن اتاق چه اتفاقي افتاده.
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شتن قرار  بعد شده بود مرید براي نو ساعت یک وپنج دقیقه  سه که  از اتمام جل
محقات ها در سلللالن ماند وفرخي به سللمت اتاقش رفت...مرید هد بعد از 

ن قرار ها به اتاقش مي رفت که متوجه مردي که رو به روي خاند لیسلللت کرد
شد با پاهاي لرزان ب شد...مطمئن نبود خود عماد با سته  ش ش سمت هصالحي ن

شاره کرد با تو  صالحي با ترس از زیر عینکش به مرید نگاه کرد ..با ابرو ا رفت 
 کار داره...کنارعماد ایستاد:

 براي چي اومدي اینجا؟-
 هي به او انداخت قیافه اش گرفته بود:سحم کارت دارمنگا عماد

 من خسته شدم از بس گفتد...-
مي دوند...مي دوند نمي خواد بگي این آخرین باره قول مي دم اگه به نتیجه -

 نرسیدید ....دیگه...دیگه من ونبیني خوبه؟
 قولت قول نیست-
 نامردم اگه زیر قولد بزند-
 نخوراون که هستي بهش قسد -

 نگاه غمگین وناراحتي به او انداخت وگفت:خواهش مي کند عماد
ند بوق آرام  صلللالحي عد از چ فت وب ماره فرخي گر جه شلل لب تو بدون ج

 گفت:آقاي فرخي یه نفر اومده با خاند همتي صحبت مي کنه
 ایستاد وگفت:کیه؟ فرخي

 نمي دوند خیلي گنده وترسناکه-
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د باشللد...گوشللي گذاشللت وبیرون آمد با جمله فرخي احتمال داد عما بااین
شد.مرید با دیدن  صحبت کردن بودند فکش منقبض  شغول  دیدن آن دو که م

 فرخي ترسید به سمتشان هجوم برد
جلوي عماد ایستاد:خواهش مي کند آقاي فرخي بذارید باهاش صحبت  مرید
 کند

مشللت کرد ورو به عماد گفت:این آخرین باري که مرید ومي بیني  دسللتانش
 فهمیدي؟

شه همتي بود  مرید شد همی شوکه  شنیده بود سمش واز دهان فرخي  از اینکه ا
 امروز مرید شد...عمادانگشت اشاره اش به سمتش گرفت:

به تو - ببین اگه چیزي بهت نمي گد بخاطر روي گل این خاند چون اصللح 
 خترهمسایمون کي مي بیندمربوط نیست د

 با چشمان به خون نشسته به مرید گفت:زود تر حرفاتونو تموم کنید فرخي
 اتاقش رفت در را محکد کوبید. به

 رو به عماد گفت: اگه اخراجد بکنه... مرید
 غلط مي کنه کل این ساختمون رو سرش خراب مي کند...میشه برید؟-
 تا کجا؟-
 خوبه؟دورم نیستپارک سر همین خیابون -

سرش تکون داد وهمراه عماد بیرون رفت...باورش نمیشد با او قدم برمي  مرید
 دارد آن هد هماهنگ نید نگاهي به او انداخت وگفت:قول دادي این بار آخره

 آنکه به او نگاه کند با لحن دلخوري گفت: قول یه نامرد که اعتبار نداره بدون
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دلش بیرون بیاورد بنظرش که حقیقت را  نخواسللت که نازش بکشللد واز مرید
ستند عماد با پایش به برگ زیر پایش بازي مي کرد  ش گفته بود...روي نیمکت ن

 گفت:
 چیکارکند که دوستد داشته باشي یا حداقل ازم بدت نیاد؟-

به همان برگ که عماد رویش پا مي کشید نگاه کرد وگفت:هیچي....سابقه  مرید
گذاشلته،وقتي مادرت براي ماماند تعریف مي کرد که خرابت توي آیندت تاثیر 

هر روز به یه جرم تو زندان وبازداشتگاهي یا باشکد پاره تو بیمارستان خوابیدي 
کنه...برو خدارو  اذیتازت متنفر شلللدم چطور مي تونه آدم مادرش واینقدر 

 شکر کن نفرینت نکرده
شمان هد خی عماد شدند اخد کرد:از سربلند کرد وهمزمان بااو مرید، به چ ره 

 نظر تو من خوب نیستد
 نه ...نه خوب نه پاک-

شیک واتو  پوزخندي ست  زد:از نظر تو ادم خوب وپاک چطوریه؟یکیه عین رئی
کشللیده؟یا اون پسللر سللوسللولي که با پول باباش یه ماشللین صللفر زیر پاش 
ست از حج  سبیح به د شایدم اون حاجي ریش بلند ت وتوخیابونا ویراژمیده؟یا 

رگشته؟کدوم؟...مرید تو چرا ظاهر من ومي بیني شاید من از اون حاجي پاک ب
شن کند میگد؛من محرم  سه اینکه تورو رو شه ولي وا شد،نمي خوام ریا ب تر با

 وصفر تو تکیه وهئیت عزاداري مي کند
امام حسللین بهت گفته به غیر از محرم وصللفر بقیه روزا آزادي هر کاري که -

م حسللین بهت گفته زنا کن م*ش*ر*و*ب بخور مواد دلت مي خواد بکني؟اما
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کارت خیلي  یه کن؟فکر نمي کني این  یا براي من گر بفروش محرم وصللفر ب
خنده داره؟...به من ربطي نداره جاي امام حسین نیستد شاید به حرمت همون 

که ریختي گ*ن*ا*هات وببخشن وشفاعتت کنن،اما اگه من جاي تو  اشکایي
 خواستد کمکد کنه تا دست از این کارا بردارم بودم از امام حسین مي

تو منو بخواه هر کاري بگي مي کند قبول؟من این کارا رو میذارم کنار میشللد -
یه آدم نماز خون روزه بگیردرجه یک...همون آدم پاک وخوبي که تو مي خواي 

 تو هد قول میدي با هام ازدواج کني؟
بشللي...خودت باش،نمي خوام  نه...من دلد نمي خواد بخاطر من نماز خون-

دکمه یقت ودر حد خفه شدن ببندي ویه تسبیح دستش باشه وریشي بذاري که 
 صبح تا شب مجبورشي شونش کني...عماد باش فقط این کارات وبذار کنار

قهقه بلندي داد:ِاي گل بگیرن دهن اون کسللي که گفت تو خشللک وبي  عماد
 احساسي

نده به مرید  خ مان پر از غد رو  با چشلل فت و یه اش آرام از بین ر ثان ند  چ
 گفت:نمیشه...خیلي وقته پام گیره اگه میشد حتما مي کشیدم کنار

تو که مي دونسللتي من با کارت مشللکل دارم چرا دوباره اومدي درخواسللت -
 ازدواج دادي؟

به طرف گوشللش خد کرد  خودش یک تر کرد ...سللرش  به او کمي نزد را 
فت:چون دارم مي رم،میرم انگلیس مي خواسللتد تورو هد با خودم ببرم اگه وگ

 قبول کني
نگاه عصللبي بهش انداخت وبلند شللد:حرفامون دیگه تموم شللد،خدا  مرید

 حافظ
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 حرف آخرته؟-
 حرف اول وآخرو وسطد،چندین بار گفتد تو نخواستي بشنوي-

ذاشللته ودسللتش را از آنجا دور میشللد وعماد آرنجش روي لبه نیمکت گ مرید
تکیه گاه سللرش قرار داد وبه تماشللاي راه رفتن متانت ووقار مرید نشللسللت.در 
شه اي که بتواند یک روز مرید را درکنار خودش  شید...نق شه ها مي ک سرش نق

 داشته باشد حتي به دردسرش هد مي ارزیدوبه جان مي خرید.
تاد بیرون فرخي نار پنجره مي ایسلل فت..ک گاه مي  با کحفگي راه مي ر را ن

کرد...دلشوره ي عجیبي داشت با خوش فکر میکرد نکند عماد اورا مجاب کند 
کاري میکرد اینطور  ید  ند.اگر مرید راضللي شلللد چه؟با با هد ازدواج کن که 
شقش با کس دیگر  صحبتي ع شت ودیدن هد  ست گذا ست روي د شد..د نمی

ستش دارد مرید باید بفهم هفاید شت باید به او بگوید دو گري د کس دیاي ندا
هد براي او مي میرد؛چند دفعه به صللالحي گفته بود اگر خاند همتي آمد به او 
خبر دهد اما هنوز نیامده بود مي ترسید بحیي سرش بیاوردچقدر احمق بود که 

رد که خبر بگی نشراضي شد مرید تنهایي برود.خواست گوشي بردارد تا از آمد
سنگیني ضربه به در خورد...انگار بار  شن نفس با  یک  شته با شش بردا از دو

صللداي کشللید وخودش را روي صللندلي پرت کرد...با صللدایي که دیگر نایي 
 نداشت گفت:

 بیا تو-
 وارد شد وگفت:با من کاري داشتید؟ مرید
 نداشت فقط مي خواست بداند با عماد چه کرد؟!!! کاري
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 با این پسره حرفاتو زدي؟دیگه قرار نیست که اذیتت کنه؟-
هاي فرخي برایش ل*ذ*ت بخش بود در دلش جشللن برپا کرده بود...  نگراني

 اما آن شادي را پنهان کرد وبا لحن خشک گقت:
بله آقاي فرخي قول داده که دیگه مزاحمد نشلله ومي خواد بره انگلیس ممکن -

 دیگه هیچ وقت نبینمش
 زد وگفت:خوبه...مي توني بري لبخندي

تکان وبه سمت در رفت قبل از اینکه دررا باز کند برگشت وگفت:ممنون  سري
 که نگراند شدید

کان داد ومرید بیرون  فرخي ناي خواهش مي کند ت به مع ند سللري  با لبخ
رفت...کاش مي فهمید که از یک نگراني معمولي گذشللته،او نگران از دادن 

 عشقش است.
********* 

 پنجد فصل
ار باید خودش را براي یک خواسللتگاري اجباري آماده که فردایش مهی روزي

مي کردفرا رسید.روي تخت دراز کشیده وبه موسیقي خارجي گوش مي داد در 
جاتش بود وعطر  ته ن ثل فرشلل که م کار خودش غرق بود...فکرآن دختري  اف

 خنکش که هنوزوجودش را آرام مي کرد بود زیر لب گفت:مرید
ید دیگر از آن عطر نفس ماده بود.صلللداي  عمیقي کشلل روي بینیش چیزي ن

 موسیقي قطع شد مهیار سرش را به آن طرف چرخاند :کیه؟
 لولو-
 اون وکه هستي-
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 کنارش ایستاد وپیشنایش را ب*و*سید: سحم دراکوال فرزین
 بي حوصله گفت:سحم مهیار

ست بگیرم که همه - شلواري وا شو برید یه کت  شاه دوماد؟ پا چرا خوابیدي 
 من اشتباهي بگیرنتورو با 

 حسش نیست همین چند دست کت وشلواري که دارم یکیشو مي پوشد-
 کنارش دراز کشید:چته مهیار؟ فرزین

 هیچي-
 هیچي نشد جواب من اگه مشکل دختر است که..-
 نه گفتد که چیزید نیست-

نشلسلت دسلتش را دور شلانه ي مهیارانداخت وبلندش کرد:پاشلو برو  فرزین
 لباست وبپوش برید

مي دانسللت در برابر فرزین نمي تواند لجازي کند او کار خودش را مي  مهیار
 کند...بعد از پوشیدن لباس از خانه خارج شدند.

 : عروسي خوش گذشت؟فرزین
 دید واومدیدهي بد نبود...چند دقیقه اي نشستید کادو رو دا-
 سخت بود نه؟-
 هر چي بود دیگه گذشت رکسانا االن یه عاشق داره-
فروشللگاه لباس رسللیدند فرزین پیاده شللد وهمراه دوسللتش وارد فروشللگاه  به

شللدند...باز هد نگاه هاي متعجب افرادي روي آنها ثابت ماند ...فرزین مهیار 
نکند مهیار گوش را گوشللله اي نگه داشلللت که براي دیگران مزاحمت ایجاد 
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وي مانت ودهایش را براي شللنیدن تیز کرده بود...دختر بچه اي که نزدیک او ب
 مادرش کشید وگفت:

 مامان ...مامان-
 چیه؟-
 مهیار اشاره کرد:این آقا رو نگاه کن کوره؟ به

 اخد کرد:زشت مي شنوه...اره نابیناست مادرش
ست ساس  د شنیدن این حرف اح شد...مهیار با  دخترش گرفت و از انجا دور 

وزنه ي سنگیني روي قلبش میکرد ونفس کشیدن برایش مشکل شد...فرزین با 
 چند دست لباس کنار مهیار آمد.

 بیا مهیار چند تا انتخاب کردم بگو کدومش خوبه؟پیراهن گلبهي یا سرمه...-
 ریدرا برید:هر چي برداشتي مي خ حرفش
 با بهت گفت:یعني چي؟ فرزین

 مهیار عصبي وبي حوصله شد:یعني همین، برو حساب کن برید لحن
جلوتر رفت آرام تر گفت:من مي دوند یه چیزیت شللده ولي نمي خواي  فرزین

 بگي...اگر با من راحت نیستي برم
 کمتر مزخرف بگو،یه بار گفتد چیزید نیست-
شللدي؟!!اون از صللبح که به زور اوردمت ایند از پس چته چرا امروزاینجوري -

 االنت که میگي هر چي انتخاب کردي بر مي دارم...نه نظري نه چیزي
 با لحن دلجویانه گفت:فرزین مهیار

 فرزین و....لعنت برشیطون ،چیه؟-
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چرا عصبي مي شي من که چیزي نگفتد اصح به سلیقه خودت برام انتخاب -
 کن

لیقه اي که اگه پیراهني برات مي گرفتد در مورد رنگ سلللیقه من؟!!!همون سلل-
 دکمه هد اظهار نظر مي فرمودید که به لباس نمي یاد؟

 لبخند زد:خیل خب حاال توام...رنگ وبگو مهیار
لحن دخترانه اي گرفت وگفت:تک کت سرمه اي با شلوار جین مشکي  فرزین

 آبي وپیراهن...
 بیشتر آبي یا مشکي-
 مشکي...پیراهن شیري با دکمه هاي مشکي ...مورد پسند بود؟رو به -
 بد نیست..برو حساب کن-
 حدا اقل برو پرو کن ببیند چاق شدي یا نه-
 باشه ...-

دوسللتش رابه اتاق پرو برد...لباس هایش آویزان کرد وعصللایش گرفت  فرزین
 وگفت:

 مي خواي وایسد کارت که تموم شد با هد برید بیرون-
 ن برو تا نزدم شقت کندفرزی-
 من وبگو فکر توام گفتد تنها نباشي-

از چند دقیقه منتظر ماندن در باز شللد و مهیار در اتاق با لبخند منتظر نظر  بعد
ستش بغض کرد تمام دکمه هاي پیراهنش را  ستش ماند ...فرزین با دیدن دو دو

 اشتباهي بسته بود...لبخند رفیقش که دید گفت:
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 لي ..خیلي بهت میادخوشگل شدي خی-
 ممنون...چرا صدات مي لرزه؟-
 هیچي...زود عوض کن پولش وحساب کنید-

شک از  سریع ستش را جلوي دهنش گرفت وچند قطره ا ست...فرزین د در را ب
چشللمانش جاري شللد سللریع پاک کرد.اما مهیار در اتاق به فکر فرزین بود که 

ساب کردن شده.پول لباس ها ح صدایش بغض دار  شین چرا  سمت ما د و به 
 رفتند وحرکت کردند.

 :مي خواي شب خواستگاري همراهت بیام؟فرزین
 آره بیا شاید دختره رو به تو انداختن ودست از سر من برداشتن-

حتي نمي توانسللت تصللورش را بکند که زنش نابینا باشللد...نگاهي به  فرزین
ست او  سبانده بود انداخت انگار امروز مي توان شه چ شی سرش روي  مهیار که 

 را درک کند،شریک زندگیت نبیند چقدر بد...دست دوستش گرفت وگفت:
ناراحت نباش اون که کامح نابینا نیسللت یکي از چشللماش مي بینه...دختره -

که چرا تو اومدي  هد نه  باش مسللخرت نمي ک ثل توئه مطمئن  شللرایطش م
 خواستگاریش

اون حداقل یکیشللو داره که براي کاراش محتاج دیگران نباشلله اما من چي؟ -
 هیچي...من به همون یه چشمد راضي بودم

لبخند تلخي زد:یادت همیشه مي گفتید یه دختر دوقولو میگیرید کوچیه  فرزین
 راي توبراي من بزرگه ب

 لبخندي پر از حسرت زد:آره بعد من مي گفتد اگه گمشون کنید چي؟ مهیار
 مند میگفتد پشت دست یکیشون ومي سوزونید تا با او یکي اشتباهي نگیرید-
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مند عصللباني میشللدم و مي گفتد من زند ودوسللت دارم دلد نمیاد دسللتشللو -
 بسوزوند

 تیدبعد کلي دعوا کردن از خیر دختر دوقلو مي گذش-
 چه آرزو هاي قشنگي داشتید-

دو با یادآوري گذشته خندیدند اما نه از روي خوشحالي...از روي حسرت  هر
 که چرا چقدرآن روز هایي که دیگر بر نمي گردد نفهمیدند

 :برید خونهمهیار
 خونه بي خونه میرید یه چیزي مي خورید-
 فرزین حوصله ندارم-
 باید کار کنهحوصله نمي خواد که دست ودهنت -
 چرازور مي گي؟-
چون مجبورم مي کني؟معلوم نیسللت این چند وقته چته؟وقتي زنگ مي زند -

مي گي بگو حوصله ندارم...مي گد بیا برید بیرون میگي خونه راحت ترم...مي 
گد بیا برید خود کشللي کنید مي گي حوصللله ندارم ؛ خب یه بار بگو دردت 

 چیه؟
 به تو بگد؟ وقتي خودم نمي دوند چطور-
یاد - باز داره م گه مي بیني این افسللردگي  ثل روزاي اول..ا قت شلللده م اخح

 سراغت بگو ببریمت پیش روانپزشک
 دیگه دلد نمي خواد پیش اون دکتر دیونه برم-
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خندید وگفت:همین دکتر دیونه جنابعالي رو خوب کرد که دیگه به فکر  فرزین
 خودکشي نیوفتي

خوب شللدم شللاید کمک کرده باشلله ولي همش کي گفته؟خودم خواسللتد -
 بخاطر حرف هاي روده درازي اون نبوده

 باشه فهمیدم-
یک کافي شللاپ ماشللین پارک کرد:مي ري پایین مواظب باش کنار جوب  کنار

 پارک کردم
 گفت:هیچ وقت یاد نگرفتي ماشین وکجا پارک کني آهسته
ین در بست فرزین ماش اول عصایش را پایین فرستاد وخودش پایین رفت مهیار

 قفل کرد و کنارش آمد:وقتي داشتي پایین میاومدي چي به من گفتي؟
 گفتد تو،توي رانندگي دست شوماخرو بستي-

خندید:آها فکر کردم گفتي هیچ وقت یاد نگرفتي ماشللین وکجا پارک  فرزین
 کني

 دوستش در دست گرفت ووارد کافي شاپ شدند. دست
که با سللر پایین مشللغول خوردن کیکش بود با به صللدا در آمدن در کافي  مرید

شللاپ سللرش را بلند کرد. روي پسللرو عصللاي سللفیدش زوم کرد خیلي آشللنا 
ستن آن دو به آنها خیره ماند اما چیزي یادش  ش بود...کجا او را دیده تا هنگام ن

 نیامد.
 :خاند همتيفرخي
 شتدر ذهنش به دنبال چهره آشنا مي گ مرید

 کمي صدایش را بلند ترکرد:خاند فرخي
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 یک دفعه گفت:بله مرید
 روي لبش نشست وگفت:حواستون کجاست؟آقاي کیانفر با شماست لبخند
ساله که کیانفر نام داشت چرخید:ببخشید متوجه نشدم 40به طرف مرد  مرید

 چیزي فرمودید؟
:ظاهرا رد وگفتبه دو پسللر جواني که کنار پنجره نشللسللته بودن نگاه ک کیانفر

 بادیدن آن جوان نابینا متاثر شدید؟
به پسللرزیباو شللیک پوشللي که درتیر رس نگاهش بود چشللد دوخت  دختر

 وگفت:بله واقعا حیفه نمي بینه
 جنگ روزگاره نمي شه کاریش کرد نرم وزبر باید بموني وبجنگي-

 بي اختیار گفت:اوهوم مرید
ور کرد لبخندي زد تک سللرفه اي اوهوم مرید که شللبیه دختربچه هاتصلل فرخي

 کرد تا حواسش به او بدهد:
آقاي کیانفر فردا براي سفر کاري تشریف مي برن دانمارک قراري که براي فردا -

 با من داشتند ولغو کنید
 بله چشد-

 :چي میل دارید ؟..فرزین
 دهان باز کرد که فرزین گفت:مي دوند حوصله نداري مهیار
 خندید وگفت:خواستد بگد مهیار

 الزم نکرده تو حوصله نداري خودم میگد یه چیزي بیارن-
 از آوردن سفارشات مشغول خوردن شدند. بعد
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بعداز خوردن کیک وشللیر کاکائوش براي شللسللتن دسللتانش با یک عذر  مرید
خواهي بلند شد و به سمت دستشوي حرکت کرد......از کنار آن دونفر رد شد 

با عطر سللرد آشللناي که در فضللاي اطرافش پخش شللد تنش یک آن مهیار 
مام ذهنش را مشللغول  که دو روزي اسلللت ت مان  ید...خودش بود ه لرز

باز کرد دستش شست روسریش درست کرد و همان مسیر  رراکرده...مرید شی
سکافه باال آورده  گاه به آنرج مهیار که براي خوردن ن شت که نا خودآ آمده را برگ

سوختد»بود خورد صف مایع داخل فنجان روي ران مهیار ریخت.مرید « آخ  ن
 سریع با هول گفت:

 اخ ببخشید واقعا شرمنده-
یار نداره  مه ندي گفت:عیبي  با لبخ نا آرامش کرده بود  که صلللداي دخترآشلل

 خودتون وناراحت نکنید
 کنارمهیارخد شد: خاند حواستون کجا بود آدم به این گندگي ندیدید؟ فرزین
 با اخد:من که معذرت خواهي کردم مرید
 :فرزین جان اشکال نداره اتفاق دیگه مي یوفتهمهیار
شد به طوري  مرید ستمالي از جیبش بیرون آورد...خد  سش دید د که پاي خی

شت  صله دا سانتي متري فا صورت مهیار چند  شانه وکنار گردنش با  سر  که 
وئید ..او بي خبر از حال ...مهیار هد از فرصت استفاده کرد و عطرسرد را مي ب

ست شد د ستش  شلوارش را تمییز مي کرد ...فرزین متوجه حال دو سر از  مالپ
 دستش کشید وگفت:

 ممنون خاند بفرمایید-
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که ازطرز برخورد پسر چشد آبي ناراحت شده بود با اخد گفت:مودب تر  دختر
 هد مي تونستید بگید بفرمایید

با عصللبانیت به طرف میز خودشللان رفت فرخي که از دور ناظر مرید بود از  و
 جایش تکان نخورد کیانفر متعجب گفت:اتفاقي افتاده خاند همتي؟

کیف ودفترش برداشت وبا لبخند تصنعي گفت:نخیر خوبد..آقاي فرخي  مرید
 اگه من دیگه امري ندارید من برم؟

 بمونید با هد میرید شرکت-
 زه بدید...اگه اجا-

 با عصبانیت گفت:نه...خواهش مي کند بشینید فرخي
با حرخ پشللت به مهیار نشللسللت و پایش را به حالت عصللبي زمین مي  مرید

 زد.کیانفر که شرایط خوبي نمي دید به آن دو نگاه کرد وگفت:
 خب دیگه من برم که براي فردا خیلي کار دارم-

ند.فرخي:خیلي خوشحال شدم قبل از و مرید همزمان با کیانفر بلند شد فرخي
 سفر دیدمتون سفر بي خطري داشته باشید

 فرخي دست داد وگفت:ممنون...خداحافظ خاند همتي با
 خدا نگهدار-

کافي  هر بل از خروج از  ند مرید ق با او همراه شلللد یانفر قه ک بدر دو براي 
گاه دقیقه فعال شللد سللریع به او که رو به رویش بود ن30شللاپ...ذهنش بعداز

 کرد:
 خودشه..همون پسر که او روز نجاتش دادم...مهیار-
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سر میز چي مي  فرخي سره  شار میدادگفت:با اون پ ستش ف شد فرمان در د با خ
 گفتید؟

چیزي نبود... حواسللد نبود بهش خوردم کمي از نسللکافش رو شلللوارش -
 ریخت...خودش بنده خدا چیزي نگفت اما دوستش انگار شاکي تر بود

مرید انقدر صللداقت داشللت که خشللد فرخي فرو کش کندو با لبخند  لحن
نگاهي به او انداخت.خوشللحال بودازاینکه عاشللق کسللي شللده که براي فرار 

 خودش دروغ نمي گوید.
**** 

 :خوبي مهیار پات نمي سوزه؟مي خواي برید دکتر؟فرزین
 خندید:اره خوبد خاند جون مهیار

 ؟دختره معلوم نیست حواسش کجاست-
 بنده خدا معذرت خواهي که کرد-

مشللکوک نگاهش کرد وگفت:حاال تو چرا داشللتي اونجوري بوش مي  فرزین
 کردي؟

نمي کرد فرزین حواسللش به کارهاي او باشللد ..با دسللت پاچگي  مهیارفکر
 گفت:کي من؟کي؟کي بوش کردم؟

خندید:اي ناقح فکر نمي کردي حواسللد بهت باشللله نه؟....همچین  فرزین
شیدي گفتد االِن که دختره یکي بزنه دماغت و کرده بودي تو گردنش ونفس مي ک

 زیر گوشت
خجالت سرش را پایین انداخت وبا لبخند گفت:بوي خوبي مي داد عطرش  با

 خنک بود
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 جدي؟خب زودترمي گفتي اسد عطرش وبپرسد واست بخرمش-
 فکر نمي کني زنونه باشه؟-
 نکرده بودماره ایند میشه...به اینجاش فکر -

شاپ بیرون آمدند...بعد از حرکت مهیار  بعد شان از کافي  شیدنی از خوردن نو
 گفت:کجا میرید؟

 یه جایي که تو اصح حوصلش ونداري-
به زبان  لبخندي زد بعد از مکث چند دقیقه اي مهیار حرفي که در دلش بود 

 آورد:یه چیزي بگد باور نمي کني
 بگو شاید باور کردم-
هوووم...این دختره که بهد خورد....هموني بود که از دسللت اون دوتا پسللره -

 نجاتد داد
 واقعا؟!!از کجا میدوني؟ -
 عطرش....همون بود-
 اخه مگه فقط یه نفراین عطر ومیزنه؟-
 صداش چیه؟من مطمئند خودشه-

ید  فرزین گاهش کرد نمي خواسلللت بگو که نمي بیني چرا الکي میگي »ن تو 
 .جلوي در خانه نگه داشت مهیار قبل از اینکه پیاده شود گفت:«مطمئند

 فرزین با چي شلوارم وتمییز مي کرد؟-
 دستمال چطور؟-
 برشداشت؟-
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 با کنجکاوي گفت:نه پیش منه مي خوایش؟ فرزین
 آره میشه بدي؟-

گذاشلللت  فرزین مال از کتش بیرون آورد روي دسللتش  ندي زد ودسللت لبخ
 وگفت:عاشلللللقد من عاشقلللللي بیللللقرارم...

 اعتراض گفت:فرزین با
 بلند خندید وگفت:شوخي کردم بابا برو به سحمت فرزین

ماشللین پیاده شللد وبه سللمت در رفت سللمت راسللت روي دیوار دسللت  از
شرد. شید...به آیفون خورد زنگ ف ست زیر چانه با لبخند به مهیار ک ..فرزین د

نگاه مي کرد ...در باز شللد ومهیار رفت تو و در رابسللت فرزین ریز ریز خندید 
 وگفت:

 بچد عاشق شد رفت.... اوند ندیده-
شت ..بعد از زنگ زدن منیره در را باز  پیاده صندوق عقب بردا شد خرید ها از 

 کرد ...وارد پذیراي شد منیره:
 قا فرزینسحم آ-

 سوت دلخوشي زد وگفت:سحم بانو منیره حال واحوال؟ فرزین
 شکر خوبد-
 خب خدا رو شکر من با اجازتون برم پیش مجنون جوند-
خنده به طرف اتاق مهیار رفت که باعث تعجب منیره شللد:وا..اینا که تازه با  با

 هد بودن
در زدن وارد شللد مهیار لبه تخت نشللسللته بود ودسللتمال ولمس مي کرد  بدون

 فرزین با کیسه هاي خرید به چار چوب در تکیه داده بود خندید وبلند گفت:
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 خدایا عاشقان را با درد عشق آشنا کن-
 کشید وگفت:تو آخرش ما رو ور شکست مي کني... پوفي

ست وگفت:اوني که ور فرزین ش شده تویي نه من جلو تر امد کنار ن ست  شک
 ،عزیزم خریدات یادت رفت اومدم بهت...

دیدن اسمي که گوشه دستمال نوشته شده حرفش خورد با بهت به مهیار نگاه  با
 کرد او هد منتظر ادامه حرفش بود:

صاحب - شگاه بي  شه برو به او نمای ستت درد نکنه بذارش یه گو بهد بدي؟د
 مونده برس

 ت داده چي بود؟گفتي اسد دختره که نجا-
 مرید...واسه چي؟-
 تو مطمئني اون دختره تو کافي شاپ همون مرید بود؟-
 آره شک ندارم-
 میدوني روي دستمال چه اسمي نوشته؟-
 نه...اسد کیه؟-

شت  فرزین ست گرفت ...انگ ستمال در د شت...د خرید ها را روي زمین گذا
 اشاره مهیار روي حروف کوچک انگلیسي کشید.

 فهمیدي؟-
شتباه نکردم تو حرفمو باور نکردي فکر کردي چون  لبخندي زد:مرید...دیدي ا

 نمي بیند چیزید نمي فهمد
 دوستش را در آ*غ*و*ش کشید وگفت:ببخش...من... فرزین
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یات حرف - چیزي نمي خواد بگي...اگرمند بودم فکر مي کردم از رو حدسلل
 مي زني

 نسته دوستش را بشناسد.چقدر شرمنده شد که هنوز نتوا فرزین
********* 

خسللته وارد خانه شللد رو به امین وپریسللا که تلویزیون تماشللا مي کردند  مرید
 گفت:مامان کجاست؟

سا شتگاه با خواهرش قهر کرده بود حرفي نزد امین به  پری ضیه بازدا که بعد از ق
اش پ پریسللا نگاه کرد و روبه مرید گفت:رفته خونه منیره خاند...تصللادف کرده

 شکسته
 نگراني گفت:کي؟!! با
 امروز وقتي مي خواست بره سر کار یه ماشیني بهش میزنه-
 بنده خدا، االن حالش چطوره؟-
 خوبه فقط پاش شکسته-

تاق  مرید به ا باس  خت وبراي تعویض ل ندا به پریسلللا ا ته اش را  گاه خسلل ن
ي بست برفت.یک شلوارآبي تیره با بلوز سفید پوشید موهاي ل*خ*تش دم اس

 وبیرون آمد.رو به امین گفت:
 تکلیفت وانجام دادي؟-
 آره فقط باید ازم امح بگیري-
 باشه شب مي گیرم-

هد نگاهش به پریسللا افتاد دلش نمي خواسللت اینطور با او قهر کند...باید  باز
 کاري مي کرد.صداش زد:پریسا
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 سکوت...-
 پریسا...-

به پریساکه زل زده بود به صفحه رنگي نگاه کرد ...گفت:با من حرف نزن  امین
 حوصلتو ندارم

تلخي زد و براي حاضر کردن شام به آشپزخانه رفت...براي مخفي کردن  لبخند
شک هایش داشت  شت وخورد کرد اینطور بهانه اي براي ا گریه اش پیازي بردا

به خواهرش بفهماند اگر کاري  مي کند بخاطر خودش نمي دانسلللت چطور 
 است دوستش دارد اما او اینطورجواب محبت هایش مي هد.

رنده کردن سللیب زمیني ها بود که مادرش وارد شللد با دیدن مرید  مشللغول
گفت:میذاشللتي بیام خودم یه چیزي درسللت مي کردم خسللته از راه رسللیدي 

 هگرفتار آشلپزي شلدي؟ اون پریسلا هد اصلح فکر نیسلت انگار تو خونه غریب
 است دست به هیچي نمي زنه

خسللته نیسللتد مامان خودم دوسللت دارم آشللپزي کند....حال منیره خاند -
 چطوره؟

 خوبه الحمدوالله...فقط یک ماه تو خونه باید بخوابه-
 انشاالله که خوب مي شه-

براي حرفي که مي خواست بزند دست دست مي کرد...چاره اي نداشت  ناهید
 ر دخترش نشست وگفت:باید مشورت مي کرد کنا

 مرید منیره یه چیزي بهد گفت نمي دوند برم یا نه؟-
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که مادرش یک دفعه کنارش امد واین حرف زد شللوکه شللد ونگراني به  مرید
 مادرش نگاه کرد وگفت:چي؟...مي خواي چیکار کني؟کجا بري؟

به چهره متعجب دخترش لبخندي زد وگفت:قرار جنگ جهاني سوم بشه  ناهید
 مند میخواد با خودش ببره

مرید که حال خوش مادرش دید گفت:مامان...یه هویي میاي کنار ادم  خندید
 میشیني حرف مي زني خب معلومه آدم هول مي کنه

ره وبه حالت اولش برگشلللت وگفت:منیره بهد گفته تو این یک ماه مجب ناهید
یکي جاي خودش بفرسته خونه آقاي سعادتي تا کاراي اونا زمین نمونه...به هر 

 کسي هد اعتماد نداره به من گفت من جاش برم میگه پول خوبي هد میده
 با ناباوري گفت:بري خونه مردم کلفتي کني؟عمرا اگه بابا قبول کنه مرید

دیالیز هاي بابات تومن میده پول یکي از 600مي دوند ولي چاره اي نیسللت -
جور میشلله...حقوق چهارصللد تومني تو هد براي خرج بیمارسللتان هد خونه 
شو میدن دو ماه میدن بعد میره تا  ست کي پول ست؛ باباتد که معلوم نی کافي نی

 سه ماه دیگه
شدن که مادرش  مرید به حرف هاي مادرش گوش مي داد یعني آنقدر بدبخت 

شد آقا..حتما آقا باید خانه مردم کلفتي کند؟ نمي ت ست ببیند که مادرش چ وان
به جواد  ند  به در مي آورد.چطور مي خواسللت ید...فکرش هد قلبش را  بگو

 بگویند؟
شام خوردند...مرید از  شب ستند و ش سفره ن مثل همه خانواده هاي دیگر دور 

شغول حرف زدن بود..ناهید ظرف ها مي  سا در اتاق م امین امحص گرفت...پری
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ست...جواد تل شا مي کرد...همه چیز به ظاهر آرام بود ولي قرار ش ویزیون تما
 نبود این خانواده شب آرامي را پشت سر بگذارند.

سقف خورده بود نگاه مي  وقت سا که به  شي پری خواب مرید به نورموبایل گو
با لحن  گاه کرد  باال سللرش ن خت  به ت کرد.مرید سللرش را کمي کج کرد و

 مهرباني گفت:
 نمي خواي بخوابي ساعت دوازده استا؟پریسا خاند -

 نداد ومشغول فرستادن پیام شد جوابي
مي دانست باید توجیهش کند...اما چطور؟چطور خواهرش را توجیه مي  مرید

شت بماند آن هد خواهري که  شتگاه گذا شب در بازدا کرد که به چه دلیل یک 
 دم از دوست داشتن میزد؟

باال هد نگاه میکرد که فقط آرنج پریسلللا طور که خوابیده بود به تخت  همان
 مشخص بود.

عذرت خواهي کردم - بار ازت م باه بود من دو کارم اشللت پریسلللا مي دوند 
هت بود،مند دلد نمي خواسلللت تو اون  بار توضللیح دادم...گفتد تنبی هار وچ
بازداشتگاه لعنتي که هزار جور زن هست بموني حتي یک ساعت...اما مجبور 

شب بموني شدم این تنها تنبیه سرعقل میاي یک  سید گفتد  ي بود که ذهند ر
این کارا نمي کني...با قهر ولجبازي نمي توني کاري کني که مانع کارات  یگهد

 بشد
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لحن پر از کنایه گفت:میدوند چون مثل کنه هسللتي وقتي مي چسللبي دیگه  با
شد(ببین با این کارت من ولجبازت سمت پایین خد   رول نمي کني... از باال به 

 کردي
سرجایش خوابید...مرید لبخندي زد وگفت:خب خدار وشکرمثل اینکه  دوباره

 آشتي کردي؟
 تحکد گفت:نکردم با
 چرا دیگه...همین که حرف زدي یعني آشتي-

با خشللد گفت:من وتو دیگه هیچ حرفي ندارید دیگه هد حق نداري تو  پریسللا
 کاراي من دخالت کني...من دیگه خواهري به اسد مرید ندارم تمام

بغض کرد...قلبش با این حرف بي رحمانه شللکسللت خواهري که تمام  مرید
سللعیش بیرون کشللیدن خواهر کوچکش از منجحب اسلللت پاسللخش این 

ین امد..ایسللتاد...خواسللت دهان باز کند براي دفاع از نبود...مرید از تخت پای
 خودش که صداي مادرش بلند شد:

 جواد...جواد-
از ترس ته دلش خالي شلللد سللراسللیمه وشللتابان از اتاقشلللان بیرون  مرید

رفت..پریسللا دنبالش دوید..مرید در چار چوب ایسللتاده بود و به چهره درهد 
نا مادرش ک گاه کرد  پدرش ن یده از درد  یدگي پیچ یه مي کرد، رنگ پر رش گر

 يپدرش اورا به وحشت انداخت...االن موقع ترس نبود باید کاري مي کرد،سع
ید  با ند  جا در لحنش جمع ک یک  ته اش را  مام ارامش از دسلللت رف میکرد ت

 خانواده اش را آرام مي کرد کنار مادرش نشست وگفت:
 ارممامان نترس چیزیش نیست لباس وتنش کنید برم آژانس وبی-
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هد از گفته اش مطمئن نبود،بلندشد به پریسا که چشد هاي ترسیده به  خودش
 پدرش نگاه مي کرد رفت رو به رویش ایستاد وگفت:

 برو دفترچه بیمه بابا رو از کمد بیار به ماماند کمک کن لباس بابا رو تنش کنه-
فت راز ترس فقط توانست سرش را تکان دهد.بیرون آمد به سمت تلفن  پریسا

شین کرد که گفتن یک ربع دیگر مي اید زیاد بود براي آنها  ست یک ما در خوا
ثانیه ها هد ارزش داشللت گوشللي گذاشللت که چشللمش به امین افتاد که با آن 
صورت گرد گوشتي اش گریه مي کرد به سمتش رفت ودر آ*غ*و*شش گرفت 

 :گفتو
 اربابا حالش خوب مي شه قول میدم...برو براي مامان آب بی -
 هق هق گفت:قول میدي خوب شه؟ با
 آره فدات شد من کي زیر قولد زدم؟-

با این اطمینان با عجله به َاشللپزخانه رفت ...همه را آرام کرده بود که بود  امین
شیدن مانتو  ضطراب خودش را آرام کند؟ بعد از پو شفته پر از ا شوش وآ دل م

 بیرون آمد مادرش به سمتش آمد وگفت:
 شد؟ماشین چي -
 باید برم سر کوچه،کوچه باریک نمیاد تو-

سر کوچه که  مرید شیده در کوچه با گریه مي دوید. به  بدون اینکه بداند چه پو
شد که کمتراز  شحال  شین آژانس خو شد با دیدن ما شیني نزدیک  سید ما  15ر

ستاد مرید به طرفش رفت نفس نفس میزد...مرد  شین ای سیده بود...ما دقیقه ر
 ون آورد وگفت:سرش را بیر
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 خاند شما ماشین خواسته بودید؟-
 اره...میشه بیاید کمک کنید بابام حالش خوب نیست-

باشلله اي گفت وهمراه مرید وارد خانه شللدند...به کمک مرد جواد داخل  مرد
 ماشین گذاشتند مرید به طرف پریسا رفت دستش را دراز کرد:دفترچه بابا

 ت:مند بیام؟دفترچه داد وبا نگراني گف پریسا
 ب*و*سیدش وگفت:نه..مواظب امین باش..دعا کنید مرید
سرش را روي  مادر ست؛ جواد  ش سته بودند... مرید جلو ن ش وپدرش عقب ن

شانه همسروشریک زندگیش گذاشته بود... ،مرد با سرعت به سمت بیمارستان 
 مي راند.با برانکارد به داخل بردند..

 اد:بفرمایدطرف پذیرش رفت دفترچه بیمه د به
 نگاهش کرد وگفت:اعتبار نداره زن

به زن  مرید مام شلللده بود..رو  بارش ت گاه کرد اعت چه ن به دفتر باوري  نا با 
 من فردا میرم بیمه دیگفت:میشه شما پذیرشش کن

خاند اینجا موسللسلله خیره نیسللت ...اصللحمگه بیمه چقدر پرداخت مي -
 نه ؟کنه؟شما حداقل باید یه مقدارش وبپردازید یا 

گنگ شده بود: یلللَـلل....یلللَـلل...یلللللللللعني با بابا ي من گوشه بیمارستان  مرید
 ...بللمونه تا پول واریز کنید؟

شون بیماري  زن شت مي کرد گفت:بله..ای همان طور که چیزي در کاغذ یاددا
خاخ دارن اگه پول ندارید مي تونید از یه موسللسلله خیریه درخواسللت کمک 

 کنید
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تحقیر شدن وجودش را خورد مي کرد..بیمارستان دور سرش مي چرخید  حس
...حالت تهوع داشللت....از مردم و این دنیاي پولي بدش آمد اشللک ریخت، 
مادرش سللراسللیمه با ان لباس خانگي که فقط چادري دور خودش کرده بود به 

 سمتش آمد چه مي گفت؟
 رد دارهچي شد مادر چرا دستگاه رو روش نمي ذارن؟بابات د-

سان ها رو  حلقه شده بود ریخت:چرا خدا ان شمان مرید جمع  شکي که در چ ا
 خلق کرد؟

 چي شده چرا گریه مي کني؟-
 پول مي خوان؟ندارید باید بمیرید-

 در آ*غ*و*ش مادرش فرو رفت وگریه کرد:چي کار کنید مامان؟ مرید
دیالیز  حالش بدتر از دخترش شللد...مي دانسللت امشللب زیر دسللتگاه ناهید

 نباشد مرگش حتمیست.
 :میرم...میرم گدایي مي کند،جواد نباید بمیرهناهید
به صللورت وحشللت زده مادرش نگاهي انداخت.دخترش رها کرد وبه  مرید

 سمت یک مرد دوید:آقا پول به من میدید شوهرم میرضه
 صداي ته چاه گفت:مامان به

 رو نهمونه پولد کجا بودبا تحقیر گفت:برو خاند ما خودموند هشتمون گ مرد
به سللمت زني که وضللعش مناسللب تر مي آمد رفت:خاند تو رو خدا؛  مادرش

شوهرم داره میمیره یه مقدار پول کمک کنید خدا  خدا بچه هاتو برات نگه داره..
 خیرتون بده
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 همین شماها هستید که آدم نمیدونه م*س*تحق کیه-
 داد زد با تمام توانش:مامان بس کن...چیکار مي کني؟؟ مرید
شده بودرو به دخترش گفت:آبروم برام مهد  ناهید شک خیس  صورتش از ا که 

صبح گدایي مي کند نمي ذارم جوادم  شده تا  ست؛ عزیزم داره جون میده... نی
 بمیره

 به طرف مرد میانسللال رفت...مرید اجازه نداد غرور مادرش بیشللتر از مادرش
 این له شود به سمتش رفت بازور هایش گرفت با گریه گفت:

 مامان نکن جون بابا نکن-
دو روي زمین نشللسللتن وگریه مي کردن براي پرسللتار ها ودکترها انگار این  هر

صحنه عادي شده بود که به سادگي از کنارشان مي گذشتند اما بعضي بیماران 
 د رو به دکترها داد زد:با ترحد به انها نگاه مي کردند مرید بلند ش

شما خدا رو مي شناسید؟مي دونید کیه؟چرا همیشه بخاطر پول کار مي کنید -
یه بارم بخاطر رضللاي خدا از یه تیکه کاغذ بي ارزش بگذرین..یه بارم سللفر 

 اروپاتون عقب بندازین یه بارم ماشینتون وعوض نکنید..... چي میشه؟
که  آخرین مام نیرویش داد زد با ت مد..یکي از حرف  به سللوزش درا گلویش 

ستان داد نزنید بیمار  شد به طرفش آمد وگفت:خاند اینجا بیمار ستارها با خ پر
 خوابیده
 خیسش به اسمان گرفت فریاد زد:خدا هنوزهستي؟ صورت
ستي سال که مادرش مي  د شت همان مرد میان شانه اش قرار گرفت..برگ روي 

 د:خواست از او درخواست پول کند...لبخندي ز
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جاي نرفته که باشه سرجاشه ماید که جامون عوض میشه وفکر مي کنید خدا -
 هد اونجا نیست

 به پرستار گفت:این بیمارو پذیرش کنید میرم صندوق رو
 با نگاه کینه توزانه به مرید نگاه کرد وگفت:بله چشد آقاي دکتر پرستار

 لبخندي زد وگفت:ممنون مرید
شحالي بهد نگاه  مرد سري تکان داد...مادر ودختر با لبخند وخو با لبخند فقط 

کردند...خدا بود.... خدا دید....خدا امتحان کرد...خدا بنده بد وخوب جدا 
 کرد.

ستگاه بود نگاه کردند.ناهید بي تاب  هر شان که بي جان زیر د دو به مرد خانه 
 گریه مي کرد.

 بینید که حالش خوبه:مامان گریه نکن دیگه مي مرید
چه خوبي مگه نشللنیدي دکتر چي گفت...اگه به همین کا رکردنش ادامه بده -

 مي میره...نباید کار کنه
مامان اروم تر اینجا مریض دیگه اي هد هسللتا...این وکه از اولد گفتن بابا -

 حرف گوش نمي کنه
شد که م ناهید شد...مرید ازاتاق خارج  شوهرش  شغول حرف زدن با  ادرش م

 راحت باشد.روي نیمکت نشست،دستي به گلویش کشید مي سوخت
 بفرمایید-

مان مرد بود...لیواني در دسلللت داشلللت..دسلللت دراز  سللرش ند کرد ه بل
 کردوبرداشت:ممنون
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 اوه صداتوند گرفته...آب جوش بخورید خوب میشه-
 شما واقعا دکترید؟-
 اول بگومي توند بشیند؟-
 بله بفرمایید-

 ست:چیه به قیافد نمي خوره؟نش کنارش
 براي دکتر بودن زیادي شیک ومرتبید بیشتر به تاجر مي خورید-

 زد:آب وبخور صدات بهتر شه لبخندي
دختر زیبا رویي که بیشللترموهاي ل*خ*تش اززیر شللال سللفید روي  پرویزبه

گاه کرد... برجسللتگي گونه اش از نید رخ بهتر دیده مي  ته ن صللورتش ریخ
 لرزش دستانش آب خورد.شود.... با 

 پدرتون چه بیماري داره؟-
 کلیه.. -
 کار پدرتون چیه؟-

 دلیل این سوال را نمي دانست. مرید
سه خیریه  پرویزبا س لبخند مهرباني گفت:مي خوام بهتون کمک کند من یه مو

 دارم که بیماري هاي خاخ وتحت پوشش دارم
شد یا ناراحت؟نمي خ دختر شحال با ست خو سي نمي دان ست زیر دین ک وا

شوهرش خودش را به آب آتش مي زد  شد اما بخاطر مادرش که آنطور براي  با
 قبول کرد.

نداز - با پس ا پدرم رفتگره...توان پرداخت هزینه سللنگین دیالیز وندارید اما 
 وحقوقي که من مي گیرم روزگارو مي گذرونید
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ا ت بیاید اونجاز کتش کارتي درآورد:بفرمایید این آدرس موسللسلله اسلل پرویز
 راهنماییتون مي کنن چیکار کنید

سر  مرید کارت برداشلت وگفت:ممنون...خدا خیلي دوسلتد داشلته شلما رو 
 راهد قرار داد

تاکید گفت:خیلي...چون من اینجا کار نمي کند،یه بیمار مر گ مغزي بود  با
 که خانوادش مي خواستن اعضاي بدنش واهدا کنن مند از ظهر اینجام

گاهي به تیپ دکتر انداخت به نظرش براي یک مرد به سللن او زیادي ن مرید
 جوان بود..شلوار لي مشکي با پیراهن سفید..زیادي خوشتیپ وزیبا بود.

که زیر نگاه ذربین مرید که از سر تا پااورا کنجکاوانه وارسي مي کرد ریز  پرویز
 رداشت.خندید که مرید با تکاني که اومي خورد دست از آنالیز کردنش ب

 با خنده گفت:خوشتیپد نه؟ پرویز
 با لبخند وخجالت سرش را پایین انداخت:ببخشید مرید

اشللکالي نداره...خوشللگلي ودردسللرش  به لباس هاي مرید نگاه کرد(مثل -
 اینکه شما براي اومدن خیلي عجله داشتید

شیده بود:اره حال  به شلوار ودمپایي اش نگاه کرد فقط زحمت پوشیدن مانتو ک
 بابام اینقدر بد بود که اصح نفهمیدم چه جوري تا اینجا رسیدم

 اسمت چیه؟-
 بلند کرد وموهایش کنار زد وگفت:مرید سرش
 تکان داد:مرید خاند....مند پرویزم ..پرویز سعادتي سرش
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بود ولي افکارش انقدر درگیر پدرش بود که جایي  نظرش فاملیش خیلي آشنا به
 براي فکر کردن نداشت.

 :چیزي شده؟پرویز
 نه ..نه فقط فامیلیتون خیلي آشنا بود-

 لبخندي زد،که گوشیش زنگ خورد...با دیدن شماره گفت:جاند پرویز
 :بابا واسه چي دیر کردي؟مهیار

 تو چرا نخوابیدي؟-
 بودمشام نخوردم منتظر شما -
ببخش باید زنگ میزدم..ببین من شللاید تا سلله یا چهار نتوند بیام اگه گشللنته -

 بخور
 چرا؟هنوز کار داري؟-
 نه...یه کارخیره-
 آها باشه خدا حافظ-
 مهیار شام بخوریا-
 باشه بابا خداحافظ-

شد مرید سوال  سره »در ذهنش پر از  ست؟ پ سر مهیار...مهیار..یعني همون پ
اینه؟خب معلومه نه هزارتا پسللر به اسللد مهیار وجود داره که یکیش پسللره این 

 «اقاست
 دفعه گفت:شما بخاطر من مي خواید بمونید؟ یک

 لبخند گفت:بله با
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 ر اتاقتوانسللت خسللتگي را در چهره اش ببیند:ولي شللما خسللته اید از ظه مي
 عمل بودید

 خیلي شبا دیگه خوابد نمي بره...ایند بهانه اي شده که امشبد نخوابد -
سته  پرویز شده بود که از حرف هایش خ شیرین زباني  صحبت با دختر  گرم 

نمیشللد طوري داسللتان تعریف مي کرد که آدم مشللتاق ادامه شللنیدن حرفش 
 رساند.جواد پیاده شد: میشد... پرویز تا ساعت چهارماند وآنها را به خانه

 دستتون درد نکنه خدا به بچه هاتون سحمتي بده-
ندي زد  پرویز یداد لبخ ما پیر تر نشلللان م که همسللن خودش ا به مردي 

 وگفت:خواهش مي کند...بفرمایید تو استراحت کنید
تشللکر کرد ووارد خانه شللد مرید مي خواسللت برود که پرویز صللدایش  ناهید

 زد:مرید خاند
 :بلهبرگشت

 به پدرتون بگید دیگه کار نکنه-
باید - تازندم  باشللله میگه  بار کسللي  کاش کد گفته بودم...نمي خواد سللر 

 کارکند،خودمون هد خسته شدید از بس بهش گفتید
 االن که وقتش نیست ولي یه روز میام باهاش حرف میزند-
 ....ممنون ..خیلي لطف کردید واقعا نمیدوند بابت کاري که کردید چطور-
 مرید خاند..برو بخواب خیلي خسته اي شب بخیر-

شکر کند ...مرید مرد  پرویز شکند وت اجازه نداد غروردختر بخاطرچند تومن ب
 بزرگواري جلویش مي دید که نظریش ندیده بود.
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سته بود وامین روي پایش خوابیده بود.با  وارد ش سا روي زمین ن شد...پری خانه 
به عمل دیدن مرید گفت:مامان راسلللت  به؟واقعا احتیاج  بابا خو میگه حال 

 نداشت؟
به این همه مهرباني ودلسللوزي زد خواهرش را مي شللناخت ظاهرش  لبخندي

 برعکس با طنش بود.
به فقط باید اسللتراحت کنه که کح تو کت باباي ما نمیره....اینو چه - آره خو

 جوري بلند کنید؟
 بخوابهنمي خواد برو یه بالشت وپتو بیار همین جا -

در هال خوابید ومرید وپریسا به اتاقشان رفتند...پریسا که ان همه نگراني  امین
 مرید براي پدرش دیده بود یک سوال در ذهنش مي چرخید.

 :مرید..پریسا
 هوم...-
اگه یه روز من به یکي از اعضللاي بدنت...مثح قلبت احتیاج داشللته باشللد -

 میدي؟
 پهلوخوابیده بود لبخندي زد مي خواست خواهرش را امتحان کند:اره میدم به

را از تخت آویزان کرد:یعني اینقدر من ودوس داري؟ که قلبت وبهد  سللرش
 بدي؟

 آره-
 دروغ نگو-
 امتحان کن...-
 نچ نمي ارزه شب بخیر-
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 صبحه4صبح بخیر..ساعت -
یک دقیقه نکشید که خواب رفتند...با سرو صداي جارو برقي چشد باز کرد  به

درک درستي از موقعیتش نداشت...یک دفعه با یاد آوري شرکت سریع نشست 
به سمت گوشي اش رفت...هشت ونید بود مشغول گرفتن شماره شد واز اتاق 

 تبیرون آمد...به سللمت جارو برقي که مادرش مشللغول جارو کردن بود رف
 وخاموشش کرد...گوشي در گوشش گذاشت:

 مامان براي چي بیدارم نکردي؟-
 بوق اولین

 گفتد دیشب دیر خوابیدي دلد نیومد بیدارت کند-
 بوق دومین

 وقتي اخراجد کردن اونوقت دلتون میاد بیدارم کني؟-
 بوق سومین

 حاال که چیزي نشده زنگ بزن بگو...-
 :بلهصالحي

ستید  مرید شما کجا ه صالحي  ستش را باال آورد:خاند  به معني یک لحظه د
 گوشي رو برنمي دارید؟

 اتاق آقاي فرخي...شما چرا هنوز نیومدید؟-
 ترجیه میدم به رئیسد جواب پس بدم....لطفا به اتاق اقاي فرخي وصل کنید-

با غضللب دکمه زد:آقاي فرخي خاند همتي هسللتند تماس گرفتن با  صللالحي
 کار دارند. شما
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 که نگران نیامدن مرید بود سریع گفت:وصل کن فرخي
 :سحم آقاي فرخيمرید

شما دیگه دیر نیاید؟مي - شد  صح مگه قرار ن ست کجایید؟ ا سحم معلوم ه
 دونید االن ساعت چنده؟

 متوجه لحن نگران فرخي شد اما سرچشمه این همه نگراني نمي دانست. مرید
 عا شرمندم...ولي میشه امروز وبهد مرخصي بدید؟بخاطر دیر کردند واق -
 اتفاقي افتاده؟شما حالتون خوبه؟-

میخواسللت بخاطر این همه نگراني بي مورد رئیسللش بلند بخندد اما از  دلش
طرفي آرزو مي کرد که اي کاش نگران او بود ومي توانسلللت با گفتن شللرایط 
سرسخت تر از  سوق دهد...اما  سمت خودش  پدرش نوازش ومحبت او را به 

 آن بود که درد دلش را به هر کسي بگوید.
د خوب نیست میخواستد خونه بموند ازش راستش آقاي فرخي حال پدرم زیا-

 مراقبت کند
 حالش خیلي بده؟-
 نه خوبه الحمدوالله-
باشلله امروز برات مرخصللي رد مي کند...امیدوارم حال پدرتد زودتر خوب -

 بشه
 ممنون خدا حافظ-

 چند ثاني اي مکث کرد وگفت:به امید دیدار فرخي
رفش رابزند بگوید دوستش نفس با افسوسي خورد امروز مي خواست ح فرخي

باره تمرین  ید براي فردا دو با ما نشلللد ند...ا به فرد دیگري فکر نک که  دارد 
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کند...نمي دانست دقیق چه بگوید که ناراحت نشود...او یک دختر خاخ بود 
باید با او خاخ صللحبت کرد.با یادآوري دو لبخند مرید لبخندي بر   شلبو

 نشست.
ئیسللش بود...زیادي به او توجه نشللان مي چند روزي سللردر گد اخحق ر مرید

 داد صداي مادرش مجالي براي فکر کردن بیشترنداد.
 اخراجت کرد؟-

 به چهره آشفته مادرش خندید:نه چرا قیافتو اونجوري کردي؟ مرید
 چه میدوند والله یه جوري رفتي تو فکر گفتد اخراجت کرده-
 بابا رفت؟-
 کنه...بیا برید صبحونه بخوریدنه نذاشتد گفتد باید استرحت -
 مگه نخوردي؟-
 نه تنهایي مزه نمي ده-

 خوردن صبحانه بودن که ناهید گفت:مرید مشغول
 بله-
 من تصمید وگرفتد مي خوام جاي منیره برم-

 با چشمان گشاد از تعجب گفت:مامان مرید
ساعت - ساب کردم بابات  ساعت 5گوش کن من ح ساعت 7میره من  این دو

 ناهار درست مي کند قبل از اومدن باباتد بر میگردم
 ولي امین وپریسا چي؟-
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پریسا که بچه نیست به جاي ول گشتن دنبال دوستاش مي گد این یک ماه تو -
 خونه مواظب امین باشه

 یعني نمي خواي به بابا بگي؟-
 بگد قبول مي کنه؟نه-
 نمي دوند ولي اگه بابا بدونه ناراحت میشه-
شگاه باید دنبال یه کاري راه- سال دیگه مي خواد بره دان سا  ي ندارم مرید، پری

 باشد که بتوند شهریه این وبدم...بابات دیگه نمي تونه کار کنه
دیشللب اون آقاي که بهمون کمک کرد گفت یه موسللسلله خیریه داره که به -

بیماران خاخ کمک مي کنه قرار شللد امروز برم کاراشللو انجام بدم که تحت 
 وشش باشیدپ

دلت وخوش نکن اون دفعه هد یه مرد تاجر تو بیمارسللتان بهمون کمک کرد -
 وگفت از این به بعد خودم خرج بیمارتون ومي دم...کو؟االن کجاست؟

 ولي این مرد خوبي بود خونگرم ومهربون وآقا-
 خدا کنه-

باِر  مرید تا  ند  یدوار بود کمکش ک بان گرم کرد ام قاي مهر به همین آ دلش را 
 یکي از شانه هایش سبک شود.

********* 
تختش دراز کشیده بود دستمال از کشوي میز عسلیش بیرون کشید بویش  روي

شت باید جاي مطمئن تري برایش  شویش گذا شد باز در ک کرد..وجودش آرام 
 آمد وروي مهیار نشست.پیدا مي کرد.سایه به اتاق 

 سایه جان چرا این عادت وتر ک نمي کني؟-
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 چي؟-
که خودت وپرت مي کني ورو شللکد من مي شللیني...دل ورودم - همین 

 وریختي بیرون دختر
 :حال میده نه اینکه سفت آدم دلش مي خواد روش بپر بپر کنهخندید

 میادبله؟!!!...بذار یه روز بیام رو شکمت بشیند ببیند خوشت -
 نه دیگه توسنگیني...نشستن تو همزمان میشه بامرگ من-

 بلند خندید:ماشاالله زبون که نیست مهیار
 مي خواي بري زن بگیري؟-
 نه فقط مي بینمش-
 همین ؟-
 بله ...نکنه مي خواستي عقدش کند ورش دارم بیارمش؟-

 که متوجه کلمه عقد نشده بود گفت:آره بیارش سایه
 خندید وگفت:مشقات ونوشتي؟ مهیار

 آره خاله غزاله بهد گفت-
 راضي هستي ازش خانوم ؟خوشگل که هست؟-
 بله خوشگله...مي توند رو درسد تمرکزکند-
 خب خدا رو شکر که مجبور نشدید از خارج برات معلد وارد کنید-
 اره والله همین و بگو-

 وداد زد:بابا اومدبا شنیدن صداي پدرش از روي مهیار بلند شد  سایه
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شد  نفس ضافه مي  سایه ا سنگیني که هر روز به وزن  ست  ش شید ون عمیقي ک
 ومي توانست حس کند.پدرش تقه اي به در زد وگفت:نمي خواي حاضر شي؟

 زود نیست؟-
 8هماهنگ کرده االند 9نه عمت براي ساعت -
 یه ذره استرس دارم-

 کنار پسرش نشست وگفت:تو و استرس؟... لباس خریدي؟ پرویز
 آره دیروز فرزین به زور بردم...داخل کمد مي خواید ببینید-

به طرف کمد رفت..با دیدن لباس لبخندي زد وگفت:خوشللگله...پاشللو  پرویز
 بابا بپوش برید

 هنوزعمه اینا که نیومدن-
 تو راهن تو بپوشي اونام رسیدن-

لي بلند شللد پرویز لباس ها را به دسللتش داد گونه اش کشللید با بي می مهیار
 وگفت:

یاد ...مي گي نه - قیافتو اونجوري نکن انگار براي اون مي خواد خواسللتگارب
 تموم،قراره بخاطر عمت برید که ناراحت نشه

سر ناچاري باشه اي گفت ومشغول پوشیدن لباس شد.چند دقیقه بعد پرویز  از
سر شد وبا دیدن پ شلوار که بنظرش زیباتر از هر روز دیگر وارد  ش در آن کت و

باري زد که اي کاش مي دید؟نزدیک تر رفت  شلللده بود ...لبخند حسللرت 
وپسللرش را در آ*غ*و*ش گرفت وبویش کرد مهیار که از کار پدرش متعجب 

 گفت: دش
 چیزي شده بابا؟-
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 يبغضللش را فرو فرسللتاد وبا ب*و*سللیدن پیشللانیش گفت:نه بابا م پرویز
 خواستد پسرم وب*غ*ل کند اشکال داره ؟

 نه...عمه اینا نیومدن؟-
 خانه به صدا درآمد.پرویز:خودشونن برید زنگ

 بابا عصام-
بازوي پسللرش گرفت  با به قلب پرویز زده باشلللد  گفتن عصلللا انگار چنگ 

 وگفت:هر وقت من ُمردم بگو عصا
 لحن اعتراضي گفت:بابا با
 برید منتظرن-

دوبارزنگ زد که پرویز با عجله به آشپزخانه رفت ودکمه آیفون زد...سایه  راحله
ست برادرش گرفته بود  شماي باز به او که د ستاد پرویز با چ آماده کنار مهیار ای

 نگاه کرد:
 کجا خانوم؟-
 مند میام یه حرف هایي دارم که باید به عروسمون بگد-

سعي کرد جلوي خندش بگی مهیار رد روبه رویش روي پنجه پا خندید وپرویز 
 زانو زد بازو هایش گرفت وگفت:

سمون مي - شما هد خودم به عرو ست حرفاي  شما نی سایه جان اونجا جاي 
 گد...االن م*س*تانه میاد پیشت بمونه

 نمي خوام مند مي خوام بیام-
 :م*س*تانه تا کي مي مونه؟مهیار
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 ي جاني سحم کرد:سحمگرفته تر از همیشه وارد شد وبا صداي ب م*س*تانه
 :سحم عزیزم خوبي؟پرویز

شد:دایي مامان اینا  سرش تکان داد و به مهیار نگاه کرد او جوابش نداد دلخور 
 بیرون منتظرن

م*س*تانه سللریع « بابا»به طرف در حرکت کردند وسللایه دنبالشللان رفت آنها
 ب*غ*لش کرد:بیا برید برات قصه بگد

زماني که از در خارج شللدند م*س*تانه به مهیار که در ان کت وشلللوار بي  تا
سته بود و پرویز  ش شدند عزیز جلو ن شین  سوار ما شده بود نگاه مي کرد. نظیر 
شوهر راحله رانندگي مي کرد عزیز  سعود  ست مهیار..م وراحله عقب چپ ورا

 گفت:
 خوبي مادر جون؟-

 پخته بهترم میشد :خوبد...با این آشي که عمه براممهیار
 خندید وراحله گفت:کشکد روش بریزي خوشمزه تر مي شه پرویز

سعود سي م :اینجوري که زن من بي تاب زن داد توئه فکر کند تاریخ عقد وعرو
 هد مشخص کرده ما رو هد داره براي تایید مي بره

راحله با یک مسعود گفتن شوهرش را ساکت کرد رو به مهیار نشست  خندیدند
شته  ستگار دا شه خیلي خو وگفت:ببین عمه این دختره قبل از اینکه اینجوري ب
ولي بعد از، از دست دادن چشمش افسردگي گرفته ویه کمي هد عصبي شده 

 اگه یه وقت موقع حرف زدن عصباني شد تو به دل نگیر
 ه زور شوهر میدن؟:اوند دارن بمهیار
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خواسللت چیزي بگوید پرویز با دسللت اشللاره کرد چیزي نگوید:عزیزم  راحله
 کسي تورو مجبور به این ازدواج نمي کنه

 :آره نمي کنید ولي از دختره خوشت میاد راحله
 :وا..همچین مي گي خوشت میاد انگار به زور مي خواي به بچد ببندیشعزیز
 من وزدي:آي گفتي عزیز حرف دل مهیار
 :حاال بیا و خوبي کنراحله
 :خواهرم ومظلوم گیر آوردین؟پرویز

سي که  تا سیدن به خانه در مورد ازدواج مهیار با دختر بحث مي کردند تنها ک ر
سط پرویز به عروس همه  سعود بود...بعد از دادن گل تو اظهار نظر نمي کرد م

ند رفت غمگین بود چدر جایشان نشستند.دختربراي آوردن چایي به آشپزخانه 
نبود به  زدواجقطره اشک از همان یک چشمش جاري شد اصح دلش رضا به ا

شته  ضور دا سد ح شد در این مرا ضر  زور پدرش وخواهش هاي مادرش حا
باشللد به تعداد مهمان ها چاي ریخت وبرد به همه تعارف کرد نوبت به داماد 

اري داماد در چشد که رسید نگاهش کرد آب دهنش قورت داد...موقع خواستگ
چاي  ما این...پرویز  ند ا ندي ازروي تشللکر میز گاه مي کرد ولبخ عروس ن
ها  بل  ماتد زده روي یکي از م ته و با دل گرف برداشلللت وتشللکر کرد دختر 
نشست.پرویز به دختر نگاه کرد زیبا بود چشد هاي آبي وموهاي بور توصیفش 

 فقط مي توان گفت عروسک...بعد از صحبت هاي متفرقه
اجازه گرفت که دختر وپسللر با هد صللحبتي داشللته باشللند...قسللمتي از  پرویز

شد وراحله  شت.عروس بلند  ست ندا صح دو ستگاري که مهیار ا برنامه خوا
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تاق دختر رفتند.مهیار را روي  به ا به مهیار کنارش رفت هر سللله  براي کمک 
 تخت نشاندراحله با خوشحالي گفت:

 د خجالتد نکشیدهر چقدر دلتون مي خواد حرف بزنی-
به خودش امیدواري مي داد که مهیار راضللي به این ازدواج شللود.بعد از  چقدر

 چند دقیقه سکوت مهیار گفت:فکر کند مار و آوردن اینجا که حرف بزنید
 ولي فکر کند شما تمایلي به حرف زدن ندارید-
شللما عادت دارید از روي فکر کردن به اطمینان برسللید؟من مي خوام ولي -

 نمي دوند در مورد چي باید حرف زد
 آیندمون-
 یعني قرار ازدواج کنید؟-
 خانوادهامون اینطور میخوان-
 شما نمي خواین؟-
 چرا شما باید سوال کنید من جواب بدم؟-

 زد وگفت: ببخشید...شما شروع کنید چون مقدمین لبخندي
د وناراحتي دیده از لبخندي که زده بود تعجب کرد لبخندي که هیچ غ دختر

 نمیشد شاد شاد انگا رازاینکه نابیناست ناراحت نیست.
سارام - شد 25من  سانس تربیت بدني دارم قبل از اینکه اینجوري ب سالمه لی

شین  ست دادم وخونه ن سد واز د شد اما اعتماد بنف ستد مربي والبیال ب مي خوا
 فقط شب میرمشدم حتي تا سر کوچه هد نمي رم...اگه بیرون بخواید برید 



wWw.Roman4u.iR  294 

 

با لحن نوازش گونه گفت:اوضللاعتون از من خیلي بهتره تو مي توني دنیا  مهیار
شو تو میتوني  سیاه ...ناامید ن شده تک رنگ، شد ببیني اما من دنیام  رو به یه چ

 یه مربي خوب بشي اگر بخواي
مي خوام نمي توند .....ترس از مسخره شدن دارم...اینکه تحقیرم کنن وکسي -

 نکنه قبولد
 دوستي نداري؟-
چرا ولي کد بهد سللر مي زنن...نیومدنشللون بهتره چون همش با ترحد نگام -

 مي کنن وحرف میزنن
ولي من یه دوست خیلي خوب دارم، اسمش فرزینه تقریبا کل هفته پیشِد اگه -

 نتونه بیاد بهد زنگ مي زنه
ش- صادف چ شما توي ت شد( شماي مهیار خیره   ماتونخوش بحالتون... به چ

 از دست دادید؟
 بله-
 چرا عمل نکردید؟-
باید عمل کند - باره  بار...دکترا گفتن هنوز امید هسلللت دو عمل کردم سللله 

سه تا عمل یه  شدم اگه قرار بود ببیند تو همون  سته  ستد چون خ ...دیگه نخوا
 معجزه اي مي شد

ها ن گي  آ ند مي زدن اال ز حرف  هر دري  عت از  به سلللا جه  تو بدون 
....انگار آن دو نفر براي درد ودل درآن اتاق گذاشللته بودند...بعد از وآیندشللان

ست براي زندگي  سارا که مهیار خوشش آمده بود ومي دان ساعت  شت یک  گذ
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اش مرد ایده الیست حتي با نداشتن چشد هایش از روي صندلي بلند شد وبا 
 نکد کنارش نشست با بوي عطر شیریني که مشامش رسید سرش را به آ اصلهف

 سمت چرخاند دختر با تعجب گفت:
 فهمیدي کجا نشستد؟-
 هد تخت تکون خورد هد بوي عطرتون-
 آها..شما قبح ازدواج کرده بودید؟-

 نظر مهیار را به طرف خودش جلب مي کرد. باید
 آره نامزد داشتد که بخاطر چشمام رفت-
 هنوز دوستش داري؟-
 اون دیگه شوهر داره...شما چي؟-
یه پسر دوست بودم قرار شد با هد ازدواج کنید که ...قضیه مند مثل شما  نه با-

 شد
باید حرفش میزد اگر بیشتر از این طول بکشد ممکن است عمه اش فکر  مهیار

 هاي جالبي درباره اش کند.
 :مي خوام یه چیزي رک بهتون بگد امیدوارم ناراحت نشیدمهیار
 جا خورد وبا تردید گفت:بفرمایید دختر

ندارم یعني جوابد - ید من حرفي  با من ازدواج کن ید  ید اگر شللما مي خوا ببین
 مثبته ولي...راستش وبخواید من تمایلي به ازدواج ندارم نه با شما نه کس دیگه

 دلخوري:پس چرا اومدید؟ با
 به اصرار عمه ام-
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چند در همان یک ساعت وچند دقیقه مهر مهیار به دلش نشسته بود ولي با  هر
 لجبازي گفت:

مي دونید اگه مند مي خواسللتد ازدواج کند به اصللرار خانوادم بوده یه جوري -
سر ترحد  شما امدید از  ست پدر مادرم موندم و  حرف نزدید که انگار من رو د
ست که هیچي  شما شرایطد خیلي بهتر از  سوزي با من ازدواج کنید، من  ودل

صیل کرده مي دو شگلد هد تح ستید چقدر خونمي بینید من هد خو ستگن  ارا
داشللتد؟نه نمي فهمید چون هیچي نمي بیند چون چشللماي رنگي زیبام ونمي 

 بیني و...
حرفش آمد از حرف هایش دلگیر نشلللد حالش را مي دانسلللت با لحن  میان

 مهرباني گفت :
صللبر کن سللارا خاند چرا تخت گاز دارید میرید؟من که گفتد رک مي خوام -

لیاقت شللما بیشللترازمن سللررا پا تقصللیره..من که گفتد حرفمو بزند مي دوند 
ضرم باهاتون ازدواج کند چون برام فرقي نمي کنه زند کیه .....من نمي بیند  حا

 پس انتظار دوست داشتن واز من نداشته باشید
با بغض بلند شد وگفت:ولي واسه من فرق مي کنه دلد مي خواد همسرم  دختر

 گه حرفي براي گفتن نداشته باشیددوستد داشته باشه...فکر کند دی
 مند همین فکرو مي کند-

شمان منتظر همه به  دختر شد ودر مقابل چ صبانیت از اتاق خارج  با غیض وع
طبقه باال رفت...همه چشللمانشللان حالت بهت گرفته بود راحله به طرف اتاق 

 رفت وگفت:
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 چي به دختره گفتي اتیشي شد؟-
 به تفاهد نرسیدید-
 رج شدند وروي مبل نشستند مسعود دم گوش مهیار گفت:اتاق خا از
شتد تا - شتي کاش مند روز اول جرات تو رو دا خوشد اومد گربه ودم حجله ک

 عمه ات اینجوري از من سواري نگیره
لبخندي زد وچیزي نگفت پرویز به حال گرفته پسللرش نگاه کرد مطمئن  مهیار

عصللباني شللده مادر سللارا که بود مهیار حرف دلش را زده که دختر از دسللتش 
دققیه نشللسللتن بلند  15براي پرسللیدن حالش به طبقه باال رفت آنها هد بعد از 

 شدند ورفتند .
 ماشین نشسته بودند که راحله پرسید:نمي خواي بگي به دختره چي گفتي؟ در

 :زشته زن این چه سوالي مي پرسي تو؟مسعود
 :نمیشه فردا سید جین بچد کني؟عزیز

یار مه جون بهش گفتد  مه نه...ع تا فردا کچلد مي ک نداره اگه نگد  کال  :اشلل
تمایلي به این ازدواج ندارم جوابد مثبته ولي دوسللتش ندارم اوند ناراحت شللد 

 وگفت دلش مي خواد با کسي ازدواج کنه که دوست داشته باشه
 :همین؟یعني با همین لحن گفتي که اونجوري ناراحت شد؟راحله

 جوري سعي کردم طوري بگد که ناراحت نشه که شدبله همین -
 آخه این چه حرفي بود تو زدي ؟-

 :مادر جان ول کنعزیز
یار دختره رو نخواد دیگه پرویز گه قرار نشلللد مه جان تمومش کن...م له  :راح

 حرفي در موردش نزنید؟
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شت - ست بره به دختره بگه نمي خوامت حد اقل مي ذا چرا ولي نه اینکه یه را
 د خونه یکي دو روزبعد زنگ بزنید بگید مهیار نخواستبیای

شود:چي مي  مهیار صدایش بلند ن سعي مي کرد  شیدو  سر ک صبرش  که دیگر 
گي عمه؟دوروز دیگه به چه بهانه اي مي خواسللتي ردش کني ها؟!!...مگه من 
که  نه؟ خودم  که نمي بی بذارم؟  جاش  یب رو ک که بگد نمي خوام ع یدم  د

 زن نمي خوام..ولد کنیدبدترم..عمه ولد کن 
شکها سف  یجار شیا شد وتا سرش را در آ*غ*و*ش گرفت با خ شد پرویز پ

براي راحله سللر تکان داد...گفته بود اصللرار نکند اما دلسللوزي بیش ازحدش 
 باعث ناراحتي برادر زاده اش شد...دستي به شانه اش کشید وگفت:

خاطر خودته نمي خوام ببخش مهیار جان زیاده روي کردم به خدا همش به -
 تو اون خونه تنها باشي...قول مي دم دیگه حرف ازدواج پیش نکشد خوبه؟

 :راحله جان شما نباید به طرف چیزي سوقش بدي که تمایلي ندارهمسعود
 :حاال نمي خواد تو نصف شبي واسه من لفظ قلد حرف بزنيراحله

 داشت...عزیز گفت:این حرف مهیار خندید سرش را از روي شانه پدرش بر با
خودم براي پسرم یه زن خوشگل که دوتا چشمش ببینه پیدا مي کند این عمتد -

 ول کن همش دنبال دختر کوره
 :مادر مهیار کح نمي خواد زن بگیره..مگه نه بابا؟پرویز

شاید یه  نمي سي که هنوز اطمینان ندارد چه بگوید...فقط گفت: ست از ح دان
 روز ازدواج کردم ولي حاال نه

 خندید:اي کلک نکنه کسي و زیر سر داري و رو نمي کني آره؟ مسعود
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خواهش مي کند جلوي عمه این حرف ونزنید که فردا کل تهران ومیذاره زیر -
 پاش که دختره روپیدا کنه

مه ند ه ید ند ندگي اش  خ مه ي هسللتي وز با تبسللد سللر ه که  جز پرویز 
 ب*و*سید...جلوي خانه پارک کرد پیاده شدند.

 :پرویزجان به م*س*تانه بگو بیاد بریدراحله
 بذار یه شب مهمون داییش باشه-
 فردا کحس داره مي دوني که خوابش سنگینه-

 :ولش کن بذار یه شب بمونه خدا حافظمسعود
 به سحمت-
 قي که زدند از آنجا دور شدند.بو با

 :بابا براي چي گفتي م*س*تانه بمونه؟مهیار
 صورت ناراحت مهیار نگاه کرد:یعني چي؟نمي خواستي بمونه؟ به

 که از اتفاقاي بینشان بي خبر بود... نمي خواست مسئله باز تر کند. پدرش
شه ...زنگ بزن یه لنگ - صبح بیدار ن شاید  سنگینه  ا اینجا پنه گفتد خوابش 

 وایسادید
 زد ولي مي دانست موضوع خواب م*س*تانه نیست. زنگ

 کیه؟-
 مند دایي باز کن-
 هد وارد خانه شدند...م*س*تانه آماده رفتن بود:پس مامان اینا کو؟ با
 فرستادمشون رفت امشب مهموني خودمي-
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 ينگاهش افتاد به چهره گرفته وعب*و*س مهیار از ماندنش ناراضلل م*س*تانه
 بود مي دانست اما او کوتاه نمي آمد.

به سمت اتاقش مي رفت بي هوا نزدیک بود به دیوار بخورد که م*س*تانه  مهیار
 سریع به طرفش رفت وبازویش کشید:مواظب باش

 کشید وبا اخد ولحن تندي گفت:ولد کن بازویش
س وراهش سمت اتاقش کج کرد..م*س*تانه بغض کرد ودلگیر از رفتار پ  ررا به 

 داییش.پرویز جلو آمد وگفت:ناراحت نباش چند روزیه حال خوشي نداره.
نه به لبخند تلخي اکتفا کرد.مهیارروي تختش نشللسلللت وزیر لب  م*س*تا

گفت:ببخش م*س*تي بخاطر خودته نباید به من دل مي بسللتي از این به بعد 
 رفتارم باهات همینه

ثانیه بعد دسللت در اورد وروي تخت روي شللکمش خوابید...چند  لباسللش
 کوچکي تا نصف شانه اش آمد...چشد باز کرد وگفت:سایه تویي؟

 بله-
 چرا نخوابیدي؟-
 تو که مي دوني بدون تو خوابد نمي بره....چي شد دختره خوب نبود؟-

کشللید با لبخند گفت:اول اینکه  دسللتش باز کرد وسللایه را در آ*غ*و*ش مهیار
 دختره نه خاند، زشت میگي دختر..دوما نه دوستش نداشتد

 بهتر جاي من وتنگ مي کرد-
یار جاي داد  مه یه خودش را بیشللتردر آ*غ*و*ش برادرش  ندي زد وسلللا لبخ

وخوابید...چند ساعتي گذشته بود اما هنوز مهیار بیدار بود آهسته روي صورت 
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از بسته بودن چشد هایش مطمئن شد به پهلوي راست  سایه دست کشید وقتي
 شچرخید..از کشو دستمالي که به عطر سرد آغشته بود برداشت بویش کرد.کا

مي توانست صاحب دستمال را دوباره ببیند.با آن دستمال مثل یک شي قیمتي 
برخورد مي کرد برایش ارزشللمند بود روي صللورتش گذاشللت ونفس عمیق 

 رد:کشید با خودش نجوا ک
 فکر کند عاشقت شدم مرید-

وضو گرفت وبراي بیدار کردن مهیار به اتاقش رفت نزدیک تخت شد..با  پرویز
شد،نکند  سرش که به پهلو خوابیده بود کنجکاو  ست پ ستمالي که در د دیدن د

 دیشب گریه کرده وبا این اشک هایش را پاک کرده؟
دیدن اسللد مرید که با  طوري که مهیار بیدار نشللود دسللتمال برداشللت با آرام

 حروف التین گوشه اي دوخته شده ابروي باال انداخت ولبخندي زد:
 پس بخاطر همین بود مي گفتي زن نمي خوام خودت ویکي رو میخواستي-

 روي میز گذاشت وبیرون رفت. دستمال
میز صللبحانه بودند این روزها که سللایه به مدرسلله مي رود پرویز خودش  سللر

ضر مي صبح نمي تواند خودش را به  صبحانه حا کند مي داند منیره این موقع 
 آنها برساند...مخصوصا حاال که پایش هد شکسته

سرویس  پرویز ستاده وبرایش لقمه مي گیرد:بخور بابا االن  سایه ای سر  باالي 
 میاد
 لیوان شیرش را سر کشید:بابا هولد نکنید بذارید لقممو بجوم سایه

 ود خندید:بابا بذار راحت صبحونش وبخورهکه مشغول خوردن ب مهیار
 نمیشه االن سرویس میاد زیاد هد منتظر نمي مونه بعد مجبورم خودم ببرمش-
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 :خوب مثل یه پدر وظیفه شناس دختر تو برسونسایه
مي دانست اگر چیزي بگوید جوابش مي گیردبا اخد ظریفي گفت:چشد  پرویز

 حاال هد هر چي خوردي بسه پاشو
به طرف مهیار  مقنعه با عجله کج سللرش کرد و روي صللندلي برداشلللت و

رفت...ب*و*سللیدش وبا خداحافظي از آشللپزخانه بیرون آمد...م*س*تانه که 
به سللمت آشللپزخانه مي رفت با دیدن سللایه که با مقنعه کج وکوله با خنده دار 

 شده بود گفت:صبر کن
ست کرد وگفت:حاال  سایه ستاد...م*س*تانه مقنعه اش در شد..دفعه ای بهتر 

بعد وقتي بابات صدات مي زنه زود بیدار شو تا مجبور نباشي اینجوري با هول 
 کاراتو انجام بدي

 چشد خدا حافظ-
با پدرش بیرون رفت.م*س*تانه به آشللپزخانه رفت با دیدن مهیار که  سللریع

ضورش کرد..که  سرفه اي براي اعحم ح ست تک  صبحانه ه شغول خوردن  م
ي دست مهیار براي پخش کردن شکحت روي نان تست ثابت فقط چند ثانیه ا

پاسللخ  که بي  فت  نه سللحم آرامي گ تا باره مشللغول شلللد.م*س* ند ودو ما
ماند....لبش گاز گرفت و به سللمت قوري رفت بعد از ریختن چاي رو به روي 
مهیار نشست....مي دانست مهیار براي اینجور کارها از کسي کمک نمي گیرد 

 اما باز هد گفت:
 مي خواي برات لقمه بگیرم؟-
 چحق نیستد-
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 از من متنفري؟-
که  مهیار کاري مي کرد  ید  با ما  نا..ا نداشلللت حتي از رکسلللا از کسللي تنفر 

 م*س*تانه فراموشش کند.
 اره حوصله شنیدن حرف هاي تکراري هد ندارم لطف کن دیگه حرف نزن-

به گریه بلند شللد واز  با دلي آرزده مهیار را تماشللا کرد و با بغض رو م*س*تانه
 آشپزخانه خارج شد.

صدایي کشیده شندن صندلي روي زمین وصداي پاشنه صندلي که هر لحظه  با
دور تر میشد فهمید ...م*س*تانه رفت.نان تستش را به میز زد:منو ببخش چاره 

 اي ندارم
 داخل شد با نبود م*س*تانه گفت:م*س*تانه کو؟صبحونه نخورد؟ پرویز

 کند حضور من معذبش کردهنه...فکر -
کنارش نشللسللت وبا لحن شللوخي گفت:توو م*س*تانه از کي معذب  پرویز

 شدید؟
 بي حوصله بلند شد وگفت:من معذب بودم گفتد بره مهیار

 مهیار-
 عوض کردن موضع گفت:کي مي خواید یکي رو جاي منیره خاند بیارید؟ براي

 .حاال قراره یکي رو معرفي کنه ببیند کي میاد-
بدون حرفي از آشللپزخانه خارج شللد وبه سللمت اتاق سللفالیش رفت.از  مهیار

شت آزرده اش کند اما تنها  ست ندا صبي بود دو رفتار خودش با م*س*تانه ع
صبانیتش را تخلیه  صفحه میزد باید ع سفالي را محکد روي  راه همین بود.گل 

ست  شت وارام گریه مي کرد که د سرش روي گل ها گذا  يدخترانه امي کرد...
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ها را مي خواسلللت براي آرام  هایش را نوازش کرد...دلش این نوازش  آرام مو
 شدنش..سر بلند کرد:

 نکن..ازاینجا برو-
 :چرا گریه مي کني مهیار؟م*س*تانه

 زد:گفتد برو داد
که عشللقتو - خاطر این که از من متنفري، مي دوند ب نمیرم..تو دروغ میگي 

 ي کني اما کنار نمي کشدفراموش کند اینجوري رفتار م
 ایستاد صورتش ب*و*سید:دوست دارم کنارش
آنجا را ترک کرد مهیار ماند وحسللش حس دوسلللت داشللتني که به  سللریع

م*س*تانه داشت آن هد فقط به عنوان دختر عمه نه بیشتر کاش مي توانست به 
سي بگوید  ست به ک ست وبس نمي توان او بگوید جایگاهت فقط دختر عمه ا

دوسللت دارد به یقین مسللخره اش مي کردن که تو ندیده چطور عاشللق دختري 
شد...چشمي  ضیحششدي؟وتو شده نه چ شق  ست که او با قلب عا سخت ا

 که فقظ ظاهر مي بیند.
********* 

بایلش زنگ خورد با دیدن شللماره ناشللناس در  از اتاق فرخي بیرون آمد..مو
جواب داد ن تردید داشت.زنگ تلفن قطع شد به سمت اتاق رفت دوباره زنگ 

 خورد با کمي ترس دکمه سبز فشارداد:
 بله-
 سحم چرا جواب نمیدي مرید؟-
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 خیال اسوده گفت:ببخش مامان شماره ناشناس بود ترسیدم... با
 ز چي ترسیدي؟ا-
 هیچي..کاري داشتي؟-
 واي آره..بگو اینجا کجاست؟-

 خندید وگفت:اینجا لندن است شما به.. مرید
 ِاه مرید جدي مي گد-
 خب اونجا یه خونه است که شما رفتید وجاي منیره خاند کار مي کنید-
 حاال بگو خونه ي کیه؟-
 هووووم..نمیدوند-
بزني...خونه سللعادتي، همون دکتره که  مي دونسللتد حتي نمي توني حدس-

 اون شب تو بیمارستان بهمون کمک کرد یادته؟
نمي دانسللت محبت کسللي را فراموش کندبا بهت گفت:نه..شللوخي مي  مرید

 کني؟
ندي زد - تا منو دید لبخ خدا اوند  نده  جب کردم ب که اول دیدمش تع نه مند 

 وگفت خوش وامدي...باورت میشه؟
 ذهن مرید را درگیر کرده بود:مامان سوالي

 جوند-
 یه پسر نابینا نداره؟-
وا خوب معلومه که داره چند دفعه منیره خاند گفت... چقدر خوشللگله دلد -

 ریش ریش شد وقتي دیدمش
 ِاس...اسمش چیه؟-
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 مهیار-
پشللتي صللندلي تکیه داد خودش بود همان پسللر که چند باري دیده پس  به

 وشت باید اینطور ان دورا بهد نزدیک مي کرد؟پسرشه...چرا سرن
 مامان دیگه کاري نداري من...من اینجا خیلي کار دارم-
 نه مادر به کارت برس خدا حافظ-

شده بود یعني چي؟..چطور  روي شده بود گیج  شت داغ  ست گذا صورتش د
به او کمک کرد حاال.... به  به عنوان رهگذر  امکان دارد پسللري که یک روز 

 تکاني داد ومشغول نوشتن شد نمي خواست به او فکرکند.سرش 
در اتاق کحفه راه مي رفت دکمه پیراهنش باز وبسته مي کرد نمي دانست  فرخي

باره  لباس مناسللبي پوشللیده یا نه چند بار خودش را چک کرد عطرش را دو
تجدید کرد نفس عمیقي کشللیدوبراي اولین بار در این سلله سللال به اتاق مرید 

صالحي اجازه ورود مي درفت چ ضربه به در زد مرید به خیال  ...فرخي هدند 
وارد شللد با لبخند به مرید که سللرش با نوشللتن گرم اسللت نگاه کرد..چقدر 
دوستش داشت..نمي دانست واقعا عشق وعحقه است یا عادت که در این سه 
 سال به آن دچار شده...رو به روي میزش ایستاد تک سرفه اي کرد مرید سریع

 سر بلند کرد با دیدن فرخي هول شد وایستاد وموهایش در مقنعه فرستاد:
 سحم-

 :علیک سحم چند بار سحم مي کني؟خندید
موهایش که چموشانه بیرون ریخته مي شدن نگاه کرد:چند بار گفتد یه گیره  به

 بزن موهات نیات بیرون؟
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آنقدر از امدن فرخي غافلگیر شللده بود که متوجه لحن صللمیمانه فرخي  مرید
 نشده بود:

ببخشللید گیره میزند ولي بخاطر اینکه پرپشللت دیگه...نمي توند کاري بکند -
 ....با من امري داشتید؟

 با من امري داشتید نه؟با من کاري داري؟آره میشه با من تا جایي بیاي؟-
 یعني کجا؟براي چي؟باال انداخت:بله... ابروي
:هول نشو یکي یکي...تا پارک نزدیک شرکت...اگه سردتونه میرید کافي خندید

 شاپ
 واسه چي؟-
 مي خوام امروز و براي خودم باشد-

 سردرگرم وناتوان ازححجي حرف هاي رئیسش:کاراي شرکت دیگه؟ مرید
 :نه کاراي خودم..کیفتون وبردارید برید دیگهخندید

 خشید منظورم ..کاراي شرکت چي میشه؟کجا؟....بب-
 کار همیشه هست-

 گیج از این همه اصرار گفت:اجازه بدید حاضرشد مرید
 خوشحالي یک قدم به عقب رفت:ممنون با
سللمت دررفت قبل از باز کردن برگشللت وگفت:روسللري خیلي بهتون میاد  به

 خیلي خانوم تر وبا وقار ترو.....وخواستني تر میشد،توي پارکینگ منتظرتوند
ستي بهد زد...دور واطراف نگاهي انداخت  از شحالي د اتاق بیرون آمد از خو

اقش ات کسللي نبود که رئیس شللرکت را ذوق زده ببیند....براي حاضللر شللدن به
نالیز مي  مات را آ تاده بود وکل فت....مرید هنوز مسلللخ شلللده ایسللل ر
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ستني... سري..وقار...خوا ستني� �کرد...رو  جهتو کانون در آنقدر یعني وا
بوده که مي داند چه به او مي اید...مرید از این همه توجه لبخندي زد به  خيفر

شته شاید فرخي عحقه اي به او دا سري  خودش امیدواري مي داد که  شد؛رو با
سللاتن مشللکي که با گل هاي طوسللي تزیین شللدن بود از کیفش بیرون کشللید 

 وپوشید...در اینه نگاه کرد ولبخندي زد زیر لب گفت:
شد،فرخي..کام..یار فرخي داري با من چیکار - ستني تر می سري خوا من با رو

 مي کني؟
سو آینه شت وبه خودش نگاه کرد یک مانتوي پاییزي  اي  رمهاش در کیف گذا

ند جلویش گره داه بود  که کمرب ند  نار هد بود فت افقي ک هایش ج مه  که دک
ستانش را در  شد...د سرمه اي.... از اتاق خارج  شکي وکفش  شلوار کتان م و

به  نهیجیب مانتویش قرار داد وخودش را به پارکینگ رساند...فرخي دست به س
صحبت وم شي که  شنه کف صداي پا شینش تکیه داده بود با  ه زمین غرورانه بما

کوبیده مي شللد سللر بلند کرد وبا دیدن مرید که بدون کوچک ترین لبخند بر 
لب وجدي به سللمتش مي آید لبخندي زد و در را برایش باز کرد..خواسلللت 

 چیزي بگوید که فرخي انگشتش را به معني هیس روي لبش گذاشت.
به تشللکرهد  امروز قرار نیسللت با هد تعارف کنید،پس هر کاري کردید الزم-

 نیست ... سوار شو برید
 ولي..-
 خواهش مي کند-
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شللدند و حرکت کردند..مرید به مسللیر نگاه کرد وگفت:قرار نبود برید  سللوار
 پارک؟

 نه هوا کمي سرده میرید کافي شاپ-
 میز دونفره نشستند...فرخي:چه میل دارید؟ پشت
 تعارف گفت:کاپیچنو بدون

کت بودند وحرفي نمي زدن مرید منتظر  هر دو سللفارشلللات را دادند...سلللا
ومشللتاق شللنیدن صللحبت هاي فرخي بود..فرخي هد کحفه دسللت درموهاي 
شت واز عکس العمل مرید مي ترسید  شروع کردن ندا بلندش مي کرد جرات 
شاید هر دختر دیگري بود یقینا جوابش مثبت بود ولي از دل مرید خبر نداشت 

 بگوید... بایده؟آخرش چ
به فرخي که مضللطرب بود و بیرون تماشللا مي کرد نگاه کرد وگفت:آقاي  مرید

 فرخي
 نگاهش کرد:بله سریع

 گفتید با من کار دارید-
که اهل - جاي  جا شللروع کند؟ واز اون خب اره ولي دارم فکر مي کند ازک آ..

سخته بدون مقدمه  صل مطلب...هر چند برام  سر ا ستد میرم  شیه رفتن نی حا
یدوند  چیني حرف بزند ولي چون مجبورم آخرش حرفد رو بزند میگد، نم
نامزد که  باشللله ...شللما  جوابتون چیه ولي امیدوارم جوابي که من مي خوام 

 ندارید؟
شت حتي فکرش را هد  مرید سوالي ندا سوال جا خورد انتظار همچین  با این 

 نمي کرد چنین سوالي بپرسد:خب..خب نه یعني ...ندارم
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 اون مرده چي؟عماد هنوز مزاحمتون میشه؟-
 نه...نه رفت-
 خوبه...خواستگار سمج هد که ندارید؟به غیر این پسره که رفت؟-

ش مرید سوالش بی سواال با هر  شید این  شد:عرض کردم که نه...ببخ تر گیج می
 براي چیه؟

از شاخه به شاخه پریدن خسته شده بود در چشمان مرید خیره شد وبا  فرخي
 لبخند گفت:با من ازدواج مي کني؟

ثانیه با چشمان متحیرو مغز هنگ شده اش به چشمان میشي رنگ فرخي  چند
شرم وحیا شد.. سوال  ي دخترانه اش او را مجبوربه پایین خیره ماند بعد متوجه 

 انداختن سرش کرد.
 آقاي فرخي..من..من-

ست که چه بگوید...تنها چیزي که  آنقدر شت که نمي دان سترس دا هیجان وا
 میدانست این بود که آنها به درد هد نمي خورن.

 آقاي فرخي من وشما با هد فرق مي کنید-
 چه فرقي؟-
نگ ..اعت- مه چیزیمون ...فره یامون ه ماعي... دن یت اجت خانواده..موقع قاد..

 فرق مي کنه
سالست نه من وشما...ما با حرف زدن 20ساله وپسر18این حرفا واسه دختر -

 هر مشکلي رو مي تونید هل کنید
 من..-
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ید مغرور - یه..نمي خوام فکر کن عال ندگي من  یت ز فکراتو بکن... موقع
دختري جاي شللما بود بله رو وخودخوام یا چه مي دوند خودشللفتد ولي هر 

 میگفت
 اما من هر دختري نیستد-
لبخند بلند شللد...کتش از روي صللندلي برداشللت با لبخند گفت:میدوند  با

بخاطر همین از شللما در خواسللت ازدواج کردم وگرنه دختر براي من زیاد بود 
 ...برید شرکت که یه ریع دیگه قرار دارم

میداد...فرخي وقتي تکان نخوردن مرید دید هنوز نشسته بود باید توضیح  مرید
 ازپشت خد شد ودر گوشش گفت:مرید پاشو برید

شانه هایش بود در جایش میخکوب  با سمش وحس گرمایي که روي  شنیدن ا
شت..فرخي  سنگیني در پاهایش مي کرد قدرت تکان دادنش ندا شد احساس 

 کیف مرید از روي میز برداشت وگفت:
 ؟ چرا بلند نیمشي مرید-
زحمت برگشت ونگاهش کرد...بنظرش چشمانش زیباتر شده بودند ...زبان  به

 سنگینش به حرکت درآورد:میشه دیگه اسمد..
نه... خسته شدم از بس گفتد خاند همتي از این به بعد مرید هستي...خیالت -

راحت جلوي بقیه اینجوري صدات نمي کند که برات درد سر بشه...خوشحال 
 کامیار...زود بیا کنار ماشین منتظرتد میشد تو هد بگي

پا نمي  کامیار با گفتن حرفش احسلللاس سللبکي وراحتي مي کرد و سللر از 
شناخت...بعد از رفتن فرخي لبخندي زد یعني باور کند کسي که دوستش دارد 
ستگاري کرده؟...چه جوابي به او بدهد؟او مرد بالغي بود  امروز رسما ازاو خوا
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حتیاجي به اجازه خانوادش نداشللت اما براي حضللور در مطمئنا براي ازدواج ا
صورت داغ  ستي به  شند.اگر مخالفت کنن چه؟د ست با ستگاري الزم ا خوا

 شده اش کشید وبیرون رفت.
 هنگام رانندگي رو به مرید گفت:چیه چرا قیافتو اونجوري کردي؟ فرخي

اید به گار ببه چهره شاد فرخي انداخت ضربان قلبش باال رفته بود....ان نگاهي
 این طرز حرف زدن عادت کند:چیزید نیست خوبد

 دقیقا من باید چیکار کند که لبخند محو سرکارعلیه رو ببیند ها؟-
ند بزند - یا لبخ ندم  یل بخ که بي دل بک سللري نیسللتد  من دختر لوس وسلل

 ....جلوي مردا اینجورید
 یعني جلوي باباتد همین جوري هستي؟-
 غریبه هامعلوم که نه...فقط -
آها پس رئیست غریبه است آره؟باشه حاال که اینطور شد فردا باید جواب منو -

 بدي؟
 چي؟فردا آخه...فردا که خیلي زوده-
زود نیسللت خیلید دیره تا فردا هر ثانیه که مي گذره یک سللال از عمر من کد -

 میشه
ست  با ست..چه کند؟....با وجود آنکه فرخي را دو ش در موندگي در جایش ن

داشلللت اما انتظار خواسللتگاري از او نداشلللت.فکرش را هد نمي کرد که او 
سنخیتي با هد  شد باید عاقحنه فکر مي کرد او وفرخي هیچ  شته با ستش دا دو

فراموش  دنداشتند فرهنگ واعتقاداتشان فاصله چند کیلومتري با هد داشتند.بای

http://www.roman4u.ir/


 313 1زندگی پاورقی 

شتن مبارزه مي کرد وبه خودش مي قبوالند  ست دا مي کرد باید با این حس دو
 که براي هد ساخته نشدند.

** 
وارد شدن به خانه ودیدن پدرش که خوابیده با نگراني کنارش نشست خواب  با

شربت به لیمو  ست کردن  شغول در شک م شپزخانه رفت،مادرش با ا بود..به آ
 بود.

 ده؟فهمید که شما کار مي کنید حالش بد شد آره؟مامان بابا چي ش-
نه مادر...خونه آقاي سعادتي بودم بهد زنگ زدن گفتن حال شوهرت بد شده -

 اون دوتا رو ول کردم ورفتد بیمارستان
 حالش خیلي بده؟-
آره...دکتر کاروبراش ممنوع کرده کلیه هاش دیگه به درد نمي خوره باید دنبال -

 کلیه بگردید
 نیمه داد گفت:کلیه؟ دکتر گفت؟!! صداي

 آره...حاال از کجا پیدا کنید؟االن چند ساله اسمش تو لیست پیوند اما...-
مجالي براي حرف زدنش نداد:مامان گریه نکن تورو خدا ایشللاالله کلیه  گریه

 پیدا میشه...بهش گفتي از فردا نره سر کار؟
زد وگفت نه گفت تا زندم  مادر یه چیزي میگیا...خود دکتر این حرف وبهش-

 باید کار کند نمي خوام زن وبچد تو زحمت بیوفتن
 زمین نشست:واي..بابا چرا حرف گوش نمي کني؟ رو

دفعه گفت:با بچه هاي آقاي سللعادتي چیکار کردي؟اونا رو دسللت کي  یک
 دادي؟
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 آقا مهیار گفت برو خودم مواظب خواهرم هستد-
 خواست مواظب خواهرش باشه؟اون که چیزي نمي بینه چطور مي -
 گفت زنگ میزند به دوستد بیاد پیشد-
شاپ افتاد که  با شد آبي در کافي  سر چ ست مرید یاد همان پ شنیدن کلمه دو

 رفتار تندي با او داشت.
 مامان امشب باید با بابا جدي در مورد کار نکردنش حرف بزنید-
 ي بگید؟مگه اون موقع باهاش شوخي داشتید که این دفعه جد-
نه منظورم اینه که باید طوري بهش بگید که بفهمه سحمتیش براي ما با ارزش -

 تره...االن خوابه؟
 اره یک ساعتي هست االن باید بیدارش کند قرصش وبدم-
 خوبه پس االن باهاش حرف بزن-
 بذار براي یه وقت دیگه-
 نه مامان دیر میشه برید-

با چشللمان نگران قرخ هاي همسللرش برداشللت وکنارش نشللسللت  ناهید
..بیدارش کرد بعد از خوردن قرخ ها مثل همیشلله که اضللطرابش رابا مالش 

 دست هایش نشان مي داد گفت:
 جواد-
 بله-
تو زیاد براي ما زحمت کشللیدي ما هد بیشللتراز توانت ازت انتظار وتوقع -

 نداشتید
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 گفت:حرفت وبزنبا لبخند دلگرم کننده اي  جواد
دیگه کارنکن شنیدي که دکترچي گفت باید دنبال کلیه باشید...این کار کردن -

 تو زبوند الل ایشاالله صد سال عمر کني..مي ترسد ....
کار نکند خرج - قه یکي زودتر یکي دیرتراگر من  میترسللي بمیرم؟...مرگ ح

اس یه دسللت لبخونه و بیمارسللتان مي یوفته گردن اون دختر بیچاره؟مرید که 
ستان کوفتي من  سابي براي خودش نمي خوره وهمش خرج بیمار ست وح در

 میشه بذارید بمیرم شما هد کمتر به زحمت میندازم
شما  مرید ست:بابا این حرف ونزن... ش شپزخانه بیرون امد وکنار پدرش ن از آ

نگران خرج بیمارستان نباشید اون یکي دیگه پرداخت مي کنه دیگه خرجش با 
 یستما ن

 کي؟-
ید قاي ناه عدش اوردمون خونه ..آ تان ب مارسلل که کمکمون کرد تو بی :همون 

 سعادتي
 آها...مرد شریفیه-
اره بابا هست...اون خرج بیمارستان ومي ده شما هد دیگه کار نکنید مند پول -

 خورد وخوارک ودر میارم حله؟
 کنه ؟ها؟ بره کارخرج خونه با تو باشه؟کي گفته پدرتو خونه بخوابه ودخترش -
بابا شللما فعح مهمترین اگه خداي نکرده طوریتون بشلله این پول دیگه بدردم -

نمي خوره...باور کنید کفافه زندگیمون ومي ده شللما هد به فکر سللحمتیتون 
 باشید
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به چهره دخترش که منتظر  نگاهي به ناهید که نگران به نظر مي رسللید کرد و
یک جواب بود...نمي خواسللت اینطور شللود که دخترش کار کند واو در خانه 
 بخوابد..دستش دراز کرد ودخترش را در آ*غ*و*ش گرفت و در گوشش گفت:

 دعا مي کند خدا یه مردي که لیاقت تورو داشته باشه سرراهت قرار بده-
 لبخند در چشمان خسته پدرش نگاه کرد:این یعني باشه؟ با
 آره اما بذار تا آخر این ماه سر کار بموند که حقوقمو بدون کسري بدن-
 آخه..-

 :باشه...خوبه ولي فقط تا اخر این ماهناهید
 چشد خاند چشد...شربت من چي شد؟-
 گذاشتد یخچال خنک شه-

 *غ*و*شش فشرد وب*و*سیدش.با خوشحالي پدرش را سفت در آ مرید
 که برنج هاي اضافه درقابلمه مي ریخت گفت:مرید ناهید

 بله-
 میگد فردا مي توني چند ساعتي مرخصي بگیري؟-
 واسه چي؟-
صي - ساعتي مرخ سه  ست تنهام گفتد بتوني دو  سعادتیه..د تولد دختر آقاي 

 بیگري بیاي کمکد خیلي خوب میشه
 چند سالشه؟-
 تو آبان ماه دنیا اومده پارسال ثبت نامش نکردن هشت سال چون-

 :یعني هشت سالشه کحس اولهخندید
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که فکر مي کني - ندام ودرشلللِت  قدر خوش ا له این ماشلللال یا ببینش  آره...ب
 سالشه...یه زبوند داره که کسي حریفش نیست9
 اسمش چیه؟-
 سایه-
 باشه فردا در خواست مرخصي میدم ببیند چي میشه-
 د نکنهدست در-

**** 
 اتاق کارش روسریش مرتب کرد..به اتاق فرخي رفت یک ضربه زد: در
 بفرمایید-
 اضطراب ودلشوره اي که داشت وارد شد مي ترسید جواب بخواهد:سحم با

 بلند کرد وبا خوشرویي گفت:سحم بیا بشین چرا وایسادي؟ سرش
 نه ممنون...چند ساعت مرخصي مي خواستد-
 افتاده؟اتفاقي -
 نه اتفاق بد نیست ...-
 فکر کردم اومدي جواب منو بدي.واینسا بشین-
 راحتد-
 من ناراحتد-

 ایستاده وسرش پایین گرفته بود:مرید بلند شدم مي شونمتا هنوز
ست:خب جواب من چي  لبخند س ش ست فرخي رو به رویش ن ش محوي زد ون
 شد؟

 ک عمر زندگياجازه بدید فکرامو بکند یک روز کمه براي ی-
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شمانش  فرخي ست که کمي خودش را جمع کرد در چ ش شد وکنارش ن بلند 
 نگاه کرد:

مرید من قول مي دم خوشللبختت کند،اگر مشللکل تو سللطح فرهنگ ومرفه -
 بودن منه که فکر نکند مشکلي باشه که بخواید سرش بحث کنید

ستگ- شون خوا سر شهر براي پ شن ازپایین  ضر می ري اخانوادتون چي اونا حا
 کنن؟

سللالمه بچه که نیسللتد تو زندگید دخالت کنند...فکر نکند خانواده تو 31من -
 هد مشکلي داشته باشند،باهاشون صحبت کردي؟

 هروقت فکرامو کردم به خانوادمد مي گد-
 خندید:من جز بله جوابي نمي خواما فرخي

 لبخندي روي لبانش نشاند:شاید پدرم مخالفت کردن باز
از روي میز برداشللت وجلویش گرفت:این یعني بله...پیشللاپیش بله  شللیریني

 شما رو تبریک مي گد
 آقاي....-
آقا نه...کامیار...سللخت نیسللت تمرین کني یاد مي گیري..بعد از من تکرار -

 کن..کام...یار میشه کامیار..حاال تکرار کن
 ولي اخه..-
 تکرار کن-

فرخي بیشتر مي شد واین خودش عحقه و دوست داشتن مرید نسبت به  حس
قا  حاال مطمئن بود دوسللتش دارد.... خودش هد از این آ هد حس مي کرد و
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شان دادن عحقه اش وبه قبوالندن به  شده بود وبخاطر ن سته  فرخي گفتن ها خ
خودش که فرخي با مردهاي دیگر فرق میکند ودیگر نمي خواسللت دربرابرش 

د که کامیار شللوکه از این خنده وجدي رفتار کند.خنده بي صللدایي کر خشللک
 زیبا شد.

 :کامیارمرید
 بهت به خنده مرید گفت:آفرین..دیدي سخت نبود با

 گوشش گفت:خیلي خوشگل مي خندي در
حس حرارت گرماي شللدیدي در بدنش کرد...خجالتي که در صللورتش  مرید

 نمایان شد باعث قرمزي گونه هایش شد...ایستاد:
 میشه مرخصید وبدیدمن دیگه باید برم اگه -

ایستاد شیریني جلویش گرفت با لبخند:من قربون این خجالت کشیدن  کامیار
 هاي تو برم...بردار

ست  شریني شوق وهیجان دو صف ناپذیر بود بین  شت...حالت مرید و بردا
تاده بود... دختر بودنش وحس  داشللتن واسللترس از دسلللت دادنش گیر اف

 نوازشگونه ي که میخواست خشک وجدي بودنش را کنا ربزند.
 :مرخصیات خیلي داره زیاد میشه ها؟حاال چند ساعت میخواي؟فرخي

 سه ساعت-
کاري بهت مرخصللي میدم که با خیال راحت به  کد نیسللت؟تا آخر سللاعت-

 کارات برسي...جواب مند فردا حاضر کني
 کرد وجلویش ایستاد:بفرمایید امضاص
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ست با گفت ست....مي خوا شنیدم مي خوا شون  :خاند محبیان چي؟یه بار از
 شما ازدواج کنه

 م:آي حسود...نترس اون ومادرم برام در نظر گرفته که مند دوستش ندارخندید
 با اجازه-

 خواست بیرون برود که فرخي صداش زد:مرید یه لحظه صبر کن مرید
جعبه معرق کاري شده از کشویش بیرون آورد ..روبه رویش ایستاد وبه او  یک

 داد:ببین خوشت میاد
برداشت ودرجعبه باز کرد..با دیدن آن همه گیره سر دهنش باز ماند:آقاي  مرید

 فرخي
با فرخي ندید: ند خ یاد بگیري بگي بل تا  چل مي کني  فت فرخي،تومنو ک ز گ

 کامیار...اینا رو گرفتد تا موهاي خوشگلت اینقدر نریزن بیرون
دسللتي به موهاي جلویش که بیرون بود کشللید...فرخي جلو تر آمد یکي  مرید

 از گیره ها که پاپیون قرمز داشت برداشت و همان دسته عقب کشید وگیره زد:
 شديحاال خوشگل تر -

ستش روي  مرید سریع بیرون رفت د ضا را تحمل کند  ست آن ف دیگر نمي توان
صالحي که با دهن  شي رو به  سر خو شید...با لبخند  شت ونفس ک قلبش گذا

 باز،این چند روزه او را نگاه مي کرد گفت:
 خسته نباشي خاند صالحي-
ون راتاقش رفت وسایلش برداشت ..جعبه در کیفش گذاشت و از شرکت بی به

 امد.

http://www.roman4u.ir/


 321 1زندگی پاورقی 

********* 
 ششد فصل

کوچه آشنا بود...به زیر همان درختي که پسر نابینایي را نجات داد نگاه  فضاي
 کرد اگر یادش مانده باشد باید ته کوچه خانه شان باشد.

 الو مامان من االن سر کوچد-
 خب بیا ته کوچه یه در بزرگ سیاه-

شه اي تماس قطع کرد وبه کوچه اي که از  پس ست بود با گفتن با سش در حد
شد.خانه بزرگ  شرد مادرش در باز کرد ،وارد  شده نگاه کرد..زنگ ف درختان پر 

 ومجللي بود ..با بسته هاي خرید به داخل خانه رفت.
 سحم-
 سحم مادر دستت درد نکنه چیزاي که گفتد خریدي؟-

 ذاشت وگفت:بله همه روخرید ها روي اپن گ مرید
و روسللریش در آورد و روي کاناپه جلوي تلویزیون گذاشلللت نگاه  مانتویش

 اجمالي و کوتاهي به خانه انداخت.
 مامان اینجا رو خودت تنهایي تمییز مي کني؟-
 آره-
 سختت نیست خیلي بزرگه-
 چیکار کند مادر مجبورم-
 خب حاال من چیکار کند؟-
 اینجارو تزیین کن-
 راستي بابا فهمید چیزي بهت نگفت؟-
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 چرا یه کمي دعوا کردید ولي با صحح زنوند راضیش کردم-
 :میشه این صحح زنونتون به ما هد بگیدخندید
 با لبخند پشت مرید نگاه کرد وگفت:سحم خاند صبح بخیر ناهید
شت وبا دیدن دختر مو بلند که در لباس خواب، خواب آلود  مرید شت برگ به پ

شترشبیه  شت بی سایه با دیدن آن جا خوردو با اخمي که مرید دا بود نگاه کرد...
 ناظد مدرسه شان است

 که ترس او رادید لبخندي زد:سحم شما باید سایه خاند باشید درسته؟ مرید
 سرش تکان داد...دستش دراز کرد وگفت:من مریمد فقط

بان مرید دید جلوتر رفت ولبخند دختر  ي زد:خوشللبختد ازوقتي لبخند مهر
 دیدنتون

 همچنین...تو از من ترسیدي؟-
 یه کوچولو-
خب سللایه خاند چون امشللب تولد شللماسللت مي خوام اینجا روبه سلللیقه -

به دسلللت  یه آبي هد  باسلللات وعوض کن  بدو برو ل خودت تزیین کنید پس 
 وصورتت بزن وزودي بیا

 شوق دستش به هد زد وگفت:با سلیقه من؟یعني من بگد؟ با
 بله-

همان طور که در خانه میدوید وبا دسللت اشللاره مي کرد گفت:اینجا  سللایه
سکمو میذارم تا همه ببین...روي  بادکنکامون مي ذارید پر پر ...اینجا همه عرو

 این میز هد کیک وشیریني ها میذارید و......
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با ذوق وهیجان مي گفت ومرید بالبخند همه را به یاد مي سپرد...وقتي  دخترک
 رف هایش اتمام یافت مرید روبه رویش ایستاد وگفت:ح
 خوشگل خاند اول صبحونه تو بخوربعد کارمون وشروع مي کنید-
 نه من داداشد صبحونه مي خورم-

ست  لبخند شد تازه یادش آمد کس دیگري هد در این خانه ا روي لبانش محو 
ي دانسلت که زیاد هد ناآشللنا نیسللت...مطمئن بود همان پسللر نابیناسللت.. نم

 چرااز دیدار دوباره با او ترس دارد.
 داداشت کجاست؟-
 خوابه...بیدارش کند؟-
نه نه..بذار بخوابه،شللما باید صللبحونتو بخوري چون مي خواید سللاالد الویه -

 درست کنید
 واي داداشد عاشق الویه است....من رفتد لباسد وعوض کند-
شد.یک کادو در  با سه ها  شغول خالي کردن خرید ها از کی سایه مرید م رفتن 

 آورد وگفت:مامان ایند کادوي شما
 برداشت:دستت درد نکنه چي هست؟ ناهید

 عروسک سرامیکي-
 من حاضرم-

 برگشت با دیدن سایه که آماده است لبخندي زد وگفت:یه آهنگ بذارید؟ مرید
 زد:آره.. جی 
 موسیقي خارجي گذاشت وبا سایه شروع به ر*ق*صیدن کردند. مرید
 بلند گفت:مرید صداش وکمتر کن آقا مهیار خوابه ناهید
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 داد زد:االن دیگه باید بیدار شه سایه
جی  مي کشللید و میخندید فارغ از هرغد غصلله شللاد شللاد...سللایه به  سللایه

 ر*ق*خ مرید نگاه مي کرد.
 ر*ق*صید خاله مرید شما خیلي قشنگ مي-

ب*غ*ل کرد وبا هد مي چرخیدند ومي خندیدند....مهیار با صداي بلند  سایه
 موسیقي بیدار شد:

 خدایا چه خبره؟-
یاداوري تولد سایه بالشت روي سرش گذاشت:سایه دیونه شدم صداش وکد  با

 کن
روي سللرش ودسللتانش روي گوش هایش گذاشللت اما افاقه اي نکرد واز  پتو

صداي موسیقي کاسته نشد..با کحفگي بلند شد و به حمام رفت بعد از گرفتن 
دوش به سراغ کمدش رفت...با حسرت دستي به روي همه لباس هایش کشید 
آرزو مي کرد که اي کاش فقط یک بار..فقط یک باردیگر مي دید...چشلمانش 

باز هد باید کمک مي گرفت مشللتي به در کمده بسللته زد خسللته شللده  بسللت
صدایش را  صدا خواهرش  سرو  بود..با حوله بیرون رفت...مطمئن نبود در آن 

 بشنود اما سعي خودش کرد:
 سایه-

با آن تاپ وشلللوارمشللکي اش وموهاي بازش بدون توجه به اطرافش با  مرید
 ونه صدایش مي شنید. سایه مي ر*ق*صید وکسي نه مهیار مي دید

 صدایش بلند تر کرد:سایه کمي
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جوابي نشللنید...صللداي جی  خواهرش که در خنده هاي دختر دیگري  بازهد
 مخلوط شده بود..عصبي داد زد:سایه

سلله ي آن به سللمتش خیره شللدن..مرید بدون فکر کردن واز روي ترس به  هر
 طرف مانتو وروسریش پرید

 :نترس داداشد نمي بینهسایه
سري که  ناهید شان نفس نفس میزدن مرید به پ پخش را خاموش کرد.. هر دوی

 با حوله وموهاي خیس ایستاده نگاه کرد.
 :سحم آقا مهیارناهید
کمي عصللبي بود از اینکه اینطور به دیگران احتیاج دارد و کسللي به او  مهیار

 توجهي نمي کند حس اضافه بودن مي کرد.
 سایه نیست؟-
 مچرا اینجا-
 چرا هر چي صدات مي کند جواب نمي دي؟-
 ببخش صدات ونشنیدم-
 ناهید خاند چرا ضبط واینقدر بلند کردید؟-

دکمه هاي مانتویش مي بسللت ناهید شللاکي به اونگاه کرد پس خودش  مرید
اسللت ...کوچه وکافي شللاپ حاال هد خانه ي خودش:ببخشللید من صللداش 

 وبلند کردم
صللداي آشللنا کافي بود که عصللبانیتش فرو کش کند... دو بار صللدایش  همین

شللنیده... هنوز مطمئن نبود درسللت شللنیده،یعني خودش بود؟مرید؟... آب 
 دهانش قورت داد با صداي که از هیجان مي لرزید:
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 نه اش..اشکالي نداره-
 دست برادرش گرفت:کاري داشتي؟ سایه

سردي که در فضاي خانه پیچیده شده به دختر مورد عحقه اش وعطر  حواسش
بود نه لباسي که مي خواهد بپوشد لباس دیگر اهمیت نداشت باید زود تر پیش 
او برمي گشت...اما او اینجا چه مي کرد؟شاید خدمتکاریست که پدرش براي 

 کمک گرفته
و ناهید به پسري که مسخ شده ایستاده وتوجهي به کشیدن ها خواهرش  مرید

 مي کردند. نمي کند نگاه
 داداش با توئد چي مي خواي؟-

 آن حال بیرون آمد:ها چي؟ مهیاراز
 چرا صدام زدي؟-
 آها...برید تو-
ستن کرد روي  با ش شده بود او را وادار به ن ستي که در پایش ایجاد  س هد رفتن 

 تخت نشست...سایه روبه رویش
 اون دختره کیه؟-

شیدم  سایه ستت وک ساعت د شید:بخاطر همین بود یک  خندید وگونه مهیار ک
 نفهمیدي؟

 زد وبا تردید گفت:خدمتکاره؟ لبخندي
 نه..دختر ناهید خانمه اسمشد مریمه ..اینقدرمهربونه-

http://www.roman4u.ir/


 327 1زندگی پاورقی 

یاج که دختره  احت باور این یده بود...  بان ورئوفش د به گفتن نبود قبح دل مهر
سي که  ضد آنکه ک سخت بود ه سخت بود چقدر  شد  شان با خدمتکار خانه 

 یک روز در کوچه دیده حاال در خانه شان باشد.
 :گفتي بیام همین وبپرسي؟سایه

 نه لباس مي خوام..یه پیراهن سفید-
شد و وهمرا مهیار ست برادرش روي بلند  سایه د شد.. سایه به کمد نزدیک  ه 

 پیراهن سفید گذاشت:این سفیده
 بعد تشکر دست روي گیره کشید وبیرون آورد..:یه شلوار آبي نفتي مهیار
شناختن رنگ ها مهارت  سایه ست ...در  ست چه رنگی کمي اخد کرد نمي دان

مه رنگ آبي نفت یان آن ه مام سللعیش کرد م ما ت نداشلللت ا نداني  یدا چ ي پ
 کند..سرش خاراند ودست مهیار روي شلوار آبي تیره گذاشت:

 نمي دوند همون رنگ یا نه...ولي به پیراهنت میاد-
شلوار بیرون آورد  مهیار شدلبخندي زد.... که متوجه لحن مظلومانه خواهرش 

 وگفت:سلیقت خوبه هر چي باشه مي پوشد
تش روي صللورتش جلو برد...سللایه فهمید...نزدیک تر رفت ودسلل دسللتش

 گذاشت..مهیار آرام گونه اش نوازش کرد کمي جلو تر رفت وب*و*سیدش:
 مرسي خوشگلد مي توني بري-

شید...به  سایه شد لباس پو شید وبلند  سیدش ورفت...نفس آه داري ک ب*و*
سمت میز رفت روي آن دست کشید ..شانه اش پیدا کرد روي به روي دیوار نه 

نه  نه موهایش شلللا نه مي خواسلللت چه کار وقتي نمي دید؟پدرش ای کرد..آی
موهایش آنقدر کوتاه کرده بود که حتي نمي توانسلللت به او حالتي دهد....در 
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حدي که بتواند بگوید مو دارد.بازذهنش به دختري که بیرون از این اتاق اسلت 
کشیده شد.دستي به روي دکمه هاي لباسش کشید باید مطمئن میشد درست 

مشللغول جابه جا کردن مبل ها بود وسللایه در حال باد کردن باد بسللته...مرید 
 ...نگاهشدکنک ها...باصداي بسته شدن در نگاه مرید به آن سمت کشیده ش

شیده  ستینش تا آرنج باال ک سفیدي که آ ضله ایش در پیراهن  کرد ...قد بلند وع
سفیدي پایش به خوبي نمایش شکي که  شتي م شلوار آبي تیره ودمپایي انگ  با 

ندارد... آنقدر محو دیدن موهاي کوتاه  نابینان  به  میداد...این هیچ شللباهتي 
به اینکه او در حال ن به گلداني که  زدیکنمدارش بود که حواسللش  شلللدن 

جلویش گذاشته نبود...مهیار بي هوا به آن خورد صداي شکسته شدنش مرید 
 را از دنیاي خیال پردازیش بیرون کشید وتکاني خورد.

را کنترل کرد و نیوفتاد کمي ترسللید وعقب رفت...ناهید وسللایه  شمهیارخود
 سراسیمه به طرفش دویدن ومرید نزدیک تر بود جلو رفت وگفت:

 خوبید؟..معذرت مي خوام شرمنده-
 خوشرویي گفت:عیبي نداره چیزید نشد با

 دستش گرفت:خوبي داداش؟ سایه
 آره خوبد-
 حالتون خوبه طوریتون نشد؟-

 دید:خوبد بابا چرا اینجوري مي کنید؟خن مهیار
با اخد وکمي عصللبي گفت:چرا حواسللتو جمع نکردي ؟چرا این گلدون  ناهید

 وگذاشتي اینجا؟
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سر مریمش داد بزند با اخد گفت:ناهید خاند  مهیار سي  ست ک دلش نمي خوا
 خواهش مي کند دعواش نکنید گفتد که خوبد

خت وچیزي  مرید ندا پایین ا نده سللرش را  یار شللرم به مه ید  ناه فت .. نگ
 گفت:بفرمایید آشپزخونه االن براتون صبحانه حاضر مي کند

 دیگه دعواش نکنیدا-
 با لحن متعجبي گفت:نه..کاریش ندارم ناهید
ست..ناهید  سایه ش صندلي ن شت  شپزخانه برد پ ست برادرش گرفت وبه آ د

 نزدیک مرید شد وگفت:
ست - سرآقاي دکتر نابینا ستي پ ستو که میدون شتي  سه چي گلدون وگذا ر وا

 راش؟
 ببخشید خب یادم رفت-

 کرد وگفت:توبرو بهشون صبحونه بده مند اینجا رو جمع مي کند نگاش
سللرش را تکان داد ..شللال روي سللرش مرتب کرد وبه اشللپزخانه رفت با  فقط

دیدن خواهر وبرادري که کنار هد نشستند لبخندي زد..سایه با دیدنش دستش 
 باال اورد وگفت:

 من تخد مرغ با مرباي هویج مي خورم-
 مهرباني زد:چشد لبخند
 :سایه چند دفعه گفتد دستوري حرف نزنمهیار

 دستوري نبود-
 لحنت دستوري بود-

 :اشکالي نداره...آقاي...مرید
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صدا ترین خندید ..خنده اي که قلب مرید نوازش میداد زیبا بود زیباترین وبي 
 خنده اي که دیده حتي بهتر ازرئیسش فرخي

 مهیار هستد-
 بله آقا مهیار-

 را مي شناختن ولي هیچ کدام سخن از آشنایي نمي زد. همدیگر
 کنید؟شما چه میل مي -

هد خندید ریز ومردانه ... دختر کیج شده نمي دانست کجاي حرفش خنده  باز
 دار بوده که مي خندد..:

ید؟ راحت - گارسللونا حرف مي زن منظورتون خوردن دیگه؟شللما چرا مثل 
 باشید...بگو چي مي خوري؟

خندید ومرید لبخندي زد...سللایه بلندش شللدوگفت:خودم تخد مرغ  سللایه
 داداش شما چي؟درست مي کند...

 هر چي مرید خاند به ما بدن مي خورید-
ند کور  مرید به دختر بفهما باگفتن اسللمش مي خواسلللت  نگاهش کرد...او 

هسللت ولي تواناي تشللخیص دارد...اورا شللناخته پس الزم نیسللت خودش را 
 پنهان کند.

صللندلي جلوي اجاق گذاشللت ..مرید تابه روي آن.....سللایه روغن  سللایه
د دو عدد تخد مرغ دسلللت سلللایه داد هر دو را بهد زد ودر تابه ریخت...مری

 انداخت...همان طور که هد میزد گفت:
 خاله شالت وبردار داداشد که نمي بینتت-
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ست  همین شکلی شد چه  شته با سرت دیدنش دا حرف کافي بود که مهیار ح
؟زیبا یا زشللت؟...مهد نیسللت حتي اگر زشللت ترین باشللد باز هد دوسللتش 

 د که خجالت مي کشید گفت:دارد.مری
 راحتد سایه جان-
 این گیره که به موهات زدي خیلي خوشگله-

ست  مرید شید وگیره که آویزان ا ستي به موهاي ل*خ*تي که بیرون ریخته ک د
ست  شقش بود نمي توان صبح به او داده...این اولین هدیه ع یاد ش افتاد کامیار 

 به کسي بدهد:
 بعد صبحونه هر کدومش خواستي برداریه جعبه پراز گیره دارم -
 واقعا؟-
 اره..تخد مرغ حاضر شد-
 داداشي تخد مرغد حاضره-

 خندید:مگه خودت تخد گذاشتي مي گي تخد مرغد؟ مهیار
ضعیفي حواله بازویش کرد:به بابا  سایه شت  پایین آمد وبه طرف مهیار رفت م

 مي گد چي بهد گفتي
 مي ندازم پشت کوهخودت وبابات ومي کند تو شیشه -

هد به جر وبحث انها گوش مي داد هد تخد مرغ ها درون بشللقاب مي  مرید
ریخت وبا مربا جلویشان گذاشت...در لیوان شیر کاکائو ریخت و به هر دوي 

 آن داد
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صورش خودش نان تکه مي  مرید شده بود که خارج از ت سرنابینایي خیره  به پ
شتن ستش جلو مي برد براي بردا شید تخد  کرد...د شقاب مي ک شق...در ب قا

 مرغ پیدا مي کرد ودر نانش مي گذاشت ومي خورد.
 متوجه نگاه هاي سنگین او شد لبخندي زد:شما نمي خورید؟ مهیار

 ها..نه..نه ممنون من خوردم-
لحني که رگ هاي خنده درونش مشللخص بود گفت:بیاید بخورید تخماي  با

 سایه خشمزه است
یه به  سلللا یاپي  ند مشلللت پ باد کرده بود چ یک طرف لپش  مه  خاطر لق که ب

 اوزد:حاال که اذیتد میکني ساالد اولویه بهت نمي دم
الویه دارید؟ اوه پس من را عف بفرمایید بانو...خواهش مي کند من را از این -

 غذاي لذیذتان محروم نفرماید
ي ي دیگه بهد نگقیافه ملکه مغرور به خودش گرفت وگفت:اگر قول بد سللایه

تخد مي ذارم...امشللب یه تیکه لقمه که فقط سللیب زمیني ونخود سللبز داشللته 
 باشه میدم

 سپاس سرورم-
با لبخند.... محو شخصیت مهیار بود برایش جالب بود کسي که بینایش  مرید

از دست داده اینطور شاد باشد...تصور مي کرد اگر جاي او بود به یقین اینطور 
هایي مي  له ي تن یک پی مه را از خود دور مي کرد ...ودور خودش  نبود وه

ریزد کشللید...مرید هد نفمید که مهیار تمام غد وغصللله اش در خودش مي 
 وشادیش در چهره
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 :سایه پاشو که مند مي خوام کمک کندمهیار
 :شما؟مرید

 اره مگه چیه؟چشمد نمي بینه دستد که کار مي کند-
 براي درست کردن حرفش:نه منظورم این نبود من... مرید

لبخند تلخي حرفش برید:ولش کنید مهد نیسلللت...دیگه عادت کردم همه  با
ه رخد مي کشللن بعد میخوان یه جوري ماس مالیش غیر م*س*تقید نابیناید ب

 کنن...اگه دوست ندارید کمکتون نمي کند
معذرت مي خوام خب برام غیر قابل باور که یه نفرمثل شما بتونه کاري انجام -

 بده
 داداش من همه کاراش وخودش انجام مي ده...تازه سفالگیرم مي کنه؟-
 واقعا؟-

 ون بدم؟:اره..مي خواي بهت نشسایه
 اگه صاحبش اجازه بده؟-

:صاحبش اجازه مي ده ولي..بهتر اول به کار تولد برسید...میز ومن جمع مهیار
 مي کند

 جلو رفت:اجازه بدید من جمع .... مرید
کرد..مرید بیش از اندازه نزدیک بود ...او به راحتي مي توانسللت چشللد  اخد

هاي کشیده وزیباي مهیار ببیند سیاهیش بیشتراز سفیدیش بود اما حسي به آنها 
نداشللت...اما مهیار با نسللید خنکي که از عطر مرید روي صللورتش مي خورد 

 غرق در ل*ذ*ت بود هیچ کدام حس وحال دیگري نمي فهمید.
 اگه جمع کنید مجبورید بشورید:مرید
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شد:خب  مهیار شش نمي امد اخمش غلیظ تر  ستن ها خو هیچ از این جمع ب
مات وجمع  ما هد لطفي در حقد کن وموقع حرف زدن کل مي شللورم...شلل

 نبند،چون اصح دلد نمي خواد حس کند رئیستد
 روياز کنار مرید رد شللد...مرید تازه متوجه شللد که موقع راه رفتن پایش  آرام

زمین مي کشد...قابلمه اي روي اجاق گذاشت وسایه تخد مرغ وسیب زمیني 
درون آن مي رخیت وحواس مرید باز پیش کار کردن مهیار رفت که چطور میز 
شیدن روي میز همه ي ظرف ها  ست ک سیني اورد...با د جمع مي کند....یک 

مین به جمع کرد ودر آن گذاشلللت..با همان راه رفتن آرام وکشللیدن پا روي ز
سینک نزدیک شد..دستي روي آن کشید .....ظرف ها درون آن ریخت...سمت 
چپ مایع ظرف شوي واسکاج برداشت...سر مایع روي انگشت شصتش که 

شد...مرید به آن همه اعتماد  ستن  ش شغول  سکاج بود ریخت...و م  بهروي ا
 نفس لبخندي زد چقدر خوب که آدم زندگي اش را نبازد وناامید نشللود حتي

 اگر عزیز ترین ومهمترین چیز هاي زندگي ات ازتو بگیرند.
پوسللت کندن تخد مرغ ها هر دو کنا رهد نشللسللته بودند وسللایه روبه  هنگام

 وریشان ایستاده بود:خیلي داغه
 :خب سایه جان بذار خنک شهمهیار

 اگه بذارم خنک شه که شما همه رو تموم کردین-
ودسللتش دراز کرد:بگیر هر وقت خنک  خندید وچند تخد مرغ جدا کرد مهیار

 شد پوستشونو بگیر
 با خوشحالي خد شد وتخد مرغ ها را برداشت:متشکرم ..شوالیه سیاه من سایه
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هاي  مرید مام وجودش نفس  با ت که  قه اي بود  ند دقی یار چ ندي زد...مه لبخ
ستد...مرید از  سیژن عطردار اطرافش را به ریه هایش بفر شید تا اک عمیق مي ک

 همه نفس کشیدن هاي عمیق ترسید با لحن نگراني گفت: این
 حالتون خوبه؟-
 چي؟-
چرا اینقدر بلند نفس مي کشللید؟اگه حالتون خوب نیسللت برید بیرون هواي -

 عوض کنید
 دست پاچگي گفت:نه ..نه خوبد..حالد خوبه..چیزید نیست..نگران نباش با

کمي دسللت دسللت مي کرد براي گفتن حرفش...حرفي که دیگر دلش  مهیار
 تحمل نگه داشتنش نداشت...دل به دریا زد وگفت:

 شما من مي شناسید؟-
 چشمي به سایه ونید نگاهي به مهیار انداخت:چطور؟ زیر

ید  با این یک کلمه ناامیدش کرد انتظار داشلللت باب آشللنایي باز کند وبگو
 اره...خودش هد شک کرد که خودش نباشد..با ناامیدي گفت:

سد - آخه عطرتون بوي همون دختري میده که یه بار نجاتد داد،اسلمشلد هد ا
 شما بود...مرید

سد اون د دخترمي شت...:از کجا مي دونید ا ست وخوب به خاطر دا ختر دان
 مرید بود؟

باور نکني ولي یه با ردیگه تو کافي شلللاپ با هد - شلللاید به حرفد بخندي و
 برخورد داشتید ...دستمالش وبهد داد که روشش نوشته بود مرید
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صدایي که  با ست خودش را مخفي کندو  شده که دیگر نتوان شاد  شماي گ چ
 تعجب درآن موج مي زد گفت:هنوز اون دستمال ودارید؟

یک کلمه انگار در دل تاریک پسللر چهل چراغ روشللن کرده باشللند با همین  با
 خوشحال گفت:پس خودتونید؟

 صدا ي آرامي گفت:آره با
آسودگي نفس کشید حس مي کرد به بزرگ ترین ودست نیافته ترین آرزویش  با

گاري  یاد مالش رابراي  که دسلللت مان هد نمي کرد دختري  یده...گ رسللل
 با هد ساالد درست مي کنند.برداشته..حاال کنارش نشسته و

 چرا هنوز اون دستمال ودارید؟-
ید عاشللقت شللدم آن هد فقط با یک بارندیدن...زود بود بگوید  زود بود بگو

چون خودت نبودي دستمالت مونسد بود...زود بود بگوید کنارم بمان دوستت 
دارم،مي دانسللت شللاید یقین داشللت که فقط یکي از جمله هاي باال بگوید تا 

 ندد ومسخره اش کند که تو که نمي بیني چطور عاشق شدي؟بخ
 آقا مهیار-
خب...براي چي بندازمش دور؟یعني وقت نشللد ...جیب شلللوارم بود منیره -

 خاند هد شستش
دو بي هوا همزمان با هد دسللتشللان دورن ظرف کردن دسللتان همیشلله گرم  هر

مهیار روي دستان مرید نشست دستانش یخ بست مرید با حس برق گرفتگي 
 سریع دستش بیرون کشید.

 :ببخشیدمهیار
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 نه..من معذرت میخوام حواسد نبود-
 کحفه بلندشد وگفت:بقیشو خودتون درست کنید خسته شدم مهیار
شغول کرد گیري پله  بیرون ستاد ناهید که م سمت اتاقش یک دفعه ای رفت...به 

 ها بود پایین آمد وگفت:چیزي شده آقا مهیار؟
 نه...فقط چیزي جلوم نیست مي خوام برم اتاقد-
 نه آقا چیزي نیست بفرمایید-

به اتاقش رفت پشت در ایستاد همان دستي که به مرید خورد روي قلبش  مهیار
 نش تند شده بود لبخندي زدوگفت:گذاشت..ضربا

 خوش بحالت دیدیش واینجوري شدي...من نمي دوند چه شکلیه-
ستش ست  د شد دلش نمي آمد آن د جلوي بیني اش برد متوجه کثیف بودنش 

 را بشورد ولي از سر ناچاري شست.
 سه مشغول باد کردن بادکنک ها بودند که مهیار گفت:سایه بس نیست؟ هر
 پر بشه نه سالن باید-

 لبخندي زد که صداي آیفون آمد..ناهید جواب داد:کیه؟ مرید
.... 

 بله بفرماید-
دقیقه بعد در ورودي باز شد م*س*تانه که لبخندي بر لب داشت با دیدن  چند

نه اش  ته اخد کرد و حسلللادت دخترا یارکه روي زمین نشللسلل نار مه مرید ک
 به سمتش رفت. جوشید...با کیک در دستش جلو آمد سایه با دیدنش

 سحم کیک گرفتي؟-
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سعي کرد خوشحال باشد: آره این که دستمه کیک شماست..تولدت  م*س*تانه
 سال عمر کني..600مبارک ایشاالله 

به آن دو سللحم کرد مهیار جوابي نداد..قول داد بود با سللردي برخورد کند  رو
یب به عنوان رق به مرید  نه  تا به آرامي جوابش داد...م*س* گاه مي کرد  مرید  ن

 حس مي کرد جاي مرید باید بنشیند.
با باال پایین پریدن وآسللتین م*س*تانه کشللیدن گفت:م*س*تانه کیک  سللایه
 وببیند

چیني که بخاطر اخمش روي پیشلللانیش بود با حالت قهر کیک را  م*س*تانه
روي میز گذاشت وبازش کرد..سایه با دیدنش دستي به هد زد وگفت:واي چه 

 خوشگله
 با لبخندي که داشت گفت:چه شکلیه سایه؟ یارمه

با ترحد ودلسللوزي به نید رخ مهیار نگاه کرد...قلبش از لحن مظلومانه  مرید
یک  مان حالش گفت:عکس صللورتد روي ک با ه یه  مد..سلللا به درد آ یار  مه

 خوشگله نه؟
 آره خیلي...-

 لب حرفي زد که فقط مرید شنید:کاش مي تونستد ببیند زیر
 چادرش را پوشید وحاضر شد روبه مرید گفت:برید مرید جان؟ ناهید
سللرش را تکان داد وبلند شلللد..مهیار نمي دانسلللت چه کند دلش مي  مرید

خواست بماند حداقل امشب، دیگر معلوم نیست کي دوباره دست سرنوشت 
 مرید را پیش او آورد
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 :ناهید خاند تا امشب بمونید دیگهمهیار
پسللر کوچیکد از مدرسلله میاد 1درد نکنه..االن سللاعت :نه آقا دسللتتون ناهید

 گشنشه باید برم
مي توانسلللت مرید را مخاطب قرار دهد کحفه بود... مهیار:خب زنگ  کاش

 بزنید با آژانس بیاد
 ممنون ولي باید برم-

 حاضر شد وگفت:برید مامان مرید
 مرید خاند حداقل شما بمونید-

صرار مهیا م*س*تانه صرار مي کرد از این همه ا شد آمد.چرا باید اینقدرا ر به خ
که خدمتکار خانه شلان بماند؟!!!...مرید هد از این همه اصلرار در تعجب بود 

 نگاهي به مادرش انداخت وگفت:
 ممنون آقاي سعادتي-

ناراحت شد او را به فامیل صدا زده، درمانده شده بود دیگر نمي دانست  چقدر
ضعیف بودن مي کرد خداحافظي چه بگوید؟ چطور بگوید بماند؟ ساس  ..اح

کوتاهي کردن قبل از رفتن ..در خانه باز شلد وراحله با عزیز وارد شلدند راحله 
 با دیدن مرید متعجب نگاهش مي کرد..ناهید لبخندي زد وگفت:

 سحم راحله خاند-
 نگاهش به مرید بود:سحم هنوز
 :سحم ناهید خاند چطوري مادر؟عزیز

 وبدالحمدوالله خ-
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خیلي خانمانه دسللت داد وسللحم کرد..ناهید که متوجه نگاه راحله شللد  مرید
لبخندي زد:دخترم هسللتن مرید..ایشللوند راحله وعزیز عمه ومادربزرگ آقاي 

 مهیاروسایه خاند
 لبخندي زد:خوشبختد مرید

شریف  راحله سته بود لبخندي زد وگفت:حاال کجا ت ش که مهر دختر بر دلش ن
 مي برید؟

 کارامون تموم شده دیگه رفع زحمت کنید-
گوش هایش تیز کرده بود دعا مي کرد وامیدوار بود عمه اش بتواند مرید  مهیار

 را مجاب کند که بماند.
له مت سلللالن رفت:جاي  راح به سلل خت و ندا ید ا ناه نه  دسللتش دور شلللا

 نمیرید..شب مي مونید
 هست ایستاد:نمیشه خاند بچه کوچیکد خونه است گشنشد ناهید
:زنگ بزن بگو با آژانس بیاد ...شللب دور همید به بچه ها هد خوش مي عزیز
 گذره

 آقا مهیار هد گفتن ولي...-
:ببخشللید ما اهل تعارف نیسللتید اگر میشللد مادرم بمونه حتما مي موند مرید

 واحتیاجي به این همه اصرار نبود
ه نه،مامانتو نگلبخندي زد وگفت:پس تو جاي مامانت بمون...اگه بگي  راحله

 مي دارید حق انتخاب با شماست
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سکوت  تمام سرش پایین بود و سش به مرید داده بود که قبول کند.. هوش وحوا
 کرده بود...م*س*تانه مضطرب بود حس خوبي به دختر مغرور نداشت.

نگاهي به مادرش انداخت وگفت:ممنون از دعوتتون ...مثل اینکه چاره  مرید
 اي نیست مي موند

نفس آسوده اي کشید ولبخندي زد.م*س*تانه دستش را مشت کرد واگر  یارمه
جرات زدن داشللت حتما به دختري که کنار مادرش ایسللتاده مي زد...نباید به 
کسي میدان جوالن دادن مي داد نباید کسي مهیار را از او میگرفت،کیک درون 

 شتیخچال گذاشللت وبا یک لیوان آب هویچ کنار پسللر داییش برگشللت..دسل
 راروي دست مهیار گذاشت...که سریع دستش را عقب کشید اخد کرد.

 یه امشب وراحتد بذار-
 گفت:هر وقت مردم دوجفتمون راحت میشید آرام

 حرخ داري کشید وگفت:چي مي خواي؟ نفس
را کنار دسللتش گذاشللت وگفت:مي دوند اب هویچ دوسللت داري برات  لیوان
 آوردم
قه ام نیسلللت  بدون یدني مورد عح گه نوشلل که لیوان بردارد:نمي خوام..دی این

 خودت بخور
شد قبل از اینکه قدمي بردار م*س*تانه مچ دستش گرفت:از اینجا نرو میز  بلند

 جلوته
یار که مي  مه بت بي منتي  مه مح ید تشللکر مي کرد از این ه با بغض کرد 

ست حرکت کرد..ا سمت را شید وآرام به  ستش ک گر چیزي جلویش بود کرد..د
م*س*تانه مي گفت پس با خیال راحت به حیاط رفت...ناهار در یک فضللاي 
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شد تنها  سایه خورده  شیرین زباني هاي  شي هاي راحله و سر خو صمیمي و
کسللایي که به این خنده ها لبخند نمي زدند م*س*تانه ومهیار بودند که هریک 

صداي مرید گوش م ه یداد وم*س*تانه خیره ببه فکر کس دیگري بود..مهیار به 
 مهیاربود هیچ کس حواسشان به این دو نبود.

هفت پرویز خسللته به خانه آمد:سللحم اهل منزل...به مي بیند که همه  سللاعت
 هستن

ستاد..پرویز ابروي باال انداخت راحله  همگي سحم کردن مرید به احترام او ای
..افتخار دادن امشللب از آشللپزخانه بیرون آمد وگفت:دختر ناهید خاند مرید .

 موندن
 که از قبل اورا مي شناخت لبخندي زد:اختیار دارید باعث افتخاره پرویز
ستمالي که مهیار در  قدمي سد مرید به یاد د ستاد... یک لحظه با ا شت..ای بردا

کشللوي عسلللیش داشللت افتاد..خیره به دختر ماند لبخندي زد:خیلي خوش 
 آمدي بفرماید بشیند

سرش خودش بود یعني سته و ش شدن به مهیار که روي کاناپه ن ؟براي مطمئن 
متمایل به مرید کرده نگاه کرد.چیزي نگفت وبراي تعویض لباسللش به اتاق 
رفت.. روي تخت نشسته و به فکر فرو رفته بود.سایه با سرعت خودش را به او 

 رساند وگفت:
 بابا کادو من کو؟-
 کدو؟واسه چي؟-
 دورهمید یه کادویي بدي وبخندیدهیچي همین جوري گفتد -
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خندید خد شد سایه ب*غ*ل کرد وروي پایش نشاند...موهایش کنار زد  پرویز
 وگفت:من قربون این زبونت برم...کادوي شما محفوظه به وقتش بهت مي دم

 گفت:حاال نمیشه فقط به من بگید چیه؟قول میدم به کسي نگد آهسته
 ترش ب*و*سید وگفت:پنچ میلیون پولباز از ته دل خندید صورت دخ پرویز

 زیاده؟-
 آره..-
 میشه باش عروسک بخري؟-
 آره هر چقدر که بخواي-

محکد پدرش ب*و*سللید واز اتاق خارج شللد...پرویز لبخندي زد این  سللایه
دختر هدیه خدا بود براي شللاد بودنش براي روز هایي که اگر ناشللکري کرد یاد 

 سایه بیوفتد که او را دارد.
مهمان ها وارد شدند از دوستان سایه ودوستان پرویز که دخترشان با سایه  مهه

دوسللت بودند...جمع دوسللتانه وصللمیمي بود،فرزین با ورودش با دیدن مرید 
چشمانش بازشد حتي ذهنش نمي توانست هضد کند که او اینجا چه کار مي 

شت  ستش بود کنار کادو هاي دیگر گذا سک خرسي بزرگي که د  عدبکرد.عرو
ضربه  شغول میوه خوردن بود رفت .. صر کنار مهیار که م سحم وعلیک مخت از 

 محکمي به شانه اش زد مهیار ترسید وتکاني خورد:
 این اینجا چیکار مي کنه؟-

شتش  تکه سرفه کرد....فرزین چند دفعه پ شروع به  خیاري به گلویش پرید و 
 شد؟خوبي؟ زد..م*س*تانه از آشپزخانه با لیوان آب آمد:مهیار چي
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پشللتش را مالش میداد...چشللمان فرزین ازحرکت م*س*تانه درشللت تر  آرام
شت:مهیار جان  سعي در ارام کردنش دا شد...م*س*تانه با نوازش کمر مهیار 

 بهتري؟
 خشد دستش پس زد:به من دست نزن..برو مهیاربا

خجالت زده به فرزین زیر چشللمي نگاه کرد ورفت...فرزین باهمان  م*س*تانه
 حالتش نظاره گررفتن م*س*تانه بود:مهیار خبریه؟این چرا اینجوري شده؟

 کوفت ومهیار...تو چرا یهویي میاي؟فکر کردي چش دارم ببینمت؟-
خواسللت بشللقاب میوه را روي میز بگذارد ...دسللتش دراز کرد که فرزین  مي

 وروي میز گذاشت:غلط کردم..چرا عصبي میشي؟ سریع گرفت
چیزي نگفت فقط دستش رابه هد مي مالید...فرزین گفت:گفتد ببخشید  مهیار

 دیگه چرا قهر مي کني؟
با ترحمش  با بدم میاد..اینکه هر کي رسللید  بغض گفت:از ضللعیف بودند 

 خواست محبت کنه
اینقدر شللوکه شللدم که  معذرت مي خوام دیگه، بابا از دیدن این دختره اینجا-

 فهمیدم چیکار کردم...اصح االن خودم میوه برات پوست مي گیرم بخور
 نمي خوام ول کن-
 تو که دوست داشتي آب پرتقال از دستد چکنه وبخوري-

ست پاک  مهیار شه از این کار بدش مي آمد به فرزین مي گفت در خندید همی
 کن...پرویزبا دوستانش پشت آنها نشسته بود ولبخندي به آن دو زد.

 نگفتي دختره اینجا چیکار مي کنه؟-
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دختره نه...مرید،دختره ناهید خانمه،مي توند االن تصللور کند دهنت چقدر -
 باز شده

 یشه؟...دنیا عجیب مي چرخهاشوخي مي کني؟...نه؟مگه م-
 فرزین؟-
 هووم-
 یه چیزي بگد کولي بازي در نمیاري؟-
 نه بگو-

 به فرزین نزدیک تر شد آهسته در گوشش گفت:مرید االن کجاست؟ کمي
 نگاهي به دوستش کرد وبعد به مرید که با راحله مشغول پذیرایي است. نید

رفت تو آشللپزخونه یه چیزایي کمک عمه راحلت پذیرایي مي کنه...االن هد -
 تو کاسه مي ذاره فکر کند ژلست

 ژله رو تو کاسه مي ذارن؟-
 چه مي دوند چیه-
 کمي ترس ودلهره گفت:چه شکلیه؟ با

بار کامل به دوستش نگاه کرد پس حدس وگمانش درست بود عاشق شده  این
 لبخندي زد وبه مرید یک طرف موهایش روي صورتش بود نگاه کرد وگفت:

خوشگله..پوستش سفیده...چشماش گرد درشت..ابروهاش اسپرت وفاصله -
شد کوچیک تر از لباي تو مي توني  شماش زیاده...بیني خوبي داره لبا اش با چ

 موقع ب*و*سیدنش کل لباش وبه دهن بگیري
از این حرف ناراحت نشد بلکه لبخندي زد وبه سقلمه اي به دوستش زد  مهیار

سک سط همین فرزین ادامه داد:ا ست نه پهن و شیده ا شد نه گرد وک صورت لت 
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ناسللت ...یه روسللري طرح ترنج پوشللیده که موهاي ل*خ*تش رو پیشللونیش 
 ریخته

 قدش چي؟-
به تا بازو یا سللرشللونت  نگاهي مختصللر به اندام مهیار انداخت وگفت:خو

 میاد در گوشش گفت(براي ر*ق*صیدن وشب در آ*غ*و*ش کشیدنش مناسبه
شگوني خندید  مهیار ستش به طرف فرزین دراز کرد به بازویش که خورد نی ود

از او گرفت که آخ اهسته اي گفت...پرویز که تمام مدت به جاي گوش دادن به 
حرف هاي همکارانش حواسش به صحبت هاي مهیار وفرزین بود...دستي به 
صللورتش کشللید به فکر فرو رفت پسللرش عاشللق دختري شللده که اگر به 

قطعا به جواب منفي بر مي خورند...میان آن همه همهمه  برود سللتگاریشخوا
وشولوغي مهیار به دنبال صداي عشقش بود صدایي که برایش آرامش مي اورد 
مي توانسلللت به راحتي صلللداي پر از ناز مرید را میان آن همه صلللداي زنانه 
تشللخیص دهد... م*س*تانه چندین بار سللعي کرد کنار مهیار بنشللیند که با 

او روبه رو شلد....کیک بریده شلد...هدیه ها داده شلد...و کد کد  تند برخورد
همه مهمان ها عزم رفتن کردند مرید به رسللد احترام پیش پرویز رفت وبعد از 

 تبریک خدا حافظي کرد که پرویز مانع شد.
 :اجازه بدید مهمان ها برن خودم مي رسونمتپرویز

 نه مزاحد نمیشد-
شللب نمیشلله به کسللي اعتماد کرد..چند دقیقه تعارف نکن دخترم این موقع -

 دیگه بشین میبرمت
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 آخه شما خسته اید-
 زد:اگر اینجا واي نسي وبا من بحث نکني خسته نمیشد لبخندي

بل  مرید ندي زد وتشللکر کرد..روي م به لبخ بار جلوي مرد غری براي اولین 
به نگاهي به اطراف انداخت خیلي از مهمان ها از پرویز وراح له نشللسلللت و

سایه هد بي خیال از همه جا به هدیه هایش  خداحافظي مي کردند ومي رفتند 
شد که دختري با  شیده  سالن ک شه اي از  صنگاه مي کرد... نگاهش به گو  لهفا

زیاد از مهیار نشسته وبا لب هاي برچیده وسر پایین حرف میزد ...مهیار کحفه 
في مي کشللد وآخر دسللتي در موهایش مي کشللد...پایش به زمین مي زند وپو

نه مي خواسلللت حرفش را  ید ولي دختر مصللرا نه مي گو تا به م*س* چیزي 
ندي ...لبخهبزند...نمیدانست چرا ازوقتي آمده یک لحظه مهیار را تنها نگذاشت

 زد احتمال داد موضوع عشقي باشد.
 منتظر کسي هستید؟-
سربدي پاخد برگشت وبه فرزین که کنارش ایستاده نگاه جدي انداخت بنظر  با

 نمي آمد ولي از برخوردش در کافي شاپ ناراحت بود..با همان اخد گفت:
 بله آقاي سعادتي لطف کردن مي خوان من وبرسونن-
 بله..مي توند بشیند؟-

قه اش  فرزین ند واز عح بت ک با او صللح مي خواسلللت در مورد دوسللتش 
 بگوید..اگر اجازه مي داد.

 میشید که مبل براي نشستن پیدا میشهیه نگاهي به اطراف بندازید متوجه -
 لبخندي زد:خیلي محترمانه گفتید نه دیگه..ممنون،شب بخیر فرزین
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خداحافظي از او دور شللد به طرف مهیار که کحفه از حرف هاي م*س*تانه  با
 عصبي شده بود نشست:مذاکره به کجا رسید؟

 فرزین-
 نمیري همرات بیام؟باشه بابا..من دارم میرم کاري نداري؟فردا جاي -
 نه ممنون-

آهسته گفت:مرید هنوز اینجاست قرار بابات اون وبرسونه مي خواي به  فرزین
 یه بهانه اي برو پیشش

 واسه چي؟-
 واسه اینکه من نفهمیدم تو عاشق مرید خاند شدي-
 فرزین اشتباه میکني من...-
شدي؟ م- شق  شتت چطوري عا شد ندا سخرت کنن که با چ سي م ن نه میتر

مسخرت میکند نه بهت مي خندم مي دوند که با قلبت عاشق شدي،حاال برو 
 تا نرفته

 زد:ممنون..ولي قول بده به کسي نگي؟ لبخندي
 خودت میگي؟-
نه چون نه خانوادم حاضللر میشللن برن خواسللتگاري همچین دختري نه اونا -

 دختر به من میدن
ستي بري کنار پنجره - شو خودم مي حاال اینا رو ول کن خوا صح پا سته...ا ش ن

 برمت
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هد به طرف مرید رفتند ..با دیدنشان بلندشد..فرزین:معرفي مي کند دوستد  با
 مهیار با شما دوکلوم حرف دارن...خب من برم خدا حافظ

 به سحمت-
رفت مهیار کمي دسللت دسللت کرد منتظر ایسللتاده بود:خیلي زحمت  فرزین

 کشیدید ممنون
 نکردم که خواهش مي کند کاري-
 میدوند از صبح تو آشپزخونه بودید وپذیراي امشبد با شما بود-
 توي این شلوغي بچه ها کسي خسته نمیشه-
 بازم ممنون وخسته نباشي-
 خواهش مي کند-

حرفي براي گفتن نداشت با شب بخیري از او جدا شد وبه اتاقش رفت...  دیگر
داشللت اي کاش جاي پدرش بعد از زدن مسللواک روي تختش خوابید...آرزو 

شویش بیرون آورد وبویش کرد  ستمال از ک ساند...د ست مرید را بر بودومیتوان
روي کلمه مرید دست کشید...ب*و*سیدش...روي قلبش گذاشت وبا هزاران 

 رسیدن به مرید خوابید. آرزوي
بعد از کمک کردن به راحله به سللاعتش نگاه کرد یک بود همه مهمان ها  مرید

وسللایه از خسللتگي روي کاناپه خوابش برده بود پرویز اورا به اتاقش  رفته بودن
 برد.

 :ببخشید شما هد معطل شدیدپرویز
 نه اختیار دارید-

 :راحله جان مي موني من برگردم؟پرویز
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 :شب هستید بروعزیز
 قربونتون پس فعح-

ود ب درخیابان هاي خلوت وسوت کور رانندگي مي کرد...به فکر فرو رفته پرویز
بدل میشلللد به حرف زدن مهیار  به صللحبت هایي که بین مهیار وفرزین رد و
ومرید هر چند که فقط براي تشکر بود اما حس مي کرد پسرش بیش از این ها 

 حرف براي گفتن داشت...تشکر حاشیه بود.
 :مي توند یه سوالي ازتون بپرسد؟پرویز

 خواهش مي کند بفرماید-
 شما ازدواج کردید؟-

 با این سوال جا خورد:نه مرید
 راحتي کشید که مرید صدایش شنید...پرویز:کار چي؟ نفس

 بله توي شرکتي مدیر برنامه ام-
 تحسین سرش را تکان داد وگفت:آفرین با

سایه او را بیاورد تا به  این ست به جاي معلد  سنگ نخورد مي خوا بارتیرش به 
 اد شود.مهیار نزدیک تر باشد وشاید عحقه اي ایج

 :ممنون آقاي سعادتيمرید
 خواهش مي کند من باید تشکر کند که تا این موقع شب کمک کردید-
 وظیفه بود..شب بخیر-
 شب خوش-
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صرار راحله براي  وارد شد...خانه در تاریکي فرو رفته بود...کیکي که به ا خانه 
 امین آورده بود در یخچال گذاشت.

 :باالخره اومدي؟ناهید
 مامان ترسیدمواي -
 خواستد زنگ بزند نگران شدم چرا تا االن موندي؟-
 لبخند گفت:کمک مي کردم،حاال که اومدم برید بخوابید با

سا  ناهید شد ،کلید زد پری صداي پچ پچي قطع  به اتاقش رفت مرید به اتاق ...
 دست روي چشمانش گذاشت:خاموش کن کور شدم

 مي خوام لباس عوض کند-
 کن لباس عوض کن چراغ خاموش-

به حرف هاي پریسلللا توجهي نکردومانتویش در اورد:اگه مزاحد حرف  مرید
 زدنت شدم برو بیرون...چون صدات رو اعصابمه مي خوام بخوابد

 پوزخندي زد:خوش گذشت؟با چندتا لوند ر*ق*صدي؟یکي..دوتا....؟ پریسا
 ت.چراغ خاموش کرد وخوابید.نصف شب حوصله دعوا کردن نداش مرید

** 
لباس هایش نگاهي انداخت سللاده وآراسللته ولي براي اولین دعوت فرخي  به

سترس زیاد تنگي نفس گرفته  شید...از ا سب نبود کاش لباس بهتري مي پو منا
بود.نفس عمیقي براي آرام شللدنش کشللید با بیرون آمدنش فرخي لبخندي به 

شکوکانه نگاه کرد. صالحي باز به آن دو م سین زد... شامه زنمعناي تح ش ا انه.
 مي گفت"شام یه عروسي افتادي"
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:خاند صللالحي ما میرید بیرون امروزقرار محقاتي ندارم اگر کسللي اومد فرخي
 بهش وقت بدید

 بله چشد-
رفتند در رسللتوران روبه روي هد نشللسللته بودند،فرخي با خوشللحالي  بیرون

انه...اگر گفت:این اولین ناهاري که مي خواید بخورید اوند در فضللاي عاشللق
محدودیت هاي خانوادت نبود شللام دعوتت مي کردم،همین ناهارو مي خوام 

 برات به یاد ماندني ترین غذاي عمرت کند
 محوي زد:احتیاجي نبود به این رستوارن گرون قیمت بیاید لبخند

بابا مرید ول کن این رسللمي حرف زدن و...تو که من وکشللتي دختر،فردا مي -
 بگي آقاي فرخي تشریف آوردن لطفا ساکت باشید؟خواي به بچه هامون 

ید فت:آره همین  مر ید وگ ند یار هد خ م کا ید.. ند گفتنش خ لحن  از 
 بخند....آفرین، جلوي من خشک وجدي نباش

 سخته یک دفعه صمیمي بشد-
سللخت نیسللت از امروزبه جاي اینکه بگي فرخي بگو کامیار...حاال یه جان -

 ه بهتروعزیزم هد بهش اضافه کردي که چ
 برداشتند:خب چي مي خوري؟ منو

 :هر چي خودت دوست داري؟مرید
 این شد...خوشد اومد کد کد داري راه مي یوفتي-

شات شغول خوردن بود نگاه  سفار شد بعد از آوردندمرید به کامیار که م داده 
 کردوگفت:
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 یه سوال بپرسد؟-
 هر چقدر دوست داري بپرس-
 شما..-
 تلفظ مي کنن.کمي لبتو غنچه کن زبونتو حرکت بده..تو تو...ببین اینجوري-
شحال  از سببش فرخي بود خو شده و م شان ایجاد  صمیمیتي که بین این همه 

 شد:باشه چشد
 تو قبح کسي رو هد دوست داشتید؟-
 بیا آخرشد ..د... رو اضافه کرد...تو من ومي کشي،...نه-
 باور کند؟-
 نه-
 کامیار اذیت نکن-

قاشقش میان راه ماند..با چشماني که برق خوشحالي میزد ولبخندي که  فرخي
لب داشلللت گفت:جان؟؟؟!!!!کامیار؟؟؟!!!بال اخره گفتي،...این روز رو باید 

 ثبت کند
 مرید همپایش خندید:یه کاري مي کني دیگه اسمت ونگد خندید

شون د- سوال رو اکثر خاند ها دارن که مردي که از شه...این  ست نه نه با رخوا
 ازدواج کرده قبح کسي رو دوست داشته یا نه...

 کرد مرید گفت:خب؟ مکثي
 چي خب؟-
 جواب سوالد-
 کدوم سوال؟-
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 تفره نرو جواب بده-
ریز خندید وگفت:ببین هر کسي تو عمرش حداقل یک بار مزه عشق رو  کامیار

و رچشیده،پس اونایي که تو سن سي وچند سالگي مي گن هنوز هیچ دختري 
دوسللت نداشللتن دروغ محضلله...خود تو تا حاال از هیچ پسللري خوشللت 

 نیومده؟ها
 اش قورت داد وگفت:چرا یه بار لقمه

شق - شتي...مند اولین باري که فهمیدم ع ست دا مي بیني خودتد یکي رو دو
چیه چهار ده سللالد بود؛روبه رو خونمون یک آرتمان سلله طبقه بود که یکي از 

یه دختر که 9من بود...همون پنجره هرشلللب سلللاعت  پنجره هاش رو به اتاق
ست وتکون نمي خورد موها ش سایه اش ومي دیدم ثابت اونجا مي ن  يهمیشه 

ساعت همون جوري نگاش مي کردم ولي اون  شت...یکي دو  خیلي بلندي دا
تا خوابد مي برد  گاش مي کردم  قدر ن یک ترین تکوني نمي خورد...اون کوچ

 .یک هفته کارم همین بود بیشتر وقتا کشیک ميصبح که بلند میشدم نبودش..
 دادم تا بیاد بیرون ولي نمي اومد...

 کشید مرید که با دقت گوش مي داد گفت:خب بقیش نفسي
به چهره منتظرش نگاه کرد سللرش پایین انداخت وگفت:تا اینکه یه روز  کامیار

ي اومد بیرون دیدمش..همون موهاي بلند همون چهره که فقط سلللایه شللو م
 دیدم..با حسرت نگاش کردم که چرا باید این باشه

 مگه چش بود؟مشکل داشت-
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سرش تکان داد وبا لحن ناراحتي گفت:آره...متاسفانه اون...یه عروسک  کامیار
 بود

 خنده بلند کامیار در رستوران پخش شد مرید با حرخ گفت:واقعا که صداي
کرد:تورو خدا قیافه شللو  از خنده قرمز شللده بود با دسللت بهش اشللاره کامیار

نگاه..فکر کرده جدي مي گد،باورت میشلله من یک ماه عاشللق یه عروسللک 
 بودم؟وقتي دیدمش دست یه دختر شیش سالست خودم خندیدم

 خندید:بامزه بود... اولین تجربه عشقیت باحال بود..بازم عاشق شدي؟ مرید
موردش حرف نمي یاد اوریش چهره اش در هد شللد:آره اگه مجبور نبودم در  با

 زدم
 اگه مي خواي نگو-
نه نمي خوام چیزي ازت پنهان کند...دومیش توي دانشللگاه بود،سللال اولي -

شاگرد زرنگ کحسمون یه  ضول اهل درس خوندن هد نبودم  شیطون وف بودم و
سي پا  سراي کحس دنبالش بودن امااون به ک درختر زیبا بود ناز ناز...همه ي پ

کافنمي داد..حس مي کردم  ناسلللت پسللراي اطرافش براش  بال بهتری  يدن
نبود...مند به بهانه درس خوندن پیشش مي رفتد هرروز اوند چیزي نمي گفت 
حتي بیشللتر وقتا خودش بهد مي گفت جایي مشللکل ندارم که بهد بگه...تا 
اینکه خودش بهد پیشنهاد دوستي داد گفت دوستد داره مند قبول کردم راستش 

سي بهش پی سمون بخودمد یه ح صه تا پایان در د هد بودی ادا کرده بودم..خح
ستگاري  ستد ازش خوا ستي همون روزي که مي خوا سال دو ....بعد از چهار 
کند با یه پسللر جوني اومد ونامزدش معرفي کرد..شللکسللتد وخورد شللدم...نه 
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صي خودم رفتد خارج ودرس  ستد نه حرفي زدم براي خح ضیحي خوا ازش تو
 به اصرار مادرم برگشتد خوندم بعد از چند سال

را با آه بیرون فرستاد:بعد از اون دیگه عاشق نشدم..چند باري هد مادرم  نفسش
 براي خواستگاري این واونور بردم ولي کسي رو نمي خواستد..

بلند کرد ونگاهش افتاد به گوشه لب مرید که یک دانه برنج بود با لبخند  سرش
ب کشید:نترس گوشه لبت یه دونه انگشت شصتش جلو برد... مرید سرش عق

 برنجه
همان انگشت گوشه لبش کشید مرید هد همان جا دست کشید سرش بلند  با

 کرد ودر چشمان هد گره خوردند.
به عنوان مدیر برنامه هام اسللتخدام کردم...مي  - سللله سلللال پیش یه دختر و

شک جدیش دیدم ..فهمیدم از هر مردي شه ولي وقتي چهره خ ستد مرد با  خوا
بهتره وبه دلد نشست،همین که زیاد دورو برم نبود مگه اینکه کاري داشته باشد 

سمش که چه جور دخت شنا شید که ب شتر به طرفش مي ک ...تو هریهمین منو بی
 همین کش مکشا عاشقش شدم بدون اینکه بخوام

از خجالت سللرش را پایین انداخت..کامیار روي میز خد شللد وآهسللته  مرید
 این سه سال رئیست ودوست نداشتي؟ گفت:تو واقعا تو

شده...از گفتنش  خجالت سي بگوید که چند ماهي گرفتارش  شید از ح مي ک
 امتناع کرد:شاید بوده ولي نه عشق

 لبخند گفت:این که عالیه...مي تونه براي شروع خوب باشه با
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با لبخندي زیبا سرش را بلند کرد ودر چشمانش نگاه کرد:پس شهح چي  مرید
 میشه؟

 گفتد تو فکر اون نباش..تمام اوکي؟-
با خنده سللرش راتکان داد....بعد از ناهار از رسللتوران خارج شللدند وبه  مرید

 شرکت رفتند؛مي خواست از ماشین پیاده شودکه فرخي مانع شد:
 یه لحظه صبر کن-
داشبورد یک جعبه کادو پیچ شده بیرون آورد..مقابلش گرفت:بفرمایید..ببین  از

 خوشت میاد
بانش  با حالت بهت وخوشللحالي به کادووفرخي نگاه کرد..برداشلللت... رو

 بازش کرد..با دیدن عطر لبخندي زد:واي ممنون
دیدم زیاد از عطر سرد استفاده مي کني گفتد یکي از بهترین مارک هارو برات -
 خرمب

 خیلي ممنون-
 کرد سرد وخنک مثل روزهاي سرد وبي روح پاییزبود. بویش

** 
خوشللحالي که برلبش بود قدم بر میداشللت...خوشللحال از ابراز عحقه ي  با

سرش در حرکت بود اما او توجهي نکرد...چند  شت  سته پ شیني آه فرخي...ما
لحظه بعد ترسللش بیشللتر شللد برگشللت ماشللین شللاسللي بلند با شللیشلله هاي 
دودي،انگار قصد رد شدن نداشت مرید قدم هایش را بلند تربرداشت...دونفر 

سرعت سریع ا شین با  شدند ما سوار  ستن و شدند دهن مرید ب شین پیاده  ز ما
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کرد ترسللیده بود با چشللد هاي باز نگاهي به مردي که کنارش نشللسللته بود 
 کرد...به سختي نفس مي کشید،دستمالي روي بینیش گذاشتند وبیهوش شد.

شد سردرد...نور زیادي که در اتاق بود...جاي نرم...اتاق چ  هایش را باز کرد...
باره  لوکس...جاي ناآشللنایي بود،کمي سللرش بلند کرد که با درد شلللدید دو
شلوار جین موهاي بازش  شکي و خوابید..به لباس هایش نگاه کرد یک تاپ م
نامرتب روي صللورتش ریخته بود.ضللربان قلبش از اضللطراب وترس باال رفته 

 بود...از ذهنش گذشت،ت*ج*ا*و*ز
یا درد در بدن نداشللت.از این  به خودش نگاه کرد هیچ جاي کبودي نشللسللت

بابت خوشللحال شللد.پس اینجا چه مي کرد؟از تخت پایین آمد به دنبال لباس 
به بیرون  قدم  یک  باز کرد  یک چرخش  با  فت  به طرف در ر هایش نبود...

 گذاشت.
 بیدار شدي؟-

چرخاند نگاهش به عماد که با تیپ اسپرت روي صندلي کنار اتاق نشسته  سر
 جلویش گرفت...با ترس سریع به داخل رفت. افتاد.سریع دستش

پشت سرش رفت وبه چهار چوب تکیه داد..مرید با چشمان وحشت زده  عماد
 پایین تخت ایستادعماد با لحن بي حوصله وخسته گفت:

 مجبور شدم-
 با لرزش دستش را باال آورد:اگه من دست بزني... مرید

 نمي کند براي ادامه حرف هایش نداد:همچین غلطي مجالي
 قطره اشک از چشمانش چکید صدایش هد لرزش پیدا کرد:تو م*س*تي چند
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 چشمان قرمزش به او خیره شد:آره از عشق تو با
خت  یک قب روي ت به ع قدم  یک  با برداشللتن  که مرید  مد  به جلو آ قدم 

 افتاد..عماد لبخندي زد:کجا مي خواي بري گلد یه امشب وبهد زهر نکن
 د این کار رو نکنعماد خواهش مي کن-

 وکحفه روي سرش دست کشید:گفتد کاري باهات ندارم..گریه نکن عصبي
 مانتوم کجاست؟..چرا لباسام ودر اوردي؟-

 م*س*تانه اي کرد:مگه تو شبا با مانتو وشال مي خوابي؟ خنده
ید در  با مت خودش کشلل به سلل فت ومحکد  به سللمتش ر ند  قدم بل ند  چ

کشللید...دختر احسللاس خفگي مي کرد آ*غ*و*شللش گرفت وفشللرد...جی  
ستش فرار  شت این ماهي لیز از د ست وپا میزد عماد نمي گذا وبراي آزادیش د

 کند.روي تخت خواباندش .
بدنش حس مي کرد:خواهش مي کند با من کاري نداشللته باش..باشلله  لرزش

 اصح هر چي تو بگي بات ازدواج مي کند خوبه؟
رنجش تکیه داده بود وعماد روي زانو رهایش کرد ونشللسللت.مرید روي آ عماد

هایش ایسللتاده ولباسللش در مي اورد :عماد شللنیدي؟گفتد باهات ازدواج مي 
 کند

بلند شللد چراغ ها خاموش کند که صللداي مرید با گریه یکي شللد:عماد  عماد
 نمي شنوي گفتد زنت مي شد.

سریع  لبخندي ست کنارش بخوابد که مرید  شد.مي خوا زدچراغ ها خاموش 
سد گرفتش پا یین مي رفت ولي عماد تیز تر از آن بود قبل انکه پایش به زمین بر

 و در آ*غ*و*شش جاي داد وموهایش ب*و*سید:
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 کجا مي ري مرید؟-
 ولد کن التماست مي کند-
فقط امشب مرید...دیگه منو نمي بیني،مي خوام یه خاطره خوب و شیرین از -

 تو داشته باشد
حتي دسللت هایش نمي توانسللت براي زدن حرکت روي ترس گریه مي کرد از

دهد...از این هد آ*غ*و*شللي اصللح ل*ذ*ت نمي برد.عماد که حس خفگي 
مرید متوجه شللده بود کمي از خود جدا کرد...با اشللک هایي که صللورتش را 
به نظر مي  با تر  خیس کرده بود چهره اش در چشللمان عماد معصللوم تر وزی

 رسید.
 گلد یهو دیدي ه*و*س خوردنت پیدا کردماي کرد:گریه نکن خوش خنده

دست هاي بزرگش صورت مرید پاک کرد:نترس دیگه بیشترازاین به حریمت  با
 ت*ج*ا*و*ز نمي کند

عد مي گي پیش ترازاین - ندید ب به زور آوردي و پیش خودت خوابو تو منو 
 ت*ج*ا*و*ز نمي کند ؟...بذار برم

 همین یه شب تحمل کن-
شي..بد مي بیني همین یه  اگه خوانوادم گد و- شدند اطحع بدن تو بدبخت می

 شب هد ارزشش ونداره
داره براي من یک سللاعت با تو بودن هد ارزش داره..حاال بگیر بخواب که بد -

 خوابد کردي
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محکد تر در آ*غ*و*ش گرفت... مرید به زحمت دسللتش روي سللینه  مرید
 فایده اي نداشت:خفه شدمعماد فشار میداد تا شاید فاصله اي ایجاد شوداما 

از لحن کودکانه مرید بلند خندید وکمي به عقب رفت:ببخشید مي ترسد  عماد
 فرار کني

 اینجا کجاست که من وآوردي؟-
 لواسون-

سي صا با آن  نف صو سر ناچاري خوابید اما جایش راحت نبود مخ شید واز  ک
 عطر شیرین عماد که نمي توانست راحت نفس بکشد.

با نسللید خنکي که به گونه اش مي خورد باز کرد...اول به پنجره را  چشللمانش
اي که باد پرده اش به داخل مي فرسللتاد نگاه کرد...بعد از چند ثانیه متوجه 
موقعیتش شد سریع به جاي عماد نگاه کرد نبود...نشست..از تخت پایین آمد 

صندلي میز آرایش بود به طرفش رفت...ب شالش روي  شتمانتو و دیدن  ..باردا
شده  سه هاي عماد کبود  صورتش از ب*و* ستاد...گردن و چهره اش در اینه ای
بود،ب*و*سه هاي وحشیانه که با ولع همراه بود...همان طور که مانتویش مي 

 پوشید نوشته روي آینه که با رژ قرمز بود خواند:
گه ایران - مه رو مي خوني من دی نا سللحم عشللق نوجوانید مرید...وقتي این 

دل کندن از تو خیلي برام مشکل بود...قبل از رفتن یک ساعت نشستد  نیستد،
ونگات کردم واشک ریختد تک تک جاهاي که کبود کرده بودم ب*و*سیدم... 

این  دبابت دیشب معذرت مي خوام گلد مجبور شدم براي آخرین بار که کنارت
اري گکار و بکند..یه کار دیگه هد کردم امیدوارم ببخشللي، چند تا عکس یاد 

هد ازت گرفتد؛ براي روزهاي که تو غربت دلد مي گیره.دیشلللب وهیچ وقت 
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یایي از عشللق  ند همراهید نکردي ولي براي من دن فراموش نمي کند هر چ
 مادبود...یه مقدار پول برات گذاشتد تا خونه برسي...دوست دارم ع

..با . از تو آینه چند قطره اشکي که جاري شده بود دید وسریع پاکش کرد مرید
یاد اوري دیشب چنان تند تند وعصبي با دستش نوشته هاي روي اینه پاک مي 

 کرد که دست وکل آینه قرمز شد.با گریه داد زد:ازت متنفرم عماد
شده اش تند تند با مانتویش مي  روي ست قرمز  ست وگریه کرد... د ش زمین ن

سرش انداخ شالش روي  شت  سلي بردا شد پول از روي ع شید ...بلند  ت ک
وبیرون آمد.قدم هاي محکد وپر از عصللانیتش را سللر زمین خالي مي کرد.به 

 زیاد خاطراتش با عماد افتاد.همان شللب هایي که بخاطر دفاع کردن از مرید ا
پدرش با کمربند کتک مي خورد صللداي فریاد والتماس هایش که پدرش او را 

شش فریاد مي زد. در زیر زمین مي انداختش.دلش مي سوخت از  نزند در گو
 اینکه بخاطر او اینگونه کتک مي خورد

مي آمد به پشت بام مي رفت و از پنجره ي زیرزمین به عماد مچاله شده  یادش
نگاه مي کرد میدید حتي جان گریه کردن هد نداشلللت...اما خودش جاي او 
صیر من  شت که ببخش تق شب هایي که برایش نامه مي نو گریه مي کرد...چه 

..اما هیچ گاه آن نامه هارا به دستش نرساند چون مي ترسید بود زود خوب شو.
شتن  ست دا ست دو سخره اش کند.خودش هد مي دان ست خطش م بخاطر د
نبود یک حس ترحد دلسللوزانه دخترانه بود که ممکن بود براي یک گنجشللک 

 زخمي هد اتفاق بیوفتد.
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بال کلید  انگشللتش به دن نداد، در کیفش  روي زنگ فشللرد...کسللي جواب 
شت جلو تر  سکوت ندا شت در باز کرد،حس خوبي به این همه  شت..بردا گ
مادرش پهن بود ...ترسللي در  پدر  نه نبود رخت خواب  خا رفت کسللي در 

 وجودش ماند...از تلفن خانه به پریسا زنگ زد، بعد از چند بوق جواب داد:
 بله-
 ي هستي که اون وامونده رو جواب نمي دي؟کدوم گور-
 مرید تو....-
 بابا حالش خوبه؟طوریش که نشده؟-
شب خودت کدوم گوري بودي ها؟مي دوني - سرم داد نزني؟دی شه اینقدر  می

 دیشب چقدر به گوشیت زنگ زدید؟بابا بخاطر جنابعالي حالش بد شد.
 بردنش؟ اشک هایش پاک کرد:حالش بد شد؟ کدوم بیمارستان مرید

 پسري آمد:پریسا با کي حرف مي زني زود باش دیگه صداي
 با حالت عصبي به پیشانیش زد وبا دندان قروچه گفت:پریسا بنال مرید

 هموني که آقاي سعادتي معرفي کرد-
نه بیرون زد...هنوز مقداري از پول عماد  بدون خدا حافظي قطع کرد و از خا

مارستان رفت.در راهروهابا قدم هاي بلند داشت با همان دربست گرفت و به بی
به سمت قسمت دیالیز رفت.مادرش با چادر مشکي که روي صورتش انداخته 
بود تسللبیح ذکر مي گفت وگریه مي کرد...به طرفش رفت دسللتش روي شللانه 

 اش گذاشت.
 مامان-
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از صورتش برداشت با دیدن مرید پاهاي شل شده اش قدرت بلند شدن  چادر
 مرید خودش را در آ*غ*و*شش انداخت:نداشتند...

تو کجا بودي؟دیشللب خواب به چشللد هیچ کدوممون نیومد ..بابات تا خود -
 صبح تو خونه راه میرفت...صورتت چي شده؟

 مامان همه چي مي گد..فعح بگو بابا چطوره؟-
بال کلیه  ناهید ید دن با بد ...گفتن  باره گریه کرد وگفت: یادش آمد دو تازه  که 

باشللید،دسللتگاه دیگه جواب نمي ده...دکتر گفته اگه تا یک هفته دیگه عمل 
 نشه...

فرصللت حرف زدن از او گرفت مرید روي صللندلي شللل شللد.سللرش لبه  گریه
 گذاشت وچشمانش بست..باید فکري مي کرد..بلند شد :

 نمشمي رم ببی-
 خوابه،مسکن دادنش درد نکشه...برو خونه االن امین میاد-

تکان داد وکیف از روي نیمکت برداشت..ناهید به صورت کبودش نگاه  سرش
 کرد:نمي خواي بگي کجا بودي؟

 چرا..عماد من ودزدیده بود-
 عماد؟مرید تو....-
 مامان سالمد...قسد مي خورم-
شد:به جون بابا  نا مطمئن و ترس به دخترش نگاه مي کرد..مرید روي زانو خد 

 سالمد خوبه؟
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سد مي خورد..باور کردنش براي ناهید آسان  این اولین بار بود به جانه پدرش ق
 تر شد.

 :عماد فراریه..مامورا دنبالشنناهید
 چي؟چرا؟-
ریختن تو خونش چیزي به جرم قاچاق اسلحه ومواد ...چند روز پیش مامورا -

 پیدا نکردن رفتن
 چرا به من چیزي نگفتي؟-
اگه مي دونستد چه فکري تو سرش حتما مي گفتد ...با امین برید خونه آقاي -

 سعادتي یه چیزي درست کن
 باشه خدا حافظ-
 باجه تلفن به فرخي زنگ زد: از
 بفرماید...-
 سحم مند-
 بت زد؟سحم،مرید تو کجایي ؟دیروز یهو غی-
 عماد من ودزدیده بود-
 چي؟االن خوبي؟کجایي؟مرید..-

یام میشللله  بغض عالي،امروز نمي توند ب به .. حالد خو ند: صلللدایش را لرزا
 مرخصي ...

 بیا اینجا کارت دارم-
 نمي توند باید برم خونه برادرم تنهاست-
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م اومدببین زیاد وقت تو نمي گیرم باشللله...به خدا کار دارم وگرنه خودم مي -
 دنبالت

 باشه..فعح-
 شرکت رفت در مقابل چشمان حیران صالحي به اتاق فرخي رفت. به
 سحم-

 با چهره خسته اش بلند شد ورو به رویش ایستاد: خوبي؟ فرخي
 نه اصح... بیمارستان بودم-
 بشین-

 نشستند فرخي به چهر اش نگاه کرد:بیمارستان بخاطر پدرت؟ کنارهد
 ه باید کلیه پیدا کنیدآره حالش بد-
 مگه اسمش وبراي پیوند عضو نیست؟-

ند نفر زودتر اسللد  اشلللک خت وحرف زد: هسلللت..ولي مي دوني چ ری
شون  شن؟چند نفر شتن؟آخه مگه چند نفر تو این مملکت مرگ مغزي مي  نو

 حاضرن تیکه هاي اعضاي بدن عزیزشون وبه این واون بدن؟
سلللت دور شلللانه هایش انداخت پایین انداخت وگریه کرد..فرخي د سللرش

وسرش را روي شانه اش گذاشت :اروم باش درست میشه...خودم مي گردم یه 
 کلیه خوب پیدا مي کند خوبه؟حاال گریه نکن دیگه

با دسلللت پاچگي گفت:ب  صلللالحي بدون در زدن وارد شلللد با دیدن آن دو
 ..بخشید خاند محبیان اومدن، گفتد نمي تونید بیاید ولي اصرار داشتن

 مرید که از فرخي جدا شده بود نگاه کرد..ایستاد. به
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 اخمي کرد:یاد نگرفتي در بزني؟ فرخي
 مگه چیکار مي کردي که باید در بزنه؟-

با دیدن محبیان بیشتر عصبي شد بلند شد:یه کار خصوصي که دلد نمي  فرخي
 خواست تو یکي ببیني

با نگاه عصللبي که به مرید انداخته بود دسللتانش مشللت کرد..مرید  محبیان
حالش خراب تر از آن بود که بخواهد سر این موضع دعوا کند با یک ببخشیدي 

 قصد بیرون رفتن داشت که محبیان جلویش گرفت:
 کجا؟ بمون مثل اینکه جناب فرخي هنوز کارشون با شما تموم نشده-

شر بغض شاید بزرگي گلوي مرید مي ف شیند وگریه کند  ست بن د دلش مي خوا
 ارام شود...فرخي خودش را به آنها رساند محبیان کنار زد وگفت:

 اگه حرفي داري به من بزن..برو مرید،خاند صالحي شما هد تشریف ببرید-
سري تکان داد ورفت..مرید بدون نگاه کردن به کسي از شرکت بیرون  صالحي

آمد..خسللته ودرمانده به خانه رفت. اشللک هایش به ارامي روي صللورتش مي 
ریخت...صداي در بلند شد درباز کرد...امین با دیدن مرید ایستاد انگار شک 
داشللت خودش اسللت اما وقتي دسللت هاي باز مرید دید با خوشللحالي در 

 رفت. *ششآ*غ*و
 خوبي مرید؟کجا بودي؟...دیشب وقتي نیومدي خیلي گریه کردم-
دسللتانش اشللک هاي خواهرش پاک کرد:گریه نکن مرید بابا حالش خوب  با

 میشه
 مي دوند-
 خوبي؟-
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 خوبد آقا-
را بیشللتر در آ*غ*و*ش نرم وگوشللتي برادرش جاي داد...چقدر خوب  خودش

ه آ*غ*و*ش یک مرد صللبور ومهربان اسللت یک زن هنگام بي پناهي ودردش ب
 پناه ببرد.

 برو برنامه فردا رو بذار تو کیفت باید برید جایي-
 باشه...ولي نهار چي گشنمه؟-

 اش کشید:مي رید همون جا یه چیزي درست مي کنید مي خورید گونه
********* 

 سرش را در کوچه مي چرخاند:اینجا کجاست؟ امین
 مي کنه همون جایي که مامان کار-
 چرا ما اومدید؟-
 جاي مامان اومدید..مي خوام براشون نهار و شام درست کند-

 در در انداخت:برو تو کلید
گاه مي  امین به جلویش ن ما مرید فقط  نه بود ا خا بایي و بزرگي  محو زی

سید امین با دهان  سیقي بلندي به گوش مي ر صداي مو شدند  کرد..وارد خانه 
 باز گفت:

 اینجا چقدر بزرگه َاه ه ه ه-
 زشته امین شاید کسي صداتو بشنوه-

سفیدي که جلوي تلویزیون بود انداخت:واي  امین با دو خودش را روي کاناپه 
 چقدر نرمه...َاه مرید تلویزیونش ونگاه کن
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شته بود.به  مرید سیک کل خانه را بردا سقي کح صداي موی مانتویش در اورد 
رسللید رفت..با در باز اتاق رو به رو  سللمت اتاقي که موسللیقي به گوش مي

ستش  شیده د شد...از همان جا به مهیار که با نید تنه برهنه روي تخت دراز ک
سي حس  ضور ک شده نگاه کرد مهیار ح سقف خیره  ست و به  سرش ا  دکرزیر 

سللر چرخاند چشللمانشللان د رهد گره خورد مرید ترسللید وسللریع دور شللد.به 
کانال عوض مي کرد ایسللتاد...کنترل سللمت امین رفت که جلوي تلویزیون 

 برداشت و خاموش کرد.
 چرا خاموش کردي؟-
امین باور کن حالد خیلي بده اذیتد نکن...صللداي موسللیقي به اندازه کافي -

 بلند هست تو دیگه صداي این وامونده رو بلند نکن
 باشه-

به صورتش کشید وکنترل به او داد:ببخش..ببین امین یه پسر تو اون اتاق  دستي
هست که اسمش مهیار و نابیناست خب...برو بهش بگو لباس بپوشه و صداي 

 موسیقي رو کد کنه
 باشه-

شپزخانه رفت و امین به اتاق مهیار...به آن اتاق بزرگ و لوکس  مرید سمت آ به 
مه چیزش تجمحتي  گاه مي کرد ه خت ن که دو طرف ت بود حتي دو آباژوري 

 گذاشته شده بود.
فکر مي کرد حس هایش دوچار مشکل شده یا کسي در خانه است و او  مهیار

نمي فهمید یا کسللي نیسللت و او از تنهایي در آسللتانه ي دیوانه شللدن اسللت به 
 سمت امین چرخید او ترسید وسریع گفت:
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 سحم-
 سحم..تو کي هستي؟ازروي تعجب اخمي کرد ونشست: مهیار

 من..من پسر ناهید خانمد-
 زد:آها خوبي؟با مامانت اومدي؟ لبخندي

 نه..با خواهرم مرید-
 مرید بلند شد:امین صداي

مد خواهرش سللفارش کرده صلللداي پخش کد کند..کنترل  پسللرک یادش آ
 برداشت و کد کرد:ببخشید خواهرم گفت صداش وکد کند

 عیبي نداره..اصح خاموشش کن-
خاموش کرد مهیار نفسي کشید نگراني و خوشحالیش با آمدن مرید یکي  امین

 شد:امین چرا با مامانت نیومدي؟
 چون بابام حالش بد بود تو بیمارستان موند-
 نگران نباش حالش خوب مي شه..چند سالته؟-
-9 
سللالشلله ولي کحس اوله...نهار  8مند یه خواهر دارم اسللمش سللایه اسللت -

 خوردي؟
 نچ...ولي مرید مي خواد غذا درست کنه-
 ساعت چنده؟ -
 دوازده و نید-
 نه..برو بهش بگو چیزي درست نکنه االن زنگ مي زند از بیرون بیارن-
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 خودت مي خواي زنگ بزني؟-
 آره-
 مي توني؟-
 خب ببین-

شد روي تخت به دنبال لباسش دست مي کشید..پیدایش کرد و به تن کرد  بلند
 با هد از اتاق بیرون آمدند...امین به سمت آشپزخانه رفت:

 مرید این آقائه گفت نهار درست نکن مي خواد غذا سفارش بده-
 با دیدن مهیار آهسته گفت:زشته آقا چیه؟اسمش مهیاره بگو آقا مهیار مرید
 روي گفت:سحم مرید خاند بذارید راحت باشه عیب نداره با خوش مهیار

 سحم از ماست که کوچیک ترید..ببخشید-
 حاال از کجا مي دني کوچیک تر از مایي؟-
سللمت تلفن رفت...مرید از آشللپزخانه بیرون آمد:آقا مهیار خودم یه چیزي  به

 درست مي کند
ش- شن ستید واینکه هد امین گ شما غذا شما خدمتکار خونه ما نی سایه تا  ه هد 

 حاضر کنید اونا تلف مي شن
 مي خواید خودم زنگ بزند؟-
 نه شش ماه یاد گرفتد خودم زنگ بزند-

ستش صداي در آمد  د شار مي داد... شید و ارام دکمه ف شماره ها مي ک روي 
 مرید آیفون برداشت:

 کیه؟-
 عقب رفت:مند سایه خسته سایه
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وارد خانه شد..مقنعه اش در آورد با دیدن پسر  خندید در زد ..سایه خسته مرید
شانیش ریخته وروي  سفید روي که به زیبایي موهاي ل*خ*تش روي پی چاق و

 مبل نشسته ایستاد کمي ترسید مرید از آشپزخانه بیرون آمد:
 سحم خاند خسته نباشید-
در آ*غ*و*شللش رفت:سللحم...مي « مرید»دیدن مرید جی  خفیفي کشللید با

 موني؟آره؟
 تا وقتي بابات بیاد آره-

 چرخاند و با دیدن امین آهسته گفت:اون پسرتونه؟ سرش
 :نه..داداشمه اسمش امینهخندید

 به سمت امین رفت:سحم من سایه م سایه
 خجالتي که پیشانیش جمع کرده بود:سحم اخد
آهسته دستش را روي گونه سفید و قرمز امین گذاشت...او سریع سرش  سایه

 کشید:نکن را عقب
 انگشتش در شکمش فرو برد با

 بیشتر شد:مي گد نکن اخمش
 خندید:چقدر نرمه ي تو...با من دوست میشي؟ سایه

 نچ...تو دختري-
شه چه  امین ستاد:خب با سایه رو به رویش ای شمش به تلویزیون دوخت.. چ

 اشکال داره؟
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صللورت خجالت زده امین نگاه کرد با لبخند گفت:تو از من خجالت مي  به
 کشي؟

با همان اخد به سللایه نگاه کرد وبعد به تلویزیون...سللایه با یک حرکت  امین
شید وبا خنده به طرف اتاقش دوید..امین گونه اش  سریع گونه ي افتاده اش ک

 را با لبخند مالش داد.
 آوردن غذا مرید میز را چید:بچه ها بیاین..سایه به داداشت بگو بیاد با

که روي تختش صدایش شنیده بود پوزخندي زد:انگار داداش سایه اسد  مهیار
 نداره..خب بگو مهیار دوست نداري بگو آقا مهیار

 :داداش بدو که وقت شکد پر کردنهسایه
 سایه لباسد خوبه؟-
 عالي-

هد نشللسللته بودند امین به حرکت مهیار که اهسللته به آنها  و مرید کنار امین
 نزدیک مي شد نگاه کرد با سقلمه و اخد مرید به خودش آمد.مهیار نشست:

 دستتون درد نکنه مرید خاند-
 من که کناري نکردم فقط غذا رو ریختد تو بشقاب-

 بشقابش برداشت وکنار امین ایستاد:میذاري پیشت بشیند؟ سایه
 نچ-

 :نچ زشته امین بگو نه خیریدمر
 نه خیر-
 ولي من مي خوام بشیند-

 :سایه اذیت نکنمهیار
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دلش مي خواسلت این دختر زیبا و بازیگوش کنارش باشلد اما خجالتش  امین
 مانع میشد باشه اي بگوید...مرید که دردش فهمید رو یه سایه گفت:

 عیبي نداره سایه جان بشین-
شت..امین با دهن  سایه ست و تکه کباب بزرگي روي برنجش گذا ش کنارش ن

 پرگفت:نه نمي خوام
 بخور میدوند گشنت میشه-

زیر چشمي به خوردن مهیار نگاه مي کرد...خوردن برایش مشکل بوداین  مرید
که بخواهد کبابي پیدا کند وتکه کند یا گوجه اي ...به برنج هاي ریخته شللده 

گاه ک قاب ن نارش اطراف بشلل ند شلللد و ک خت.بل رد...دلش برایش سللو
 نشست.مهیار به آن سمت چرخید باز همان عطر سرد صورتش را نوازش داد.

 قاشق و چنگالش برداشت:بدید براتون تکه کند مرید
مانع  با ید  با ید چرا  بدنش پیچ مام  نارش حس شلللادي در ت بودن مرید در ک

ساطع  بتي به بدنششودعشقش برایش کباب تکه کند؟حس مي کرد انرژي مث
ست این کار مرید از روي ترحد  شاند..اي کاش مي دان شد لبخندي به لب ن

 است نه دوست داشتن
 خودتون نمي خورید؟-
 چرا به اندازه اي که معدم پر بشه خوردم-

 جلویش گذاشت:بفرمایید بشقاب
 ممنون-
 خواهش مي کند-
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 بلند شدن مرید تمام آن حس خوش از بین رفت با
 :امین اگه گشنته غذاي مند بخورمرید

 دیگه نمي خوري؟-
 نه-
شکمش جمع کردبا  به سمت کاناپه اي که کنار پنجره بود رفت دو زانویش در 

موبایلش به پریسللا پیام فرسللتاد:سللحم..خونه نیسللتید اگه پول همراته از بیرون 
 چیزي بگیر بخور..اگر پول نداري بیا به این آدرس

چند مي دانسللت دوسللتان پولدارش نمي گذارن خواهرش گشللنه بماند اما  هر
نباید کاري مي کرد که پریسللا فکر کند به اوتوجه نمي کند.ارنجش لبه کاناپه 
گذاشللت و گوشلله ناخنش مي جوید...به منظره بیرون که ند ند بارون بود نگاه 

 کرد.
شوبي براي مهیار ایجاد کرده بود که م نگراني سیر کرد.بلندمرید دل آ  عده اش 

 شد:سایه مرید خانوم کجا نشسته؟
 کاناپه کنار پنجره پذیرایي...تو هد دیگه نمي خواري؟-
 نه..خودتون بخورید-

 خد شد و بشقاب برادرش برداشت و کنار امین گذاشت:ایند بخور سایه
سایه نگاه کرد:نه  امین شاد به  شمان گ صورتش باد کرده بود با چ که یه طرف 
 ه نمي توند شکمد داره درد مي گیرهدیگ

بخور،فکر نکن چاقي... بزرگ بشللي بهتر میشلله..تازه بعدا باید درس بخونید -
 مغزت باید کار کنه
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شدن دمپایي  امین شیده  شنیدن ک سایه زد....مرید با  لبخندي به آن همه توجه 
روي زمین سرش را به سمت صدا کشاند با دیدن مهیار درست نشست...پایش 

 کاناپه خورد ایستاد: به
 به روبه رو بود:مرید خاند نگاهش

 بي حوصله گي گفت:بله با
 بشیند؟-
 خونه ي خودتونه از من اجازه مي گیرد؟ -

سي بهش  لبخندي شه نباید ک ست هر جا که با شما صي  شخ زد:این حرید 
 ت*ج*ا*و*ز کنه

 ببخشید مي تونید بشینید-
روي لبه کاناپه کشید و نشست بدون مقدمه گفت:مي توند بپرسد چرا  دستش

 حالتون بده؟
 کي گفته حال من بده؟-
 صداتون-
 شما از روي صدا تشخیص مي دید کي حالش بده-

از این حرفش ناراحت شللد..علنا داشللت به او مي فهماند که تو بدون  مهیار
 ندیدن نمي تواني کسي را درک کني...بلند شد:

آره لحن حرف زدنتون پر از غد وغصلله اسللت...احتیاجي به چشللد نیسللت -
 گوشام باید میشنید که شنید
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به سمت اتاقش مي رفت...دست روي پیشنایش گذاشت:واي ناراحت  آهسته
 شد

صداي ویلوني که پخش  چند ستاد  شد....رو به روي اتاقش ای دقیقه بعد بلند 
 بود..یک ضربه به در زد. میشد فضاي تنهایي اتاق را غد آلود کرده

 :اگر براي معذرت خواهي مي اومدید احتیاجي نیست بخشیدمتمهیار
 از کجا فهمیدید مند؟-
 مهد نیست اگر بگد حرفامو باور نمي کني-
من واقعا معذرت مي خوام نمي خواسللتد ناراحتتون کند..حق باشللماسللت -

شکح ت زندگي حالد و بد  ست ،یعني م کرده...ازم نخواید با یه حالد خوب نی
 مرد غریبه که هیچ آشنایي ندارم درد و دل کند

 شما درست مي گید، گفتد شاید بتوند کمکي کند-
 ممنون از لطفتون...من برم میز وجمع کند با اجازه-

دلش مي خواست او بیشتر بماند .حرف بزنن نه درباره مشکحت زندگي  مهیار
سیدن به شان...مهیار ر ست نیافتني مي  بلکه خود هد را یک ارزوي محال و د

 دانست.
********* 

که بخاطر در دشللان به  یپله ورودي بیمارسللتان ایسللتاده بود و به مردمان روي
آنجا مي آمدند نگاه کرد...یعني کسللي مشللکلش از او بزرگ تر بود؟به سللمت 
که فکرش مي  بد تر از آن بود  پدرش  جا نشللسلللت..حال  نیمکتي رفت و آن

 یدکاري مي کرد.کردبا
 اجازه هست؟-
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چرخاند و به مرد سي وچند ساله که کیف سامسونتي به دست داشت نگاه  سر
 کرد..نفسي کشید با لحن بي حوصله اي گفت:آقا برید دنبال کارتون

کارم  مرد کارم ودارم  قا االند تو محل  فا لبخندي زد کمي خد شلللد وگفت:ات
 وانجام مي دم

 متوجه نشد...با اخد سري تکان داد :ببخشید منظورتون نفهمیدم مرید
 بشیند؟-
 نخیر بفرماید برید-
 یعني کلیه نمي خواي؟-
 گردن کج شده وتعجب گفت:تو از کجا مي دوني من کلیه مي خوام؟ با
 بذار بشیند حرفمو بزند-
دسللت اشللاه کرد که بنشللیند..بعد از نشللسللتن کیفش روي پایش گذاشللت  با

وگفت:ببیند من یه آدم خیرم...به آدمایي مثل شلما که تو لیسلت انتظار هسلتن 
وبخاطر یه تیکه گوشلللت معطل مي مونن کمک مي کند در عوض کمکد یه 

 هدیه مي گیرم
 هدیه؟-
 یه استحاال اون بعدا در موردش حرف مي زنید..فعح مهد کل-
 اصح شما کي هستید؟-
 هر کي تو اونش چیکار داري؟آدمش زیاده مي خواي یا نه؟-

بلند شد که مرید سریع گفت:آره مي خوام...فقط مي خوام بدوند اوني که  مرد
 مي خواد کلیه بده کیه؟ زن مرده؟معتاد سالمه؟
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 هفروشنشست:مرده..سالمه...فقط پول مي خواد چون داره کلیش و مي  دوباره
 حدسش را مي زد که دالل باشد پیشانیش خاراند:چند؟ مرید

 تومن 40-
 چهل؟یعني چقدر؟-

پاي دختر برانداز کرد وگفت:بهت نید خوره بي سللواد باشللي صللورتش  سللرا
 میلیون تومن 40جلوتر برد(

 صداي بلندي گفت:چي؟چهل میلیون؟چه خبره؟ با
 اروم ترخاند...آره چهل تومن مي خواي؟-
 من اینقدر پول ندارم خیلي زیاده-
 بذار بمیره خرج کفن ودفنش کمتره-
 خفه شو-

بلند شلللد:ببین خاند آدم هسلللت که بخاطر همین یه کلیه صلللد میلیون  مرد
 حاضربده تازه من از بد بختي تون خبر داشتد که قیمت واینقدر پایین آوردم

 م،فقط کي میاد؟راه افتاد ومرید دنبالش:صبر کن آقا باشه مي خوا مرد
 گروه خوني بیمارتون چیه؟-
-A+ 

خوبه دارم...شللمارت وبده خوب فکرات و بکن دو روز دیگه بهت زنگ مي -
 زند...فقط دوروز فهمیدي؟

 شماره اش داد، نگرانیش بیشتر شد...پول را چطور بدست بیاورند؟ مرید
 سمت مادرش رفت کنارش نشست وگفت:مامان کلیه پیدا کردم به
 از کجا؟-
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نمي دوند یه آقایي که انگار مي فهمید ما به کلیه احتیاج دارید گفت کلیه داره -
 مي خواد بهمون بده

شکرت..خب  ناهید سمان گرفت:خدایا  سر به آ سر خوشحالي لبخندي زد  از 
 کجاست بگو براي آزمایش بیاد

میلیون  40گوشلله لبش گزید وگفت:همین جوري که نمیدن گفته...باید  مرید
 بدید

 چي؟مي فروشه؟-
 پس چس مامان فکر کردي به بخاطر رضاي خدا میاد کلیش ومیده-
 خیلي زیاده...از کجا بیارید؟-
 خونه رو مي فروشید-
مي - ن هد  قدرا  ن ی نه ا ید؟اون خو خون بشللل مي خواي االخون واال  نه...

 عدشد گرو بانکه براي وام پسرعموتارزه...ب
 اي بابا هنوز وامش تموم نشده؟..مامان فقط دو روز بهد فرصت داده-

 پاک کرده:دعا کن بابات این دوروز زنده بمونه اشکش
ها و - یه  کل همسلللا بدترن،از  مه از خودمون  نمي تونید قرض هد بگیرید ه

 میلیون اوند شاید 15فامیل بگیرید شاید بشه 
 خودش کمک کنهخدا -

 به رو به رویش زل زد...با لبخندي گفت:فهمیدم از کي کمک بگیرم مرید
 شد ناهید به چهره پر از امید مرید نگاهي انداخت:کجا مي ري مادر؟ بلند

 فهمیدم از کي پول بگیرم-
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 از کي؟-
 بعدا میگید-

شرکت رفت.اگر مي دانست  مرید سمت  با تمام خوشحالي وامید آرزویش به 
امروز سللرنوشللت چه تصللمیمي برایش گرفته هیچ وقت پایش را د رآنجا نمي 

 گذاشت.
 سمت صالحي رفت:سحم کامیار نیومده؟ به
صالحي حرفش عوض کرد:نه منظورم...فرخیه،آقاي  با شمان گرد ومتعجب  چ

 فرخي
 تکان داد:نه نیومدنهمان حالت سرش را  با

 کحفه شد :باشه من مي رم دفترم اومد خبر بده مرید
 چشد حتما-
شد...به آن درخت تنومندي  به اتاقش رفت...امروز دلش رضا نمي داد پرده بک

شده  شین زیرش پارک  شه یک ما که کوچه باریک را باریک تر کرده بود و همی
امروز حوصللله هیچ کاري نگاه کند...یاگل هاي روي میز فرخي عوض کند..

شت باید یک کار را انجام مي داد تا دلش ارام گیرد.با مشوش  شفتگيندا در  وآ
اتاقش راه مي رفت نید سللاعتي گذشللت تلفن هاي زیادي براي قرار محقات با 

 فرخي داشت همه انها را سرسري رد مي کرد.
 زنگ خورد...عصبي وبي حوصله ولي با لحن آرامي گفت:بله تلفنش

 :یه خانمي اومدن با شما کار دارنصالحي
 کي؟-
 تشریف بیارید متوجه میشد-
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کنجکاوانه گوشللي گذاشللت وبه بیرون رفت...از پشللت به زني درشللت  مرید
 هیکل که عصایي به دست داشت نگاه کرد نزدیک تر رفت :

 سحم-
 برگشت درچهره اش غرور وتکبر هویدا بود اخمي کرد:تو مریمي؟ زن

خار  مرید با افت که این کیسلللت..صلللالحي  خت  ندا گاهي ا به صلللالحي ن
 گفت:ایشون مادر آقاي فرخي هستند

ببخشللید به جا نیوردم...خیلي خوش آمدید بفرماید دفترشللون، مي تونید  -
 اونجا منتظرشون باشید

 دست از سر پسر من بردار-
 لحظه گنگ نگاهش کرد شاید با کس دیگري حرف مي زند:ببخشید؟ یک

صلللدایش باال برد:نمي فهمي؟تو زندگي بچه من ونابود کردي،زنش مي  ميک
 خواد ازش طحق بگیره

تش مي  دسللل ن کان  ت گر  ی کرد د مي  گذاشلللت احسلللاس  بش  ل ق روي 
شما مطمئنید کامیار فرخي  صح  ستد زن داره،ا خورد:زنش؟من...من نمي دون

 رو میگید؟
 گال توآره من یه کامیار بیشتر ندارم که اوند افتاده تو چن-

 به خودش آمد: زندگي ایشون به من چه ارتباطي داره؟ مرید
محکد به زمین زد وصللدایش در حد فریاد شللد:ارتباطش و خودت  عصللایش

 پیدا کن
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به لباس  با به آن قسللمت جمع شلللده بودند...  فریادش کارمنداي شللرکت 
وصللورتش نگاه کرد نتوانسللت عیبي بگیرد نه آرایشللي داشللت نه لباس جلفي 

ش ساده پو سر من را اغفال کردي.... ضعت پ سرو و یده بود که بگوید بخاطر 
 وآراسته،دلش بدون اجازه او این همه وقار وشخصیت تحسین کرد.

که حس تحقیر شلللدن داشلللت محترمانه گفت:بفرماید اتاق من اونجا  دختر
 صحبت مي کنید

صللداي زنانه اش را بلند کرد:من هیچ حرفي با تو ندارم یک کحم اومدم به  باز
 پسرم بگد تورو اخراج کنه تا بیشتر از این به زندگیش گند نزني

برابر ان همه تحقیر سلللاکت ماند و تحمل کردو حرفي نزد:فکر کردي بچه  در
شه؟امثا شقش ب شکي ببینه عا شد وابرو م ست که یه دختر چ  لمن مثل بقیه ا

 شماها فقط دنبال پولید وبس
مرید طحق نیاور وروان شد:خاند دارید اشتباه مي کنید...برید یه جایي  اشک

 صحبت کنید
شوک زده  فرخي شده بود  سالنش جمع  سید از آن همه جمعیتي که در  از راه ر

 شد:اینجا خبره؟
شود...فرخي از  همه سشان رد  سحم کردن کوچه اي باز کردن که رئی شتن و برگ

شک مي ریخت با ترس کنار مرید  شد،با دیدن مادرش ومرید که ا شان رد  میان
 ایستاد وبا لحن متعجبي گفت:

 چي شده؟چرا گریه مي کني؟-
برافروخته بود گفت:خجالت بکش کامیار...تو یه بار به مهسا اینجوري  مادرش

 ت نکرديمحب
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صالحي کرد:زود اینجا رو خلوت کن تا دو دقیقه  فرخي شده بود رو به  صبي  ع
 دیگه هر کي اینجا باشه اخراج میشه ...مامان برو تو

نفس حرصداري کشید وداخل شد ...فرخي رو به مرید کرد:تو هد برو  مادرش
 تو عزیزم

فراموش به چشللمانش نگاه کرد..لحن پر محبتش حرف هاي مادرش را  مرید
 کرد که او زن دارد..لبخندي زد:نه ممنون به اندازه کافي خورد شدم

 این دستور رئیسته-
 وارد شد وفرخي پشت سرش در بست. مرید

 براي چي گفتي این بیاد تو؟-
سوئیچش پرت کرد وگفت:مي خوام  فرخي شت و کیف وکتش را روي میز گذا

 مشکل و حل کند
ست رو به م فرخي ش شه بدون کنار مادرش ن ستاده بود گفت:می رید که هنوز ای

 تعارف بشیني؟
 رو به رویشان نشست..هنوز نگاه هاي کینه توزانه اش روي مرید بود. مرید

 :خب مامان مشکل چیه؟فرخي
 ابرو اشاره کرد:همین دختر با
 اسمش مرید مامان-
نابود کرده...بخاطر این تو درخواسلللت طحق - هرچي؟همین دختره زندگیتو 

 دادي؟
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آها مشکل اینه..اوني که زندگي من وبهد ریخته مهساست مامان نه مرید.... -
منوبدون هیچ عحقه اي سللر سللفره عقد کشللوندي وبا ازدواج زورکي زندگي 
اجباري شروع کردم...تمام سعید و کردم که عاشق مهسا شد اما اون حتي یک 

شتد...هر شت؛برو ازش بپرس چي براش کد گذا  ستچي خوا قدم هد برندا
 ونخواست جلوش گذاشتد،امااون

من واز یک محبت خشک وخالي دری  کرد.صبح با دوستاش شب دوره  چي؟
داره یک ماه به یک ماه سللفر خارجه مي ره...شللبا هد که خونه اسللت تلفن دم 
گوشلش وحرف مي زنه ..... مامان من تواین دو سلال زندگید دو بار غذا با هد 

ته حقد داره خوردید،اون اصللح نمي دو ندگي مشللترک یعني چي؟الب نه ز
 سالشه هنوز تو دوران نوجوانیش سیر مي کنه21اون

کحفه بود گفت:مامان ما قرار توافقي طحق بگیرید و این و میدوند که  فرخي
شللما خبر دارید بخاطر همین شللهح رو به جوند انداختي،این دفعه مي خوام 

کي به شللما گفته مرید زندگي من  خودم براي زندگید تصللمید بگیرم ...اصللح
 وبهد ریخته؟

 تو به اونش کار نداشته باش-
 من باید بدوند کي به شما این اراجیف و گفته-

 پشت چشمي نازک کرد:چرا هر جا مي ري این خاند با شماست؟ مادرش
بي حوصللله اي کردبا لحن متفکرانه اي گفت:مامان ایشللون مدیر برنامه  خنده

ر جا میرم باید باشند چون قرار رو تنظید میکنن و برنامه هاي هاي من هستند ه
 کارید ومیگن

 اینا به کنار چرا نهار و با هد مي خورید؟چه تو دفتر کارت یا بیرون از شرکت-
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وفرخي جا خوردن و به هد نگاه کردند...فرخي سرش را به معني فهمیدن  مرید
 کرده تکان داد او هد متوجه شد چه کسي جاسوسیشان مي

مامان من ومرید با مهمونام ناهار مي خوردم اوني که راپورت مي داده یادش -
 رفته بگه مهمون هد دارم

ستادند به مرید نگاه کرد:به هر  مادرش سته از این بحث آن دو هد ای ستاد خ ای
 حال من دیگه نمي خوام این خاند اینجا کار کنه

ترسیده مرید به فرخي دوخته شد فرخي کمي دست پاچه شد:ولي مامان  چهره
 ...آخه این چه کاریه مي کني؟

 میخوام زندگیتو نجات بدم-
 کمي صدایش باال برد:زندگي برام نمونده که مي خواي نجاتش بدي فرخي

چشمان میشي پسرش خیره شد:اینجا شرکت منه و دلد نمي خواد هر کسي  در
اینجا کار کنه...این خاند فردا اخراجن اگر بدوند بازم اینجاست با عصایش به 

 سینه اش زد(خودتو مي ندازم بیرون
نفرت انگیزي به مرید انداخت واز اتاق خارج شلللد...هاله اي ازاشللک  نگاه

به فرخي نگاه کرداو هد کحفه وعصللبي بود.به چشللمانش گرفت و پر التماس 
دنبال مادرش رفت..مرید همانجا روي مبل افتاد...چرا یک باره باید این همه 

تاش دس يبح بر سرش ببارد دو دستانش روي بیني و دهانش گذاشت اشک رو
شید  ستي به موهایش ک شد با دیدن حال مرید د سر مي خورد...فرخي داخل 

 کنارش ایستاد:
 خدا اگه شرکت خودم بود نمي ذاشتد کسي بهت بگه تو به-
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برداشللت هنوز به نقطه نا معلوم روي دیوار خیره بود:چرا نگفتي زن  دسللتانش
 داري؟

شه همدیگه رو ندیدید - ستش دو ماهي می ستد بگد ولي به وقتش..را مي خوا
مند دیگه خسللته شللدم از این همه تنهایي هفته پیش درخواسللت طحق دادم 

 ي فردا طحق وراحتتوافق
ست مي گد اون یکي دیگه رو مي خواد  گحیه مند به فرخي نگاه کرد:به خدا را

 ظاهرا برادر یکي از دوستاشه
 کشید وبلند شد:حرفمو باور نکردي؟ نفسي

 چرا...-
 امشب با مادرم حرف مي زند شاید نظرش عوض شد.-
داشللت:فکر نکند دلخوري یک برگ از جعبه دسللتمال کاغذي روي میز بر با

 راضي بشن
 جلو تر آمد:راضیش مي کند قدمي

 چشمان هد خیره شدندمرید:امیدوارم در
دفتر فرخي بیرون آمد و به اتاق خودش رفت ..این اولین پنهان کاري قبل از  از

ازدواجشلللان بود به خودش امید میداد دیگر این اتفاق تکرار نمي شللود،براي 
یه هواي ریه هایش پنجره باز کرد و به همان درخت نگاه کرد...دیگر برگي  تهو

 تسلید شد.رویش نمانده بود دیگر در برابر پاییز طاقت نیاورد و
 منشي را صدا زد...تقه اي به در زد . فرخي

 بیا تو-
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وارد شد..فرخي کنار پنجره دست به جیب ایستاده بود:چرا هر اتفاقي  صالحي
 مي افته به مادرم گزارش مي دي؟

 بدون ترس خیلي صریح گفت:چون مادرتون از من خواستن صالحي
 چي؟-
ستخدام من وداده بود؟مادر- سفارش ا شي کي  شون من وبه عنوان من تون...ای

 معرفي کردن که هر اتفاقي مي افته به ایشون خبر بدم
 یعني شمااز روز اول جاسوس مادرم بودید؟-
 کلمه درستي نیست ولي بله-

احساس سر گیجه مي کرد روي صندلیش نشست...درد بدي در سرش  فرخي
 پیچید شقیقه هایش مالش داد.

 آقاي فرخي حالتون خوبه؟-
 گمشو بیرون-

 کرد وبا صداي کفشش از اتاق بیرون رفت. اخمي
 هفتد فصل
 :سایه تو گفتي داداشت سفالي مي کنه ؟غزاله
ست مي کنه..مي  سایه شگل در شت و گفت :آره خیلي خو سر از دفترش بردا

 خواي ببیني؟
 اره..داداشت ناراحت نمي شه؟-
 نچ..برید-
 هد به سمت اتاقي که گوشه ي حیاط بودرفتند..در زد:بیا تو با
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سمت مهیار رفت:چي  با سایه به  شد... سایه نگاهي انداخت ووارد  تعجب به 
 درست مي کني؟

 به سایه خاند..خسته نباشي،یه چیز خوشگل-
 فرد دیگري آنجا حس کرد گفت:کسي همراته؟ وجود
 که نداره؟ :سحم..اومدم کارتو ببیند..اشکاليغزاله

 زد:نه خوش اومدي لبخندي
له ثابت مانده اما دسللتانش کار مي  غزا به چشللمانش نگاه کرد که یک جا 

 کند..اطراف نگاه کرد یک صندلي آورد وکنارش نشست:خیلي سخته؟
 روزاي اول براي من آره..ولي بعدش نه-
 گلدون هایي که درست کردین خیلي خوشگله-
 خواستید برداریدقابل نداره هر کدوم -

 یک مشت خاک برداشت وبو کرد:وقتي بوي خاک مي کند آروم میشد غزاله
 چون اصلمون از خاکه-
 آره تا حاال بهش فکر نکرده بودم-
شما از اون  به شده بود:فکر کند  شد با آن ته ریش جذاب تر  چهره مهیار دقیق 

 پسر هایي بودید که دخترا راحتتون نمي ذاشتن
وپر حسللرتي کرد:آره..دقیقا اما دیگه کسللي پیشللد نمود فقط چند تلخ  خنده

 تاشون که تو مهمونیا منو مي بینن یه سحم مي کنن
 به سمت غزاله کج کرد:شما ازدواج کردید؟ سرش
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با این سوال بهت زده وترسیده از اینکه به او پیشنهاد ازدواج دهد بلند شد  غزاله
ي من...نامزد دارم،ببخشید سایه درس داره وگفت:نه...یعني آره...چیز...ما یعن

 باید برم
 برید سایه

 خاله هنوز اینارو ندیدي-
 بذار براي بعد -

ساده اینگونه دست  سریع رفتند ودر بسته شد ...مهیار خندید که با یک سوال 
گري  کس دی خودش دلي در دسلللت  مي دانسلللت  ن کرد... گد  یش  پا و

 دارد....حوصله اش از آن همه گل بازي سر رفت پوفي کشید که در باز شد.
 کیه؟-

آهسللته اي که به او نزدیک مي شلللد جوابش نداد..باز پرسللید:کي  قدمهاي
 ست؟اینجا

جوابش بي پاسخ ماند ترس را روي سلول هاي دستش حس مي کرد وقرینه  باز
گاه مي کرد..فرد  مان ترس جلو ن با ه هایش وحشللتش را مشللخص مي کرد

 ناشناس کنارش ایستاد، آب دهانش قورت داد
 روي شانه اش قرار گرفت:قبح اینقدر ترسو نبودي دستي
 سیدمآسوده اي کشید لبخندي زد: دیونه تر نفس

 شد در آ*غ*و*شش کشید:چطوري؟ خد
بلند شللد ومحکمتر وبا اشللک پسللرعمه اش ب*غ*ل کرد:خوبد...اگه  مهیار

 بدوني چقدر دلد تنگ شده بود
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 من بیشتر-
 کي اومدي نیما؟-

 ب*و*سید:دیشب..خواستد صبح بیام خیلي خسته بودم صورتش
 عجبي عمه خبر نداد-
واسللتد غافلگیرتون کند ...چه بحیي سلر همه وسللایل ارتباطي ازش گرفتد خ-

 خودت اوردي تمام خاکي شدي
 براي وقت گذروني-
 سایه کجاست؟-
 باال با خاند معلمش مشق مي نویسه-
 مشق؟مگه چند سالشه؟-
 برید باال ببینش...مند یه دوش بگیرم-
 باورم نمیشه خاند زبون زرافه اي بزرگ شده-

 :اگه بفهمه سرتو میبرهخندید
 طرف خانه رفتند..مهیار صدایش زد:سایه به

... 
 سایه-
 بله-
 بیا یکي اومده مي خواد ببینتت-

یه ید وخودش را  سلللا ما جی  کشلل با دیدن نی مد  پایین آ ها  له  له از پ با عج
 درآ*غ*و*شش انداخت شروع کرد به ب*و*سیدنش.

 سحم مرد آشناي دیروز وغریبه امروز مارو نمي بیني خوبي؟-
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ما قدر دلد براي  نی بدوني چ گه  یه آ فت:واي سلللا ب*و*س محکمي کرد وگ
 زبونت تنگ شده بود

قابل شما رو نداشت مي گفتي دو دستي تقدید مي کردید با خودتون ببرید تا -
 اونجا کمتر احساس غربت وتنهایي کنید

 :البته زیاد هد تنها نبودیدخندید
ستد با حور - سرتون گرم اون که بله نمي گفتي هد مي دون سوئدي  العین هاي 

 بود
 با تعجب بعد با خنده بلندي گفت:مي بیند که زبونت تکون نخورده نیما

 جاش خوبه تکون نمي خوره...برام سوغاتي آوردي؟-
 اون که بله اگه نمي اوردم که شما دیپورتد میکردي؟-
 یعني چي؟-
 شیددرخدمت با یعني منواز کشور مي نداختي بیرون .. تشریف بیارید منزل-
 البته خدمت از ماست ولي چشد مزاحد میشید...کي انشا الله؟-
 امشب چطوره؟-
 خب ولي باید ببیند بابا برنامه اي نریخه باشه-

 :سردرد گرفتد از حرفاي شما مي رم دوش بگیرممهیار
ستانش پهلویش  غزاله از پله پایین مي امد که با حرکت مهیار به او خورد...با د

 ت که نیوفتد:ببخشید شمرندهگرف
 خودش را از حصار دختر آزاد کرد:عیبي نداره مهیار
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شید...از خودش  غزاله سي ک کنار رفت ومهیار به اتاقش رفت به در تکیه داد نف
وضللعیف بودنش حالش بهد مي خورد دلش نمي خواسللت اینگونه با او رفتار 

 کنند.
صحبت کردن  همگي شغول میوه خوردن و شده بودند وم در خانه راحله جمع 

سیب به کار  سته بود و تمام نیرویش براي قاچ کردن  ش سایه کنار نیما ن بودند.
 برده بود..نیما خندید وچاقو از دستش گرفت:

 بده خودم برات قاچ میکند-
 پشتش گرفت:نه خودم...چاقو رو بده سیب

 دستت ومي بري؟-
 بچد؟ مگه من-
 حق با شماست ببخشید-

به او دادوگفت:مي گد سلللایه جان شللما با این زبونتون چرا هنوز براي  چاقو
 داداشتون زن نگرفتید؟

 که مي خواست موقع حرف زدن اداي عمه اش در بیاورد : والله از ما که.. سایه
 رفته بود اخمي کرد وگفت:عمه اینجاش وچي مي گي؟ یادش

له چشللد غره اي رفت وگفت:از خدا که پنهون نیسللت از خندیدند وراح همه
 شما چه پنهون

آره همین...به زبون من ربطي نداره دل داداشللمون که به کسللي نداده چون -
 براش رفتید خواستگاري ولي دوستش نداشت

 جدي؟مربیاي مهد چي؟ اونا شوهر دارن؟-
 بره : اونا که شوهر دارن تازه یکیشوند حامله است مي خوادسایه
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شقابي که  همه سایه بودن که م*س*تانه با ب شغول گوش دادن به بحث نیما و م
میوه هایش پوست گرفته بود کنار مهیار نشست و روي پاهایش گذاشت آهسته 

 گفت:
 بیا این میوه ها روبخور-

دستي روي میوه ها کشید با اینکه از محبت م*س*تانه خوشحال شد اما  مهیار
 داده بود نباید فراموش مي کرداخمي کرد:قولي که به خودش 

 برشون دار نمي خوام..خودم دارم مي خورم نمي بیني؟-
گرفت:اینقدر با من بد اخحقي نکن.. به خدا هر میوه اي که دوسللت  دسللتش

 داشتي برات پوست گرفتد
شرمنده این همه محبت وتوجه بود اما نمي خواست زندگي وآینده دختر  مهیار

 شود...نیما که به آن دو نگاه مي کرد رو به مادرش گفت: عمه اش تباه
 راستي مامان این خواستگار م*س*تانه کي مي خواد بیاد؟-

با اخد نفس عصللبي کشللید که چرا بي موقع این موضللع مطرح  م*س*تانه
 کرد...مهیار از روي خوشحالي لبخندي زد:مبارکه...حاال کي هست؟

 پسر خوبیه ولي م*س*تانه میگه نه:پسرهمسایمون اسمش رضاست..راحله
 چرا دایي؟چیز بدي ازش دیدي؟-
 نه...من عحقه اي بهش ندارم-

پوفي کشللید..عزیز گفت:خوب باهاش حرف بزن شللاید ازش خوشللت  مهیار
 اومد
 هني کرد وگفت:کچله م*س*تانه؟ سایه
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با این حرفش خندیدند..مهیار بشللقاب کنارش گذاشللت وبلند شللد:اگه  همه
 حتما خودش کچلش مي کنه چون بهانه دیگه اي ندارهنباشه 

بهت به حرف و حرکت مهیار نگاه کردند مي خواسللت به جاي برود که نیما  با
 کنارش رفت وگفت:برید اتاق من؟

 آره خوبه...برید-
هد دیگر به اتاقش رفتند..روي تخت نشللسللت..نیما همین طور که در مي  با

 بست گفت:چه خبر از فرزین ؟زن گرفته؟
 نه...منتظر خواهر زن من وبگیره-

 :به سلیقت مطمئنه که این حرف وزدهخندید
 وسایل اتاقت وعوض نکردي؟-
 نه..همه چیز سر جاش-

 ؟نشست وگفت:بین تو م*س*تانه چیزي هست کنارش
طور که نشلسلته بود دراز کشلید.خنده اي کرد وگفت:همین حرف تو رو  همان

 کد داشتد...چي دیدي؟
سانا - شب م*س*تانه رو فاکتور بگیرید،قبل از نامزدیت با رک اگه توجه هاي ام

 خیلي تحولیت مي گرفت
 پس مي دوني خواهر دیونت، بهد عحقه داره؟-
نا نامزد کردي خیلي حالش بد شلللد آره خیلي وقته مي دوند،وقتي با رکسلللا-

 وگریه مي کرد به زور از زیر زبونش کشیدم چشه...اون واقعا دوستت داره مهیار
با دستاي خودت مي خواي خواهرت وبدبخت کني؟فکر مي کني چند سال -

تحمل مي کنه با من زندگي کنه؟ حاضلرم قسلد بخورم وقتي یه مشلکلي پیش 
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شه از زندگي با من،فکر کن یه  بیاد عحقه اش هد ذره ذره نابود سته می شه خ می
 شه؟روز من برم بیرون یه ماشین زیرم کنه وبمیرم مي خواي خواهرت بیوه 

 خدا نکنه این چه حرفیه مي زني؟-
کرد:کاش خدا من ومي کشت وراحت میشدم مکثي کرد وادامه داد(من  بغض

هاش  یا ما اون فقط داره تو رو بدردش نمي خورم ا هاش حرف زدم گفتد  با
 زندگي مي کنه

ست،اخه  مهیار شید:مغز تو کله ي خواهرت نی صورتش ک ستي به  ست د ش ن
 کدوم دختر با یه پسر کور ازدواج مي کنه؟

 د:معذرت مي خوام نباید این حرف وپیش مي کشیدمدستي به شانه اش ز نیما
 برو بهش بگوبیاد-
 چیکارش داري؟-
 برو بگو بیاد کارش دارم-

با م*س*تانه آمد وگفت:م*س*تانه رو  نیما بلند شلللد واز اتاق خارج شلللد 
 آوردم...من میرم

 نه بمون باید تو هد بشنوي-
خوشللحالي ترس بود که  با گنگي به او نگاه مي کرد بین دو حالت م*س*تانه

 مهیار با او کار دارد وکارش چیست؟
 :م*س*تانه؟مهیار

 بله-
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یه سوال مي خوام ازت بپرسد..مشکل رضا چیه؟هر جاش عیب وایرادي داره -
 بگو

 به برادرش نگاه کرد دستانش بهد مالش مي داد جوابي نداشت. م*س*تانه
 :خب؟مهیار

 مشکل که....-
 نه؟خونه وماشین وکار داره، مي مونه قیافه..نیما اینجایي؟:هیچي مگه مهیار

 اره-
 رضا ظاهرش بده؟-
 م*س*تانه نگاه کرد:نه معمولیه ...یعني خوبه به

با تهدید حرفش زد:م*س*تانه جلوي داداشلللت مي گد که از عحقه ي  مهیار
تا اخر عمرت بخاطر من صللبر کني وموهات عین  قانت خبر داره..اگر  احما

 نات سفید شن..من با تو ازدواج نمي کنددندو
شمانش مي  هر شک از چ کلمه اي که از دهان مهیار بیرون مي امد یک قطره ا

ستت دارم ،  چکید:چرا با من اینجوري حرف مي زني؟ نزدیک تر رفت(من دو
 مگه دکترا نگفتن هنوز امیدي هست اگر عمل کردي شاید خوب بشي

با- یدن من مي خواي  ید د به ام عا دوسللتد  تو  هام ازدواج کني؟!!!! پس واق
 نداري؟

 نه به خدا نه..من تورو همین جوري هد مي خوام بدون چشمات-
 م*س*تانه برو بیرون-
 مهیار..-

 :مهیار بخاطر خودت مي گهنیما
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نه تا گه...خیلي بي  م*س* خاطر من چیزي ب یار داد زد:نمي خوام ب بي اخت
 شدي مثل خودت لهت کنه رحمي مهیار،آرزو مي کند عاشق هر کي

اتاق خارج شلللد مهیار زیر لب "واي" گفت ودراز کشللید نیما گفت:میرم  از
 پیشش

سکوت... ولحظه اي تنهایي بود  صداي شان دهنده آرامش... شدن در ن سته  ب
شمش به  شکي از کنار چ شت قطره ا شد اما چیزي براي دیدن ندا سقف خیره 

 سمت گوشش رفت:
نمي دوني من مرید ودوست دارم...من بي رحد نیستد چرا نفریند کردي ؟تو -

 ظالمد، کاش بابا نجاتد نمي داد مي مردم وم*س*تي رو عذاب نمي دادم
شمانش صداي جی   چ صداي خنده ي پدرو عمه اش گوش میداد و ست وبه  ب

 سایه...چقدر خوشحال هستند بدون درد وعذاب وجدان از کارشان
********* 

یش را د با پا چه در دلشلللوره  مي دانسلللت  ن گذاشلللت. کت  ر شلللر
 انتظاراوست...صالحي با دیدنش لبخند خصمانه اي زد:

 سحم خاند همتي-
 نگران سحمي کرد:آقاي فرخي اومدند؟ مرید

 بله گفتن تشریف آوردید برید اتاقشون-
تکان داد و به اتاق رفت..فرخي سللرش پایین بود با نوک خودکار روي  سللري

 یش دراتاق مي پیچید.کاغذ مي کوبیدکه صدا
 سحم-
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بلند کرد مرید خسته به او نگاه کرد فرخي با چهره گرفته بلند شد با قدم  سرش
 هاي آهسته به سمتش رفت:سحم...من....

 قبول نکرد نه؟-
پایین انداخت و تکان داد:متاسللفد،اینجا شللرکت من نیسللت اختیارش  سللرش
 وندارم

 کت به اسد تو نیست؟در موندگي و بغض گفت:چرا؟چرا شر با
اون زن ثروتمندیه گفته تا وقتي زندم حتي یک قاشللق از اموالش به ما نمي ده -

تا داداشللد زرنگي کردن و  نه...دو  ...اینجوري مي خواد همهمون و کنترل ک
 رفتن اما من...

بلند آه داري کشللید:مهد نیسللت،خودت و ناراحت نکن..میرم واسللیلمو  نفس
 جمع کند

قدم برنداشللته بود که مچ دسللتش گرفت...به مچ دسللتش نگاه کرد فرخي  یک
 رهایش کرد:یه خبري باید بهت بدم

چشلمان پر از ناراحتي و غد فرخي نگاه کرد...دو قطره اشلک ریخت:مرید  در
من هرجا باشد با هر کي باشد تورو دوست دارم،هیچ کس ونمي توند جاي تو 

 رار مادرم باید با شهح ازدواج کندتوي قلبد بذارم..من ....من به اص
شد،هیچ نمي فهمید جز غد جدایي  مرید سرش تکان واز اتاق خارج  با بغض 

بدبختي...به دفتر خودش رفت هنوز به فرخي نگفته بود دوسللتش دارد...با  و
اشللک هایي که از پلک هایش مي چکید وسللایل نه چندان زیادش در کیفش 

 نشللید به آن درخت تنومند چنار که هنوزآگذاشللت....براي آخرین بار پرده ک
ماشین زیرش پارک بود نگاهي انداخت،هنوز هد نمي دانست ماشین صاحب 
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دارد یا نه؟چند قدم به در نزدیک شللد...برگشللت یک نگاه به صللندلي و اتاقش 
سي قرار  ست چه ک صندلي معلوم نی سمت و  انداخت،چقدر بي وفا بود این 

 است روي آن بنشیند هر کي هست مي داند به او هد وفا نمي کند.
شون قد یک صبر کن به شد: صالحي مانع  شت که  سوي اتاق فرخي بردا م به 

 خبر بدم مهمان دارن
کرد او همیشه بدون هماهنگي به اتاقش مي رفت وحاال...صالحي بعد  اخمي

 از کسب اجازه با دست اشاره کرد برود تو..مرید یک ضربه به در زد ووارد شد.
روي دلش گرفت حال فرخي  دیدن دختر جواني که روي مبل نشسته غبار غد با

 هد بهتر از خودش نبود جلو تر رفت به دختر سحم کرد:سحم
ستاد دفتر  اما شمان پر از غرورش جوابي نداد...مرید کنار میز فرخي ای او با چ

 ....2برنامه ریش روي آن گذاشت:قرار امروز یادت نره؟ساعت
تر فرخي به دخفرخي روي دفتر نشست و بسته شد به هد خیره شدند... دست

 جوان اشاره کرد:ایشون قرار جاي شما باشند..بهشون توضیح بدید
برداشت و به سمت دختر رفت دفتر باز کرد که تو ضیح بدهد..که دفتر  دفترش

از دسللتش کشللید:احتیاجي به توضللیح دادن نیسللت،خودم مي توند برنامه رو 
 تنظید کند

صله شد امیدش به فرخي بو حو شت..چ د براي کمک به پدرش هیچ کاري ندا
 که آن هد مثل تکه کاغذي که اتش میزنن امیدش سوخت و نابود شد.

 :خاند سلطاني میشه چند لحظه مارو تنها بذارید؟فرخي
 چرا؟مگه قرار نیست االن آقاي...-
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 زد:خاند سلطاني لطفا بیرون فریاد
با خشللد بلند شللد و با نگاه عصللبیش بین فرخي و مرید چرخاند و  سلللطاني

خت  پایین بود و اشلللک مي ری که سللرش  نار مرید  فت...فرخي ک بیرون ر
ایسللتاد...چهره اش معصللوم شلللده بود لبخندي زد که دختر سللرش را بلند 

 کرد...چشمان هر دو نمدار بود.
 :مثل اینکه وقت خداحافظيمرید

 ..من وببخش که نتونستد کاري برات بکندسري تکان داد:آره فرخي
 زد:هر وقت زیر سلطه مادرتون بیرون اومدید یه خبر بهد بدید لبخندي

شدند فرخي با یک  فرخي شمان هد خیره  شد در چ خندید و قدمي نزدیک تر
شي براي بیرون آمدند نمي کرد  حرکت مرید در آ*غ*و*ش گرفت...هیچي تح

اش بود که در آ*غ*و*ش گرفت... مرید مي  فرخي اولین مرد نامحرم زندگیش
دانسللت دیدار آخر اسللت پس مي ارزد؛ شللاید هیچ گاه تا آخرعمردیگر نتواند 
عشللقش را در آ*غ*و*ش بگیرد...در آ*غ*و*ش فرخي گریه کرد...دل کندن از 

 همدیگر سخت بود..مرید به عقب رفت:
 دوست دارم کامیار-

 ل شد:مند دوستد دارم عزیزماز ابراز عحقه ي مرید خوشحا کامیار
 قدم به عقب برداشت در چشمان رئیسش خیره شد: خداحافظ یک

 به امید دیدار-
 اگر دیداري در کار باشه-

به فرخي خیره بود مي  مرید به عقب بر مي داشلللت و ته اي  هاي آهسلل قدم 
صویري از اودر ذهنش باقي بماند..بیرون رفت.گریه کرد...  ست آخرین ت خوا
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میشد عشقش را از دست داد هنوز نتوانسته پول عمل پدرش به دست باورش ن
بیاورد..... به همان کافي شاپي که با فرخي مي رفت سرزد...شاید براي ارامش 
شد...چند  شیند و چیزي بنو شده بتواند چند دقیقه اي انجا بن صابش هد که  اع

 دقیقه اي نشست نسکافه اش نصفه رها کرد و بیرون آمد.
 اواخر آبان ماه همراه اشک هاي مرید مي بارید. باران

 :آخه این چه کاري ما دارید دختر مردم وتعقیب مي کنید؟فرزین
 اگه چشد داشتد محتاج تو نبودم-
 اي خدا من و بکش مهیار و راحت کن-

 زد:خدا نکنه تو عصاي مني لبخندي
 خدا عصاتو برات نگه داره-

 تعقیب مي کرد.مهیار:واقعا حالش بد بود ؟ با ماشینش آهسته مرید را فرزین
 آره..یک ساعت تو کافي شاپ نگاش مي کردم اصح انگار تودنیا نبود-

 کرد:بي خود کردي به اون ذل زدي مگه دختر دیگه اي نبود؟ اخد
 خندید:غریت مهیار و عشق است فرزین

 کوفت-
 ِاه مهیار-
 چي شد؟-
سته و گریه مي  به ش شد:تو یه کوچه باریک رو زمین ن ست مهیار خد  سمت را

 کنه
 چشه؟-
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 از من مي پرسي؟-
 ماشین باز کرد فرزین دستش گرفت:کجا بچه؟ در
 مي خوام برم ببیند چشه؟-
اونوقت نمي پرسلله فرشللته نجاتد از کجا فهمید من اینجام؟مي خواي بگي -

 تعقیبت کردید؟
ستش شین بگیره  د ست ما شه...خوا ست فرزین گفت:بذار اروم ب ش شیدو ن ک

 سوارش مي کنید ..خوبه؟
این را نمي خواست... اگر چشد داشت کنارش زانو مي زد و میخواست  مهیار

شین خودش  سوار ما شده  که با او حرف بزند نوازشش کند وبه بهانه باران هد 
 ت.کند ..اما حاال دستش به وسیله چشمانش بسته اس

دنده عقب گرفت و جایي پارک کرد.مرید بلندشلللد و بعداز پاک کردن  فرزین
 اشک هایش کنار خیابان ایستاد..فرزین سریع حرکت کرد:اومد

پایش ایسللتاد:سللحم مرید خانوم ..چه تصللادفي،کجا تشللریف مي برید  کنار
 برسونیمتون ؟

 ممنون مزاحد نمیشد ماشین مي گیرم خودم میرم-
 میکنه؟..خیالتون راحت کرایه رو ازتون مي گیرم خب چه فرقي-
 ممنون ولي..-

 :واسه چي تعارف مي کنید؟بیاید دیگهمهیار
شینش کرده بود به  به سه تیغه و تمیز... دلن صورت  شد، صورت مهیار دقیق 

 عقب رفت و سوار شد.
 بعد از حرکت گفت:مانعي نداره موسیقي بذارم؟ فرزین
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 نه راحت باشید-
 به پشت برگشت نگاه چشمانش به کف ماشین بود:آدرس خونتون بدید مهیار

 نه..الزم نیست تا اونجا برید...مسیرتون دور میشه-
 با لحن مهرباني گفت:شاید نزدیک بشه مهیار

 راستش خونه ما پایین شهر سختتون دوباره بخواید برگردید-
 پس آدرسهر چقدر پایین باشه دیگه به جنوب کشور که نمي رسه...-

دلیل این همه اصرار براي رساندن مهیار مي دانست.... مدتي است که  فرزین
دوستش عاشق یک دستمال مرید نامي شده وعطر خنکش که اورا دیوانه کرده 

 ..به خانه رسیدند.
 ممنون-

 :خواهش مي کند..خدا حافظمهیار
 خدانگهدار-

 جاي بدیه؟ دور زد و با یک بوق دور شد..مهیار:خونشون فرزین
 نه جاي خوب و تمییزیه-
 خوب خدا رو شکر-

به کوچشان نزدیک میشد..با دیدن ماشین کمري سفیده پارک شده در سر  مرید
کوچشان که خواهر و پسر جواني در آن نشسته سیستد هاي بدنش هیچ عکس 
صانیت نه تعجب انقدرگرفتاري هایش زیاد بود که  شان نداند.... نه ع العملي ن

..مرید شد بهوتجایي براي کاراهاي پریسا نبود،از کنار ماشین رد شد پریسا م
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یا دیدش چیزي نگفت یا ندیش؟ سللرش از ماشللین بیرون آورد و به رفتن مرید 
 که به خانه نزدیک مي شد دید.

 کیوان من باید برم خواهرم اومده-
 کي ...چرا نیدیدمش؟-
 آشنایي باشه براي بعد خداحافظ-

 از ماشین پیاده شود که پسر دستش گرفت:چیزي یادت نرفته؟ خواست
سا شد.و به خانه رفت .زنگ  پری شین پیاده  سید و از ما صورتش ب*و* سریع 

فشللرد مرید بدون جواب دکمه زد و با لباس هایش به حمام رفت.یک دوش 
حالش را بهتر مي کرد.پریسللا به آشللپزخانه رفت ودر یخچال به دنبال خوردني 
سللرک مي کشللید..که اخر هد با پنیر بیرون امد.صللداي بسللته شللدن در حمام 

 به بیرون کشاند. ریساپ
 :سحم این موقع روز خونه چیکار مي کني؟پریسا
نید نگاهي به او نینداخت چه برسللد بخواهد جوابش دهد...رو به روي  مرید

 آینه موهایش خشک میکرد پریسا با لقمه نون پنیر در چهار چوب ایستاد.
 چرا جوابمو نمیدي؟-
یه چیزي - جایي نرو براي خودت و امین  درسلللت کن..مند میرم امروز 

بیمارستان، ماماند میره خونه آقاي سعادتي..اگر حوصلت سر رفت امین و ببر 
 پیش مامان

سب  همه سیش رفت ومنا سا زد..به طرف کمد لبا حرفهایش بدون نگاه به پری
ترین مانتویي که به درد آذر ماه بخورد پوشللید.پریسللا به لباس پوشللیدنش نگاه 

 کرد.
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د بیاد خواستگارید..هموني که شرط بستید اگر بیاد نصف کیوان گفته مي خوا-
 جهیزیمو مي خري یادته؟

صبي شد:مبارکه..اما دعا کن بابا تا  ع سرد با سعي مي کرد لحنش خون بود ولي 
دوروز دیگه زنده بمونه چون ممکن جشللن عروسللیتون بیوفته بعد از سللالگرد 

 فوت بابا
 این چه حرفیه میزني مرید ..؟خدا نکنه-
ِاه یادت بود بابا بیمارستان بستریه؟یادت مونده اگر تا یک هفته دیگه اگه عمل -

نشه مي میره؟...یادت مونده ما فقیرمو وپول ندارید؟مامان دوروز تو بیمارستان 
شب نمیاد خونه؟نه یادت نیست اگر بود با یه دلخوش با این پسره اینورو اونور 

گ مام حرف از خواسللت حت ت قا با و بار رفتي  ارنمي رفتي  ند  نمي زدي...چ
 محقات بابا؟

با شللرمندگي سللرش پایین انداخت...مرید با دو دسللتش اشللک هایش  پریسللا
پاکش کرد موهاي ند دارش بسللت شللال پشللمي روي سللرش انداخت از کنار 

 پریسا رد شد.
:دلد نمي خواد بابا رو تو اون وضعیت ببیند...من اونقدر سنگ دل نیستد پریسا

 بدتر از مامان مي خوام گریه کند مرید،ببینمش
 معذرت مي خوام-

...واز خانه بیرون آمد دسللتانش زیر ب*غ*لش زده بود سللعي در کنترل  همین
اشللک هایش داشللت باران ند ند مي بارید هوا نیمه ابري بود با باد سللرد... به 

 بیمارستان رفت.
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 سحم مامان-
 سحم..تو اینجا چیکار مي کني؟-
 د...مرخصي گرفت-
 چرا؟-
 چون باید استراحت کنید و برید خونه آقاي سعادتي-
 نه مادر من مي موند تو برو-
 مامان خواهش مي کند برید...چشمات از خستگي ناي باز شدن نداره-
 تونستي پول جور کني؟-
 نه..-
 میدونستد-

 گفت:پول داري؟ بلندشدمرید
 آره دفات شدم-
 خدا حافظ-
 خدانگهدار-

فت... دیروز  پیش باز داروي آرام بخش اثر کرد و او خواب ر فت  پدرش ر
نتوانسللته بود چند دقیقه اي با او حرف بزند.روي صللندلي نشللسللت و به دیوار 
سللفید رو به رویش خیره شللد فکر مي کرد..از کجا پول بیاورد؟از کجا قرض 

و  شدبگیرد؟نام کسي در ذهنش لبخند روي لبانش نشاند بلند شد،آخرین امی
 مطمئن بود دست خالي باز نمي گردد.به سمت ایستگاه پرستاري رفت:

تاق - ید برم اگر 203ببخشللید خاند،من همراه بیمارا با تا جایي  هسللتد من 
 مشکلي پیش اومد با همراهد تماس بگیرید
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 باشه-
اش داد و از آنجا بیرون آمد...براي اولین تاکسللي دسللت تکان داد زیر  شللماره

 کرد:لب زمزمه مي 
 ِمن ُکِل شٍيصو ال َیکفي' ِمنُه شيصِاکفني ما َاَهمني ییا َمن َیکف-

 اي که کفایت کند ازاو هرچیز وکفایت نکند ازاو چیزي کفایت کن مرا انچه 
 مهد است(

شد در  از صي نگاهي کرد و وارد  صو ستان خ سر در بیمار شد به  شین پیاده  ما
 راهرو ورودي از دکتري جوان پرسید:

 ید با آقاي دکتر سعادتي کار داشتد کجا مي توند ببینمش؟ببخش-
فکر نکند اومده باشللند.مي خواید از چند نفر دیگه هد بپرس شلللاید دیده -

 باشنش
 ممنون-
 خواهش میکند-
 طرف اطحعات رفت:سحم ببخشید آقاي دکتر سعادتي نیومدن؟ به

 با بلند کردن سرش گفت:نه هنوز زن
 کي تشریف میارن؟-
 االن تشریف آوردم-

 ..زن پرستار بلند شد:سحم آقاي دکتربرگشت
 سحم خاند وحداني-
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به مرید نگاه کردبا لبخند مهرباني:عجبي خاند افتخار دادید تشللریف  پرویز
 آوردید

 سحم ببخشید مزاحمتون شدم-
 :تعارف بذار کنار برید دفترمخندید

باالي در چشللماي مرید سللمت دفترش حرکت کردن...با دیدن نوشللته ي  به
شت ..چپ  سمت میزش رفت کتش روي آن گذا ست پرویز به  شاد کرد در ب گ
وراست اتاق کتابخانه اي که کتابهایش به زبان اصلي بود وجود داشت.. همان 
سللمت چپ پنجره بزرگ ووسللط سللالن میز و صللندلي هاي چرخدار...پرویز 

 ها کنار کشید و نشست وگفت: صندليیکي از 
 ترمبشین دخ-

دلگرم کننده اش مرید را امیدوار کرد...کنارش نشللسللت کیفش روي میز  لحن
 گذاشت:نمي دونستد رئیس بیمارستانید

ندید ید رسللمي خ باال تر مي خوا ته  قامد رف که م چه فرقي کرد؟االن  خب  :
 صحبت کنید؟

ندي به  لبخ که وقتي  مایي هسللتد  ید از اون آد زد:راسللتش نمي خوام فکر کن
 مشکل بر مي خورن یادشون مي افته یه دوست و آشنایي دارن

اتاق زده شللد و پیرمردي با دو فنجان چاي وارد شللد پرویر با خوش رویي  در
 گفت:پیرشي، ممنون

 وونجلبخندي زد و چاي مقابلشان گذاشت:شما هد عاقبت بخیر شید پیرمرد
 چقدر بزرگوار است که با آبدارچي بیمارستانش آنقدر مهربان است. پرویز
 دستش را جلوي چشمانش به حرکت در اورد:مرید جان؟کجایي؟ پرویز
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پایین  مرید لت سللرش را  جا با خ ید  که د نده پرویز  کان خورد.خ یه ت
 انداخت:ببخشید

 با من کاري داشتي؟-
 مشکل دارم...بله...راستش آقاي سعادتي من یه -
 بفرماید-
خودتون در جریان حال پدرم هسللتید؟دیالیز دیگه جواب نمي ده باید پیوند -

 کلیه بشه
 جدا؟-
 آره...ما تونستید یه کلیه پیدا کنید اما مشکل پول دارید-
 بهت گفت:مي خواید بخرید؟ با
 بله..میگه چهل میلیون-
کارشللون - ته این دالال  یادیه...الب یه بیمارزن مرگ مغزي پول ز همیِن،خودم 

 میلیون فروخت60داشتد که پسرش کلیه مادرش و 
 چه بي رحد-

 کشید:آره خیلي بي رحد بود...االن شما به پول احتیاج دارید؟ نفسي
 بله اگر زودتر پدرم و عمل نکنید ممکنه...-
انشاالله به اون جا نمي رسه.. با دست راستش یک رفت صورتش کشید(این -

 پول زیادي براي من نیست ولي..
 نگران پس دادنش نباشید،کار مي کند تا قرون آخرش و برمي گردوند-
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ید ند یه حرف از روي منطق  خ گذاشلللت:دختر خوب  تانش روي میز  دسلل
بزن...مي دوني چند ماه باید قسللط بدي؟ فرض وبر این مي ذارید که ماهي 

 بدي؟به من بدي؟اصح مي توني ماهي چهار صد تومن 400
 بله ...بله مي توند-
ماهي چهار صللد یک سللال چقدر میشلله؟...چهار میلیون وهشللتصللد؛ -

سال  صد...همین جور برو تا باال...میدوني چند  شیش  سالش؟نه میلیون و دو
 باید کار کني وقسد بدي؟

بدون تکان دادن قرینه به پرویز و رقد هاي نجومي که مي گفت گوش مي  مرید
سللال کار کني تا بتوني تمام اقسللادت پرداخت کني...اوند 9سللال...باید 9داد:

بدي...پدرت که دیگه نمي تونه کار سخت کنه..خواهرت 400اگر بتوني ماهي 
رت خواي مادکه دانشگاهیه..برادرت هد که در سني نیست بتونه کار کنه...مي 

 و همپاي خودت کار کنه وسحمتیش به خطر بیوفته وبشه عین پدرت؟
 ته حنجره اي صدایي بیرون آمد:چاره اي ندارم از
 اما من راه و چاره ومیذارم جلوت حق انتخاب با خودته-

شد از کشوي میزش دست چکش بیرون کشید و در جایش نشست..بازش  بلند
 اي که تصور خودش روي شیشه مي دید بود.کرد نگاه مرید به میز قهوه 

 نمي خواي پیشنهادم و بشنوي؟-
بیچاره آنقدر براي گرفتن پول عجله داشللت که اصللح به فکر پیشللنهاد  دختر

 نبود:هر چي باشه قبوله
 جدا؟-
 بله-
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 بدون حاشیه گفت:با پسر من ازدواج کن پرویز
صریح گفت که مغز مرید هنگ کرد و با گنگي به پرویز خیره شد،انتظار  آنقدر

 هر پیشنهادي داشت اال این
 پلل...پسرتون؟ منظورتون مهیاره؟-
 آره پسر دیگه اي ندارم-
 ولي اون...-
نابیناسللت؟تنها عیبي که مي توني ازش بگیري همینه؟چرا سللعي نمي کني -

 که مي شناسد تکهبشناسیش؟اخحق مهیار من تو پسرایي 
سللرش را پایین انداخت پیشللنهاد منصللفانه اي نبود.جواب منفي بود اما  مرید

 پدرش را چه مي کرد؟
به خودت دادم..من قرار داد پرداخت - خاب و  من مجبورت نمي کند حق انت

تومن به من بدي بدون بهره...و اگر 400اقسللاط مي نویسللد که هرماه موظفي 
گفتن این کلمه برایش مشللکل بود(زنداني...یا پیشللنهاد یک ماه به تاخیر افتاد 

ست ا شایدفکر کني کارم چقدر خود خواهانه ا همان طور  مادومد قبول کن ...
 که تو به فکر پدرتي مند به فکر پسرمد

 بي جان بلند شد:بذارید فکرامو بکند مرید
 به فکر پدرتد باش-

سحنه ا زبیمارستان بیرون آمد و  مرید سحنه  شد... با درماندگي از اتاق خارج 
به سللمت پارکي رفت روي آن نشللسللت.فکر کرد چه کند؟آینده اش بخاطر 

سر نابینایي ازدواج کند؟یا باید  شان 9پدرش نابود کندو با پ سال کار کند و پول
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پدرش بمیرد و هیچ ک ها  دامدر جیب دکتر سللعادتي برود؟یا بگذارد  ا زکارا
نکند؟تصمید گیري سخت بود...هنوز دلش پیش کامیار بود،هنوز عشقش در 
سر داشت،فراموش کردنش را دست زمان داد مي دانست قلبش اجازه فراموش 
شلللدن و جایگیزیني نمي هد..نفسللي کشللید باید با مادرش صللحبت مي 

 کرد...پارک را به مقصد خانه ترک کرد.
 خور مامان برات کتلت درست کردممادرش شام آورده بود:ب براي

 نمي خورم مامان از گلوم پایین نمي ره-
مامان اذیتد نکن،با نخوردن تو که بابا خوب نمیشلله..حال خودت و بدترمي -

 کني و میوفتي گوشه این بیمارستان باید از شما هد مراقبت کند
 یه خدا نکنه ا ي زبوند گاز بگیرم بگي بدم نیستا-

 درش مشغول خوردن شد:مامانخندید ما مرید
 جاند-
 پول کلیه بابا جورشده-

 در دهانش به زحمت پایین فرستاد:واقعا؟کي داده؟ لقمه
 یه آدم خیري که بابت ثوابش شرط گذاشته-
 چه شرطي؟-

زدن برایش آسلللان نبود مسلللسلللل وار حرف زد:امروز رفتد پیش آقاي  حرف
بول کرد پول و بهمون بده اما شللرط سللعادتي گفتد به پول احتیاج دارید اوند ق

گذاشللت شللرطشللد این بود که با پسللرش ازدواج کند البته یه لطف دیگه در 
 اهيسلللال کار کنید و واقسلللاطش بپردازید باز اگه بتوند م9حقمون کرده که 

 چهار صد توند بدید اومدم مشورت کند چیکار کنید؟
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سرعت حرف زدن مرید که اولین ب ناهید ا ربود اینگونه حرف مي با دهن باز به 
 زد نگاه کردو در آخر گفت:دومي

 چي دومي؟-
 سال کار مي کنید9-
 مامان...-
 همین...دختربزرگ کردم که آخرش بدم به یه کور؟-
 مامان اینجوري نگو اوند بنده خداست احساس داره-
سي - ساتش حرف نزدم،من دلد نمي خواد با ک سا من در مورد بنده بودن و اح

مه سللختي  عد این ه مک تو داره...ب یت و ک ما به ح یاج  که احت ازدواج کني 
 کشیدي باید یکي پشتت باشه نه جلوت

مادرش حق بود اما پدرش مهد تربود:شللما بذار من باهاش ازدواج کند  حرف
 بابا رو نجات بدم یه فکري براي طحقمد میکند

ضر می- سر مجردي حا ست دادي دختر؟کدوم پ شه بیاد یه زن مگه عقلتو از د
 طحق وبگیره؟من راضي بشد بابات راضي نمیشه

 خودم بابا رو راضي مي کند..مامان وقت ندارید فردا جواب میخوان-
نارضایتي به دخترش که با دستان خودش آینده وخوشبختیش را به تباهي مي  با

 کشید نگاه کرد:فردا باهاش حرف مي زند
 بلندشد:کاش میذاشتي بموند مرید

 شوهر خودمه،خودم ازش مراقبت میکند-
 خندید:خدا شوهرت وبرات نگه داره خدا حافظ مرید
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 لبخندي زد و در دل برایش آرزوي خوشبختي کرد. ناهید
********* 

شخص نبود  پاجروي شه اي چیزي م شی ستاد از در  شگاه ای پرویز جلوي نمای
جلوتر پارک کرد وپیاده شللد...به طرف نمایشللگاه مبل رفت سلله چهار پله باال 

 رفت در شیشه اي هل داد...فرزین نبودش پسر الغر اندام صدا زد:
 رضا یه لحظه بیا-

 سللحم آقايکه مشللغول تمیزکرده مبل هاي سلللطنتي بود به طرفش آمد: پسللر
 سعادتي خوش اومدي

 ممنون..فرزین کجاست؟-
 طبقه باال-
 برو صداش بزن بیاد-
 چشد آقا االن-

با حالت دو از پله ها باال رفت و چند دقیقه بعد با فرزین پایین آمد..فرزین  پسر
 با خوشحالي به سمتش آمد:سحم عموپرویز بفرمایید بشینید

 رم...اومدم یه سوال ازت بپرسد وبرمنه بیمارستان کار دارم باید ب-
 بفرماید-
 تو مرید و میشناسي؟-
 هموني که تو تولد سایه بود دیگه..خب آره-
یار - بدوند تو و مه خاند مي خوام  ید  ناه مدن  لد و او بل از تو غیرازاون...ق

 محقاتي باهاش داشتید؟
 :آقا بفرمایید چایيرضا
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 دو برگشتند..فرزین:دستت درد نکنه رضا جان هر
به موهایش دسللت کشللید نمي دانسللت چه بگوید:نه...من که ندیده  فرزین

 بودمش ....یعني...
فرزین به من دروغ نگو...اگر ندیده بودیش پس اون دسللتمالي که تو کشللو -

 مهیاره به اسد مریمه مال کیه؟غیر از این مرید ،مرید دیگه اي هست؟
 رو شد :اخه..من که نبایدبگد اگر مهیارمي خواست مي گفت دستش

یار مرید و - یاج دارم...میخوام مطمئن بشللد مه به جواب تو احت فرزین من 
 دوست داره،شرطي بستد که نمي خوام بي گدار به آب بزند

 آره...دوستش داره-
 به شانه اش زد:ممنون خدا حافظ دست
اه بیرون آمد..فرزین دسللت به قد به طبي اش به چشللد زد و از نمایشللگ عینک

 پرویز نگاه مي کرد شرطش چه ربطي به مهیار داشت؟
 :آقا که چاییشون نخوردرضا
 اش خاراند:نه...فکر کند رفته به شرطش برسه چانه

********* 
کنار تخت جواد خوابیده بود و پدرش دست به سرش مي کشید...پریسا  پریسا

 بیدار شد:سحم بابا..بهتري؟
 سحم گلد..تو رو هد به زحمت انداختد برو خونه بخواب بابا-

 و قوسي به بدنش داد:چه زحمتي من که همش خواب بودم کش
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در اتاق با زکرد...خوشحال بود دیشب پریسا مادرش را به اصرار به خانه  مرید
 فرستاد و خودش ماند:سحم بر دختر و پدر

 سحم بابا جان-
 خمیازه اي کشید:سحم صبح بخیر پریسا

 :تو که هنوز خوابي..پاشوبرو خونه من و مامان اومدیدخندید
 خوش اومدید-

 شد کوله اش برداشت:پول میدي؟ بلند
باید به فکر کار باشد...خرج خانه با باد هوا نمي چرخداز کیفش مقداري  مرید

 به او داد:ممنون باي
 درش نشست:چطوري پیرمرد؟از بسته شدن در مرید کنار پ بعد

که  دسللتش مان طور  باال آورد ه ته مرید  نداخ گل ا را براي نوازش صللورت 
 نوازشش مي کرد:خوبد تورو که مي بیند دردام خوب میشن

 پدرش گرفت و ب*و*سید: مامان بهت گفته کلیه پیدا کردید؟ دست
 آره چهل میلیون... زیاده بذار بمیرم راحت شید-
 کند دیگه از مردن حرف نزن...پول جور شده یعني...بابا خواهش مي -

 وارد شد:مرید جان تو برو خودم مي گد ناهید
 :چي شده ناهید؟جواد
شحالي بیرون رفت  مرید ست خودش بگوید با خو شید که مجبور نی سي ک نف

 پشت در بسته منتظر ماند.
 نشست..جواد:خب چي مي خواي بگي؟ ناهید

 برات پیدا کردید هد پولش جورشدهصبح بهت گفتد هد کلیه -
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 آره ولي بقیشو نگفتي-
 شما رضایت بدید...امروز و فردا عمل میشید-
 رضایت چي رو بدم؟-
 خب اوني که قرار بهمون پول بده شرطي گذشته ...سعادتي رو که میشناسي؟-
 ناهید اینقدر به ایندرو اوندر نزن حرفت و بگو خودمون وخحخ کن-
 ي گفته در صورتي بهمون پول میده که دخترمون عروسش بشهآقاي سعادت-

ندي به پسللر اون  پوزخ حاضللر نمیشللد مرید و  زد:الزم نکرده..من بمیرمد 
 بدم...این دختر دیگه نباید بیشتر از این سختي بکشه

 مرید میگه یه راه طحق پیدا میکنه-
سره که چیزي نمي بینه ....به بهانه فریاد اد ي خیانت واعتی زد:چه راهي ؟اون پ

 ودست بزن مي خواد ازش شکایت کنه
 یه شرط دیگه هد هست-
 چي؟-

سللال باید قرض وپس بدید،البته اگه بتونید ماهي چهار 9و قرض میده تا  پول
 صد بدید

 راه دوم بهتره خودمد کار مي کند-
ریمد مجواد تو دیگه نباید کار کني...شده کلفتي مي کند ولي تو دیگه نه،تازه -

 هست
 بابا این دختر چه گ*ن*ا*هي کرده که باید پاسوز من بشه؟اوند آدمه...-
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در باز کرد:بابا اگر من ودوست دارید قبول کنید ...به فکر من نباش شاید  مرید
ست  ستد باهاش زندگي کند،این اولین مرد روي زمین نی شدم وخوا شقش  عا

 که زنش بیناست
 مرید نه..-
شک داد زد:با با سمتوند نمیارم...اگر ا با اگه از اینجا رفتد دیگه بر نمي گردم و ا

 مردي سر خاکت نمیام به جون خودت قسد،خدا حافظ
محکد بست...اشک هایش جاري شد حرف هایش ظالمانه بود اما خودش  در

صالح گرفته بود و  ضریح امامزاده  سرعت به یک پناهگاه رفت. ظالد نبودو به 
گریه مي کرد..روحش آرام گرفته بود.در حیاط نشللسللته بود که تلفنش زنگ 

 خورد:
 بله-
 چي شد؟کلیه مي خواي؟-
 کنید تا جواب قطعي بدم آره مي خوام ولي یکمي باید صبر-
 جواب قطعي چیه خاند؟آره یا نه؟-
 تا آخر امروز فرصت بدید خواهش مي کند-
 باشه..اما بگد مشتري دست به نقد کنارم وایساده-
 باشه فقط امروز-

کرد..چشللد به گنبد دوخت:خدایا من پیش یکي از بهترین بندگانت پناه  قطع
 آوردم...خواهش میکند دل پدرم ونرم کن راضي بشه

سمت مترو مي رفت که تلفنش زنگ خورد به  چادر تحویل داد و بیرون آمد.به 
 شماره ناشناس نگاه کرد:
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 بله-
 مادرش ترساندش:چي شده مامان؟ گریه

 ول کرد فقط گفت مي خواد با آقاي سعادتي حرف بزنههیچي...بابات قب-
دیوارایستاد..دستش براي تکیه به آن زد بین حس خوشحالي وناراحتي قرار  کنار

 گرفت اشکش جاري شد نمي دانست براي خوشحالیست یا ناراحتي
 مرید..-
 شنیدم مامان..باشه االن میرم بهش مي گد به بابا بگو خیلي دوستش دارم-
 مي دونه...خداحافظ خودش-
سحم با آقاي دکتر  به ستان رفت: سمت بیمار شید...به  سي ک دیوار تکیه داد نف

 سعادتي کار داشتد
 شما خاند همتي هستید؟-
 بله-
 بفرمایید دفترشون ایشون االن اتاق عمل هستند-
 بله ممنون-

تا دم در همراهیش کرد.منتظر بود و ناخن هایش مي جوید.یک ساعتي  پرستار
 گذشت پرویز د رحالي که دستانش خشک مي کرد وارد شد.

 سحم-
 احترامش بلندشد:سحم به
 راحت باش بشین-

http://www.roman4u.ir/


 421 1زندگی پاورقی 

...پرویز رو به رویش:مرید جان اونقدر حال و روزت بد نیسللت که نشللسللت
 خودت وبه این روز انداختي

 زد:من قبول کردم تلخي لبخند
ترسید جوابش نه باشد اما مهد نبود با خودش عهد بسته بود اگر با پسرش  مي

 ازدواج نکند پول را بدون پس گرفتن به آنها بدهد.
 کدوم و قبول کردي؟-
 با پسرتون ازدواج مي کند-

کشللید و خوشللحال شللد..بلندشللد از روي میزبرگي برداشللت نشللسللت  نفس
 جلویش گذاشت:

 چیه؟این -
سلللال عروس من باشللي بعد از اون مي توني طحق 9قرار داد..تو مي توني -

 بگیري..اما قبلش نه
شت..لبخندي  پرویز شود چنین نو سرش  شق پ سال عا به امید اینکه در این نه 

 زد بدون خواندن و کمترین معطلي زیرش امضا کرد.
 برگه را برداشت:یه کار دیگه مونده پرویز

 دیگه چي؟-
 باید خودت از مهیار درخواست ازدواج کني؟-
 یعني چي آقاي سعادتي؟-
شه اون اگه بدونه من تو مجبور به این - شنهاد ازدواج از طرف تو با مي خوام پی

 وصلت کردم قبول نمي کنه
 اما من اینجوري کوچیک مي شد-
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 نترس اونقدرا هد مغرور نیست با هاش حرف بزني میفهمي-
 پول نمیدید؟یعني االن بهد -
 نه...شماره کسي که مي خواد کلیه بده دارید؟-
 نه-

 شد پرویز دل رحیمش بخاطر مرید سوخت:بهش مي گي دیگه؟ بلند
 آره میگد دوست دارم عاشقتد-

قدم به طرف در رفت پرویز:مرید طوري حرف نزن که انگار من محتاج  چند
 کنیدتو ام..اگر ناراحتي همین االن قرار داد وفسق مي 

 ببخشید...خدا حافظ-
شید زم*س*تان در  در شت نفس مي ک سرش روي نیمکت گذا ست  ش پارک ن

 راه است...زم*س*تان صبور آرام که شب هایش به کندي مي گذرد.
در خانه ایسللتاده بود.دسللتش به سللمت زنگ رفت فشللرد بدون سللوال  پشللت

 وجواب باز شد...وارد شد، سایه به سمتش دوید:سحم مریمي
ضع اومدي  مرید سه چي با این و سایه جان وا سحم  شید : شش ک در آ*غ*و*

 بیرون سرما مي خوري برید تو
 امین نیوردي؟-
 نه خونست... ایستاد(سایه کي خونتونه؟-
 مامانت وداداشد وفرزین و خودم وخودت-

 خندید:کسي رو جا نینداختي؟ مرید
 نه همینا-
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پیدا نکرده بود اما چاره اي نداشللت روز هد وارد شللدند انگار وقت مناسللبي  با
 آخر بود و باید نظر مهیار را جلب مي کرد.

 سحم-
 با دیدن مرید ایستاد:سحم بفرماید تو فرزین
با لبخند سللرش را به طرفي چرخاند:سللحم...اگر اومدي دنبال مامانت  مهیار

 باید بگد خوابه
کرد(من با...میشلله  نه..نه من... عرق سللردي که روي پیشللانیش بود پاک-

 باهاتون حرف بزند؟
ست  موهاي سفید بیرون زده بود با همان د شال  شش که از زیر  ل*خ*ت چمو

 لرزان ناشي از استرس به داخل هدایتشان کرد.
خوشللحالي وصللف ناپذیري در وجودش بود موضللوع سللر هر چي مي  مهیار

 خواهد باشد..همین که چند دقیقه اي با او حرف بزند کافیست.
 با تعجب به او نگاه مي کرد:پس ما تنهاتون مي ذارید فرزین
 :نه احتیاجي نیست..اگر میشه آقا مهیار یه جاي خلوت حرف بزنیدمرید

 برید اتاق من-
بلندشد و به آرامي به سمت اتاقش رفت و مرید همپایش در بست.فرزین  مهیار

 ارش داره؟وسایه متفکرانه دست زیر چانه زده بودند:سایه بنظرت چیک
 نمي دوند...انشاالله که خیره-

 :هر جا راحت ترید بشینیدمهیار
 میشه دوتامون روي تخت بشینید؟-
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که از خدایش بود کنارش بنشللیند انگار به آرزو هاي دسلللت نیافتنیش  مهیار
میرسللد دیگر چه مي خواسللت شللکار خودش به سللمت شللکارچي مي اید 

 لبخندي زد.
 البته-
ست ...باز هد تختش نزدیک  به ش صله کمي از او ن ست مرید با فا ش شد و ن

 همان عطر را مزه مي کرد:خب امرتون
ته گفتنش  آب ند؟مرید:خیلي برام سللخ جا شللروع ک هانش قورت داد از ک د

ولي...شاید باور نکنید من یک ساعت تو پارک با خودم کلنجار مي رفتد که از 
 لعمل شما مي ترسیدمکجا شروع کند چي بگد..از همه بدتر از عکس و ا

 کنجکاوي:مگه قرار چي بگید؟ با
 یه سوال بپرسد؟-
 آره-

کج کرد وگوش هایش به سللمت مرید گرفت... مرید به مهیار نگاه  صللورتش
 میکرد:نظرتون در مورد دخترایي که از پسرا خواستگاري مي کنن چیه؟

:همین؟دوسللت دارید چي بگد؟این که دخترا حق عاشللق شللدن ندارن خندید
شون؟به نظر من  ستگاری شن یکي بیاد خوا شینن تو خونه و منتظر با وباید بس ب
هر دختري که عاشق میشه حق داره از عشقش بپرسه که دوستش داره یا نه؟البته 

. پسر ..بهترهاگر مطمئن باشه پسره هد دوستش داره اما اگر یه طرفه است نگه 
هد باید اونقدر باشخصیت ومرد با جنبه باشه که خیلي محترمانه در خواستشو 

 رد کنه نه طبل رسوایش ودست بگیره و همه جا جار بزنه...چه سخنراني کردم
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 دو خندیدند مرید با همان لبخند گفت:با من ازدواج میکني؟ هر
 میکرد گوش محو شد وجا خورد یک تاي ابرویش باال برد..احساس لبخندش

 هایش معیوب شده:چي؟
 با من ازدواج کن...من دوست دارم-

سیر مي کند :چي  علنا شد حس مي کرد در دنیاي دیگر  شت کیج می مهیار دا
 داري میگي دختر من با تو ازدواج کند؟مطمئني آدرس و درست اومدي؟

 اره..-
کل  هر کار مشلل جاي  یک  ما  حال بود ا هاد خوشلل ند پسللر از این پیشللن چ

اشلللت...باورش سللخت بود چرا او باید از یک پسللر نابینا خواسللتگاري د
به رو مي  کند؟مطمئن بود اگر خودش چنین پیشللنهادي میداد با جواب نه رو

 شد.
 چرا مي خواي با من ازدواج کني؟-
 گفتد دوست دارم-
این که دروغه راسللتشللو بگو...یعني باور نمي کند تو همین چند بار دیدن  -

 اشيعاشقد شده ب
 مگه باید چند با رهمدیگه رو ببینید؟..تازه همون چند بار هد که دیدید کافیه-

 زد:دیدید یا دیدم؟چون من چیزي نمي بیند،...جواب منفیه پوزخندي
شللد یک قدم برداشللت که مرید ایسللتاد:خواهش مي کند،من که از تون  بلند

چیزي نمي خوام حتي حاضللرم مهریه هد نگیرم که یه وقت فکر نکنید بخاطر 
 پول بوده
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شک مي انداخت،چرا خودش را باید به آب و آتش  حرف شتر به  هایش او را بی
 مي زد براي رسیدن به مهیار؟

با منط- با مرید خاند درخواسللتتون  ق من نمي خونه..من هر جا میرم رابطد 
دخترا فقط در حد سللحم علیکه اونوقت انتظار دارید حرفتونو باور کند؟ آخه 
ست ازدواج مي ده؟ من نمي دوند چرا  سر نابینا درخوا کجاي دنیا یه دختر از پ

 همچین پیشنهادي مي دید اما... نه
خورد وعقب رفت:آقا قدمي رفت مرید جلویش ایسللتاد که مهیار به او  چند

شیده اش که به در  شمان زیبا ک مهیار بذار من قانون دنیا رو عوض کند، در چ
 خیره بود نگاه کرد( من یه پسر نابینا رو دوست دارم

اگر مي خواید جوابد مثبت باشلله حقیقت وبگو،چون دوسللت داشللتنتو باور -
 نمي کند

را مي کرد.هیچ گاه مرید درمانده شلللده بود سللخت تر از آن بود که فکرش -
اینگونه به پسللري التماس نکرده بود اگر مسللئله پدرش نبود هرگز اینطور حرف 

 نمیزد.
 لحن بغض داري گفت:دلیلي جز دوست داشتن ندارم با
 پس مند محترمانه میگد نه...ما به درد هد نمي خورید-

ساعت جواب مثبت به اگر شد و مي رفت حتما بعد از چند  شیمان می  مرید پ
ستش میدادولي  شده نباید از د ستش مي داد حاال که خودش پیش قدم  درخوا

 باید صبر کند شاید
 قانع کننده اي داشته باشد. دلیل
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شیدن ستگیره دراز بود  ک ستش که جلویش براي گرفتن د پایش روي زمین و د
 مرید گفت:وایسا.....میگد ولي قسد بخور بعدش با من ازدواج مي کني

 :قسد نمي خورم ولي قول میدمرو دررو برگشت
 قول به دردم نمي خوره-
 شرمنده من جون عزیزاند قسد نمي خورم...قول میدم که زیر قولد نزند-

 چاره اي نداشت:به باباتد نمي گي انگار
 به بابام چه ربطي داره؟این یه حرفي بین من و شما-
 قول بدید-
بین من و شللما بمونه..حاال قول میدم این حرفي که شللما مي خواید بزنید -

 بفرماید
 40من یه باباي مریض دارم که براي عملش احتیاج به پول داشللتید...نزدیک -

 میلیون
 چهل میلیون؟مگه چه عملي بوده؟-
 براي فروشنده کلیه مي خواید-
 پس پدرتون مشکل کلیه داره؟-

 پاک کرد:اره اشکش
 خب-
 شرط گذاشت؟پیش پدرتون رفتد اما براي دادن پول -

ظه باي َخیر  هرلح با یار بیشللتر میشلللد:شللرط؟...اوند  جب مه هت وتع ب
 من؟مطمئني؟
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شته یا تا - شرط برام گذا شما...دوتا سط 9آره همون باباي خیر  سال کار کند ق
 بدم یا...

اینجا که رسید تردید در گفتن داشت..بگوید؟ نگوید؟اگر زیر قولش بزند و  به
 به پدرش بگوید چه؟

 قول دادي؟تو -
به طرف دهان مرید گرفته بود با عجله  مهیارسللرش را به متمایل به راسللت و

 شنیدن گفت:اره بگو...
 گفت:یا با شما ازدواج کند آهسته
شد،تنها غرور  خورد ست  س ست...حس حقارت...ترحد...پایش  شک شد...

 باقي مانده اش ریز شده روي زمین افتاده بود.
وري بود :بابام؟..یعني اومد به شللما التماس کرد لرزش صللدایش که از نابا با

 گفت بیا با پسر من ازدواج کن؟چرا اینکارو کرد؟
ریخت...خجالت میکشید برگشت به سمت در که مرید جلویش ایستاد  اشک

 دست روي سینه پهن مردانه اش گذاشت:تو قول دادي
سردش بدنش یخ زده اش را منجمد ک با ست مرید قلبش لرزید..عطر   رد،اماد

 تکان نخورد.
تو قول دادي به بابات چیزي نگي...اگه بگي من بدبخت مي شللد باید چند -

 سال کار کند.اینجوري که براي تو بهتره
باال آورد روي دسللتان ظریف مرید گذاشلللت و از روي سللینه اش  دسللتش

 برداشت.مرید شرمسار دستانش انداخت.
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شخص بود:الز لحن سخنش م ست غیر م*س*تقید دلخور و ناراحتي در  م نی
بگید،تو که کوري هیچ دختر بینایي حاضللر به ازدواج با تو نمیشللله حاال که 

 بابات داره این لطف و
 حقت مي کنه..قبول کن در

غمگیني با دهانش بیرون فرسللتاد.پسللر بیچاره چقدر خوش خیال بود که  نفس
 فکر مي کرد واقعا عشللقش دوسللتش دارد واز سللرعشللق از او خواسللتگاري

 کرده...زهي خیال باطل...در باز کرد که صداي پر از ناز مرید شنید:
 مهیار-

ست ست وزیر لب  د شمش ب سر لرزید چ شید در دلش فریاد « آهي»و دل پ ک
شد »زد شتر به آت سوزم بی شقت مي  صاف خودم تو ع صدام نکن بي ان اینطور 

 «نکش
 فقط بخاطر باباته؟-
 اره-

 مي گفت تو هد یک گوشه از این قضیه هستي که دل مهیار شاد مي شد. کاش
 به بعدش فکر کردي؟این که من و تو قراره زن وشوهر بشید؟-

شویي فکر نمي کرد تنها چیزي که فکرش درگیرکرده  مرید سائل زنا صح به م ا
 بود پدرش بود وبس.

 بعدا در موردش فکر مي کند-
نمي گذرم،فکر نکن چون نابینام مي توني راحت گفته باشد من از حق خودم -

 در بري
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با اخد تعجبي نگاهش مي کرد...اگر ازسللابقه اش خبر داشللت هیچ گاه  مرید
 اینگونه اورا برانداز نمي کرد.

 فردا جوابتو مي دم-
یه  یک به اون کل ید  با قت امروز  تا آخر و نه فردا دیره..همین االن  عه دادزد: دف

 فروش جواب قطعي بدم
 یک ساعت وقت فکر کردن که دارم؟-
 نشان مي داد نگاه کرد:باشه فقط زود3ساعت که  به

با خنده سللرش چپ وراسللت کرد:دختر تو چقدرعجولي،تو همه کارات  مهیار
 اینجوري هستي؟

فقط لبخندي زد...مهیار بیرون رفت.بخاطر ل*خ*تي موهایش شللال از  مرید
کرد و بیرون رفت مادرش در سللرش روي شللانه هایش افتاد.شللالش درسللت 

 اشپزخانه چاي دم مي کرد رفت:
 سحم مامان-
 سحم...تو اینجا چیکار مي کني؟-
 اومدم ماموریت-
 چي؟-

 شد کنار مادرش ایستاد:بعدا بهتون میگد فعح میرم داخل
 وایسا ببیند...تو اتاق آقا مهیار چیکار مي کردي؟-
 ماموریتد و انجام مي دادم-
 حرف بزن ببینددرست -
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گفت:آقاي سعادتي امر فرمودن از پسرشون خواستگاري کند،چون اگر  آهسته
 خودشون بگن آقازادشون قبول نمي کنه

هني کرد وپوست انگشت اشاره اش به دندان گرفت:خدا مرگد بده یعني  ناهید
 تو االن ازش درخواست ازدواج کردي؟

 واستن براي جوابآره چاره ندارم...االن آقا یک ساعت وقت خ-
 اگه مي دونستد اینجوري تحقیرت مي کنن عمرا اگه قبول مي کردم-
 مامان در عوضش راحت میشید دیگه پولي نمي خواد بدید-
 نمي ارزه...-

نه سلللالن بزرگي بود تلویزیون قرار  صلللداي به روي آشللپزخا مد...رو  له آ پ
داشللت...پشللت دیوارسللالني دیگر که روبه رویش راه پله قرار داشللت فرزین 

 ومهیار پایین آمدند.
سمت سالن پذیرایي که دید به آشپزخانه نداشت رفت..فرزین به طرف مادر  به

 و دختر آمد:مهیار باتون کار داره
 د ورفت..مهیار روي مبل نشسته مرید کنارش ایستاد:واینسا بشینتکان دا سري

ید از کجا  چشللمان مرید تا حدي که مي توانسللت باز شللد..خواسللت بگو
که مهیار گفت:مي خوام جوابمو بهت بدم.اما قبلش باید باهد حرف  دیدیفهم

 بزنید
 مبل تکي کنار مهیارنشست:بفرمایید کنار

دواج کنید مشللکل من ومي بینید پس از من انتظاراتي ببیند من و شللما قرار از-
در حد خودم داشللته باشللید نه بیشللتر،من نمي توند از شللما مراقبت کند چون 
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عدا حرف مي  ید اینو ب که.. ولش کن مک دیگران دارم و...واین به ک یاز  خودم ن
 زنید من قبول کردم، حاال چیکار کند؟

 گید مي خواید با من ازدواج کنیدممنون.. اگه میشه زنگ بزنید به پدرتون ب-
 این کارو کردم میتونید برید پولتون و از بابام بگیرید-
 بهش گفتید من چي گفتد؟!!-

خندید:نه...گفتد دختر ناهید خاند عاشللقد شللده همین االن اومده ازم  مهیار
خواسللتگاري کرده چیکار کند؟اوند بي خیال خندید و گفت جواب مثبت و 

 ترین موقعیتهبهش بده این به
 واقعا ممنون-
خواهش مي کند...زودتر برید پول و از بابام بگیرید سلللاعت چهاره چیزي -

 دیگه به پایان روز نمونده
 شد:خدا حافظ بلند

 رفتنش سرش به لبه مبل تکیه داد:خدا حافظ عزیزم با
مجبور به دروغ گفتن شد...تمام حرف هاي مرید به پدرش گفت وهمان  مهیار

چند دقیقه که براي مشللورت با پرویز در اتاقش بود درواقع از دلسللوزي هاي 
پدرش دعوا وگحیه مي کرد پرویز هد مجبور شللد بگوید ازعشللق او نسللبت به 

شد وچ ساکت  شنهادي داده..  ست وبخاطر خودش چنین پی  یزيمرید با خبرا
گفت اما پدرش ادامه داد اگر مرید را نمي خواهد پول را بدون پس گرفتن به ن

آنها مي دهد.مهیار بین دو راهي گیر افتاد...نباید چنین موقعیتي را از دست مي 
 داداو هد مجبور به قول کردن شد.
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********* 
به  پرویز به یکي از دو مرد رو  جدا کردن برگ  عد از  چک امضلللاص کرد ب زیر 

 تومنه20داد مرد برداشت به رقد نگاه کرد:این که  رویش
بعد از عمل بقیشللو مي دم..نترس تو این بیمارسللتان اینقدر اعتبار دارم که -

 نخوام پولتون وندم
نده  مرد هدا ده به مرد ا فت،پرویز  خت و چیزي نگ ندا گاه مرید ا یک ن

 گفت:شما هد پاشید برید براي آزمایش
آمدند که مرید کنار پرویز همان طور که راه میرفت  چهار نفر از اتاق بیرون هر

 گفت:
آقاي سللعادتي هزینه بیمارسللتان خصللوصللي براي ما سللنگینه اگه اجازه بدید -

 همون بیمارستان عمل انجام بشه
ایسللتاد با لبخند مهرباني گفت:قرار نیسللت شللما پرداخت کنید خانوم  پرویز

 گل...اینجا امکاناتش بهتره
با تبسمي دور شدنش را نگاه میکرد وروي صندلي نشست..همه چیز به  مرید

شد  شد چند روز بعد عمل انجام  ستان منتقل  شت پدرش به بیمار سرعت گذ
مرید و خواهر و مادرش پشللت اتاق عمل سللاعت هاایسللتادند و دعا خوانند 
پرویز هد به بیمارهایش مي رسللیدهد چند دقیقه اي کنارشللان مي نشللسللت و 

شدلد صل بود به  اناری ستگاهي که به او و میداد.پدرش بیرون آمد با آن همه د
بردند نفس راحتي کشید.یکي ازدو بارهاي سنگین از دوشش برداشته ccuاتاق 

 شده بود اماهنوز دیگري باقي مانده است.
*** 
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اي به در زد پرویز اجازه ورود داد:داخل شد که با دو دکتر میانسال رو به رو  تقه
 ید ...بعدا مزاحد میشدشد:ببخش

 :بیا تو مرید جان... به مبلي اشاره کرد(بشین االن کارمون تموم میشهپرویز
به حرف هاي که اصح ازشان سر در نمي آورد گوش میداد تنها چیزي  نشست

که از میان حرفشللان فهمید این بود که آنها راجع به عمل فردي که احتما دارد 
ساعت رفتند پرویز  شود حرف مي زدند.بعد از نید  در اتاق عمل منجربه مرگ 

رویش  رو به رمزکه براي بدرقه رفته بود با لبخند برگشللت..روي مبل چرمي ق
 نشست.

 خب خاند عمل بابا چطور بود؟-
 خب...دکتر گفته باید منتظر بمونید که بدنش کلیه رو مي پذیره یا نه-

 زد:انشاا..حالش بهتر میشه لبخندي
 من...راستش من اومدم درمورد شرطمون حرف بزنید-
 بفرمایید من گوش مي کند-
زدواج کنید؟االن اصللح شللرایط میشلله...بعد از اینکه حال پدرم بهتر شللد ا-

 روحید خوب نیست
آخه دختر خوب من اگه مي خواستد با این عجله کار کند که همون چند روز -

شتد بعد از عمل پدرت که فکر و ذکرت  سرم در مي اوردم...گذا پیش به عقد پ
 فقط یک جا باشه

 ممنون خیلي لطف کردید-

http://www.roman4u.ir/


 435 1زندگی پاورقی 

به خودش پوزخندي زد"لطف هه..  پرویزدر با دلش  در حقت ظلد کردم اوند 
بي رحمي... بخاطر چند تومني که میتونسللتد بدم وپس نگیرم آینده تو بخاطر 

 پسرم نابود کردم..منو ببخش مرید"
بعداز ظهر پشللت اتاق منتظر به هوش آمدن جواد نشللسللتند.با باز کردن  تمام

چشللمانش دردي در پهلویش پیچید مرید لبخندي زد وخوشللحال از بهوش 
 درش به اتاق رفت.آمدن پ

******* 
هفته اي از مرخص شللدن جواد مي گذرد.سللرش به بالشللت تکیه داده  یک

وبانگاه به سقف اتاقش اشک مي ریخت ناهید با چادر روي سرش داخل شد 
و به دنبال چیزي در کیفش مي گشللت که با دیدن همسللرش دسللت از کیف 

 برداشت و کنارش نشست.
 جواد جان..جایت درد مي کنه؟برید دکتر؟ به پیشانیش کشید:چي شده دست

دارم دخترم و بدبخت مي کند..چقدر آرزوها براش داشللتد،امروز با دسللتاي -
 خودم مي خوام آیندشو سیاه کند

نه پاي  شلللا یاورد وهم قت ن طا ید هد  ناه ید  هایش مي لرز یه  هاي مرد از گر
شوهرش چند قطره اشک ریخت..مرید بامانتو شلوار سفید در چهار چوب در 

 دست به سینه ایستاد.
 همه پدر مادرا وقتي دخترشون شوهر میدن عزا مي گیرن؟-

 نیمتبه دخترشان نگاه کردند.ناهید لبخندي زد:آخه قرار دیگه نبی هردو
 آره!!! نه اینکه دارم میرم مریخ فضا پیما هر هزار سال یه بار به زمین میاد-

 اشک هایش پاک کرد:قربونت برم بابا...ناهید پاشو برو دیر میشه جواد
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 چشد-
 خواستند بروند که جواد صدایش زد:مرید بیا مي

نشللسللت جواد دسللتش دراز کرد و دخترش در آ*غ*و*شللش گرفت در  کنارش
ش شوهرت ببینه،میگن دعاي گو شب برات دعا مي کند  ش گفت:هرروز و هر 

پدر براي فرزندش مثل دعاي پیامبر براي امتش مي مونه...خدا دسلللت رد به 
 سیند نمیزنه

 زد:ممنون بابا ولي....اون دیگه نمي بینه لبخندي
 شانه اش زد:ناامید نباش،خدا هست به

 :مرید برید؟ناهید
به همراه  بلند به آرایشللگر راحله رفتند.لباس در آورد و روي شلللد و  مادرش 

شحالي روي پایش بند نبود.از بین تمام عروس  ست..راحله از خو ش صندلي ن
ها باید عروس برادرش بهترین مي شللد.امابه نظر مرید کار خیلي مسللخره اي 

صدقه اش  قربانبود وقتي قرار نیست داماد اورا ببیند و از زیبایش تعریف کند و
شد برود  ست؟راحله متوجه غد در چهره اش  ...دیگر چه احتیاجي به آرایش ا

 روي صندلي کنارش نشست وگفت:
خیلي ناراحتي؟ دسللتش گرفت(من نمي خوام از خوبیاي مهیار بگد چون -

به مرد  یار خو ما مه نه؟...ا مه اشللي وتو تعریف نکني کي تعریف ک میگي ع
مي فهمي مگر اینکه باهاش زندگیه اخحقش مثل باباشللله حتي بهتر اینا رو ن

زندگي کني گونه اش کشید(حاال اون اخماتووا کن عروس خاند که خیلي کار 
 دارید
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با لبخندي نفسي کشید.راحله شروع به برداشتن موهاي صورتش کرد واو  مرید
به بهانه درد گریه مي کرد.چرا باید اینطور مي شد؟یکي باید آنقدر داشته باشد 
که براي دیگري شللرط بذارد...یک نفر دیگر ندارد یا باید بمرید یا خودش را 

 بدبخت کند
ریسا به مهیار نگاه مي کرد نمي عروس و داماد در محضر نشسته اند.پ خانواده

دانسللت به خواهرش بگوید یا نه فرقي هد نمي کرد هر چه بگوید مرید باید با 
 او ازدواج کند.

 کنار امین نشسته:ما دیگه فامیل شدید هرروز همدیگرو مي بینید سایه
لبخندي به چشمان عسلي سایه زد.... مرید با آرایش محید و چادر سفید  امین

یار نشللسللته اسللت... عاقد به دختر سللیاه بدبخت نگاه مي کند،چرا او کنار مه
مجبور اسللت با این پسللر ازدواج کند؟ عاقد شللروع به خواندن میکند و همان 

ه نداشت..هم وردباور اول مرید بله را مي گوید...حوصله گفتن عروس گل بیا
ا با تعجب نگاه کردند.خانواده داماد همه خوشللحال کل مي کشللیدند...تنه

کسللي که ماتد زده یک گوشللله به مهیار نگاه مي کرد م*س*تانه بود.خانواده 
عروس ناراحت بودند جز پریسللا ....پرویز به تاریخ تولد عروس سللکه داد با 

سي به این همه هدیه که از طرف 400یک واحد آرپارتمان  متر...مرید هیچ ح
ید به حلقه پدر شللوهرش گرفته بود نداشللت.موقع رد و بدل کردن حلقه ها مر

خیره شللد...چقدر زیبا بود اما خودش انتخاب نکرده هر چند به زور راحله به 
طح فروشللي رفت ولي آنقدر بي حوصللله بود که راحله مجبور شللد به کمک 

 مهیاربرایشان دو حلقه بگیرد.
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با لبخند پرازعشللق دسللتش را به طرف مرید دراز کرد...مرید به دسللتان  مهیار
د و در دستانش قرارداد...حس آرامش به او منتقل شد،مهیار مردانه اش نگاه کر

شت مورد نظر رسید وحلقه در آن کرد.مرید بي  شتانش به انگ بعد از لمس انگ
یفي مهیارفشار خف تشحوصله حلقه را در دستان مهیار کرد قبل از برداشتن دس

 به او داد و به طرف خودش کشید در گوشش گفت:
 و قفس مني ولي در قفس بازه..هر وقت خواستي بروناراحت نباش تو پرنده ت-

رها کرد...دختر به همسرش نگاه کرد چرا سر سفره عقد که باید حرف  دستش
 هاي عاشقانه در گوشش نجوا مي کرد باید حرف از طحق مي گفت؟

صورت  بلند شت... عزیز وراحله  شت روي مبل گذا سرش بردا شد چادر از 
سیدن و تبریک گفت ستمال کاغذي مرید ب*و* شد د ن..م*س*تانه با تنفر و خ

در دسللتش تکه مي کرد حتي یک تبریک هد نگفت..راحله با اخد به طرفش 
 آمد:

 امروز چته م*س*تانه؟به زور اوردمت...زشته بیا برو تبریک بگو-
 نمي خوام-
 یعني چي نمي خواي؟-

ودم بشلله خبه طرفشللان آمد:ولش کن مامان..بذارید تبریکات بقیه تموم  نیما
 میارمش
نگاهش کرد ورفت.نیما:مي خواي لو بري؟برو تا صلداي مامان دوباره  مادرش

 در نیومده
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دسللتمال کاغذي در دسللتش تکه مي کرد و با خشللد وکینه به مرید  م*س*تانه
 نگاه کرد:ازش بدم میاد

 کشید:هر چي بود تموم شد...اون دیگه زنشه و بخاطر تو طحقش نمیده پوفي
نگاهش به مرید بود:اصح چرا حاضر شد با مهیار ازدواج کنه؟ پوزخندي  هنوز

 زد(خب معلومه بخاطر پول...بعدش طحقش میده ومیره،بیچاره مهیار
زحمت پایش به حرکت در آورد و به طرف مرید که با مادرش صللحبت مي  به

 کرد رفت:ببخشید
 :جاندبرگشت

ه شللد:تبریک مي گید صللمیمي مرید مانع ازخصللومت حرف م*س*تان لحن
 مبارک باشه

 ممنون-
 با دل خوش به سمتش آمد:این دخترم م*س*تانه است راحله

 خوشبختد-
 همچنین-

متوجه چهره غمزده م*س*تانه شد...همه از محضر بیرون آمدند..جلوي  مرید
 در راحله رو به پرویز کرد:مرید از این عقد راضي نیست

 مهیار راضیش مي کنه-
 ،مي خواي ببرشون بیرون یه چیزي بخورن؟خدا کنه-
 آره میبرمشون..شما هد میاین؟-
 نه..راحت باشید خدا حافظ-



wWw.Roman4u.iR  440 

 

باز تبریک گفت ورفتند.مادرش کنارش ایستاد:ایشاا..خوشبخت بشي  مسعود
 مادر،مند مثل بابات همیشه دعا مي کند شوهرت یه روزي ببینه

ست داده با  آ*غ*و*ش در شد تنها حامیش را ازد سا االن متوجه  هد رفتند.پری
بغض به تنها خواهرش نگاه کرد واورا ب*غ*ل کرد.دلش مي خواسللت بخاطر 

 آن همه آزارو اذیت معذرت خواهي کند اما زبانش از بغض سنگین شده بود.
 :شما چرا اینجوري مي کنیدقرار بیام خونه هامرید

به همگي جمع خانواده آنها پیوسلللت وگفت:آقا جواد اجازه  خندیدند پرویز 
 میدید عروسمون وببرید بیرون؟

 اختیار دارید...هر چي مرید خودش خواست-
 :اگه اجازه بدید...مرید
 :میاد...برو مادر یه هوایي عوض کنناهید
مي دانست دخترش قرار است مخالفت کند...باید به او زندگي کردن یاد  ناهید

 بدهد.
 مامان...ولي -
خونه کارداري؟که نه...شللرکت؟که اخراج شلللدي...مي خواي بیاي خونه -

 چیکار کني؟با شوهرت برو
سایه  مرید ست و  ش شد و با مهیار عقب ن شین پرویز  سوار ما به اجبار مادرش 

جلو..مرید به مهیار نگاه کرد خجالت مي کشللید با او جایي برود و به دیگران 
هیار دلش مي خواست االن خودش رانندگي کند به عنوان همسر معرفي کند.م
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شاپ برود،خرید کند، خنده هایش ببین سرش به یک کافي  ه اش ..گوندوبا هم
 نوازش کند،گوشه لبش بب*و*سد...اما اینها همه اي کاش بود نه بیشتر.

کنار خودش روي صندلي به طرف مرید که سرش روي شیشه گذاشته  دستش
جازه گرفتن د کاش ا ید. پاي مرید خورد بود کشلل به  به او مي داد. تاش را  سلل

..متوجه شد سرش روي پایش ثابت ماند....دست مشت شده ي مهیارکنارش 
بود وبرداشللت،مرید آنقدر سللنگ دل نبود بي عحقه گیش به همسللرش این به 

 به بارمي آورد. رامحبتي 
کافي شللاپ هر کسللي چیزي سللفارش ومشللغول وخوردن شللدند.مرید به  در

کرد،زیبا بود...بدن خوش استیل و وصورت جذابي داشت هیچ  همسرش نگاه
عا  ندیدن بود.واق ها عیبش  نداشلللت تن ها کد  یایي دختر  یک مرد رو چیز از 
اگراومي دید دور کردن دخترها از او سخت بود...به مچ دستان قویش نگاه کرد 

ق به همسللرش خیره بود و پرویز  درچ به او مي آید.مرید  عت مشللکي  سلللا
ست عحقه  زیرچشمي به سرش را زیر ذربین برده..یعني ممکن ا سش که پ عرو

 اي به وجود بیاید که او طحق نگیرد.؟
 :بابا برید پارک؟سایه

ومرید از فکر جدا شللدند و به سللایه نگاه کردند..پرویز لبخندي زد:نه  پرویز
 سایه
 با اخد به پدرش نگاه کرد مرید گفت:اگر کار دارید خودم مي برمش سایه

 بخاطر شما گفتد شاید بخواید برید خونه-
 نه میام-
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چند عحقه اي به همراهي با مهیار نداشللت اما چاره چه بود باید عادت مي  هر
کرد.در پارک قدم میزدند پرویز میان پسر وعروسش بود،مرید به محض را رفتن 
کنار پرویز رفت خجالت مي کشللید کنار مهیار که عصللا به دسللت داشللت راه 

 نه مهیاراعتراضي کرد نه پرویز.برود.
 :شما دو تا بشینین من برم با سایه بازي کندپرویز
به حرکات مهیار نگاه مي کرد خد شللده ودسللتش روي نیمکت میکشللد  مرید

بعد مي نشللیند...به نقطه نامعلوم جلویش خیره اسللت وعصللایش جمع مي 
 کند.گردنش به راست به متمایل مي کند.

 چرا وایسادي بشین-
 از کجا فهمیدي وایسادم-
 چون حس کردم کسي کنارم نیست-

 با فاصله نشست. مرید
 :یه سوال بپرسد؟مهیار

 بله-
 اگه من مي دیدم،حاضر بودي بازم باهام زندگي کني؟براي همیشه؟-

ستانه طحق  چه شدم که در آ شق مرد زنداري  مي گفت؟مي گفت نه چون عا
گه  فت آره چون دی یا میگ خاب کرده.. یک عروس انت مادرش برایش  گرفتن و

 بهانه اي براي جدایي نداشتد.
 نمي دوند تا حاال بهش فکر نکردم-
 به نظرت من آدم بدید؟-
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د گفت:تا حاال به سللرش که به طرفش بود وچشللمانش رو به زمین کر نگاهي
 کسي از روي ظاهر باطن آدما رو نشناخته

 لبخندي گفت:ظاهرم چطوره؟ با
 خوب،تودل برو دختر کش،ولي اخحقتو نمي دوند-
 اوند یه روز مي فهمي-

 احساس مي کرد دیگر آرزویي ندارد بزگترینش وصال بود که رسید. مهیار
 سایه آمد:بچه ها نظرتون چیه برید خرید؟ پرویزبا

 دستانش بهد کوبید:آخ جون برید سایه
 شما دوتا چي؟-

شاید از  مرید ساله اي که  شت آن هد با مرد پنجاه  که هیچ تمایلي به خرید ندا
عحقه یک دختر چیزي نفهمد و دختر بچه اي که از هر چیز خوشللش بیایدمي 

 خواهد.وبد تراز آن همسر نابینایش که نمي تواند از سلیقه اش استفاده کند.
 اگر اجازه بدید من برم خونه-
 خرید؟...بابا من وبذارید خونه خودتون برید بخاطر من نمي خواید برید-

توانسللت بفهمد همسللرش از کجا حرف دلش شللنید با تعجب و گیجي  نمي
 گفت:نه..من یعني خونه کار دارم بخاطر شما نیست

شما برید  لبخندي شه ولي من عحقه اي به خرید ندارم، زد و با آرامش گفت:با
 خوش بگذره

 خونه:مرید خاند پاشید برید پرویز
 گفت:نه نه..برید خرید سریع
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که به مرید و برادرش نگاه مي کرد:داداشللد سلللیقه اش خوبه، ببین این  سللایه
 لباس و هفته پیش خودش برام خریده خوشگله نه؟

 به لباس مجلسي دخترونه سایه نگاه کرد لبخندي زد:آره خیلي قشنگه مرید
بهانه هاي کوچک از مهیار  هد سعي داشت به زن برادرش بفهماند با این سایه

 دوري نکند.
فروشگاه لباس شدند.با نگاه یک عده زن احساس خفگي کرد وبا سرعت  وارد

از آنان دور شد وخودش را مشغول دیدن لباس ها کرد...پرویز دلخورو ناراحت 
 به عروسش نگاه مي کردبازوي پسرش گرفت و به داخل آمدند.

 :فرار کرد نه؟مهیارخندید
 اي اینکه بخندي یه کاري کن از دستت فرار نکنهبه ج -

مل  باز عا گار  نه ان یه جوري فرار مي ک کارکند خودش  خب من چی ید: ند خ
انتحارید..بعدشد روز اول اشنایي ما بدون اینکه شناخت داشته باشید اومدید 

 عقد کردید نمي توند وسط اون همه آدم تو محضر ماچش کند که
 داد:برید تا سایه اینجا رو به هد نریختهلبخندي زدسري تکان  پرویز
رها کرد و به طرف سللایه که به لباس ها نگاه مي کرد رفت:سللایه جان  مهیار

 لباساي اینجا براي شما مناسب نیست
 خب مند لباس مي خوام-
 باشه میرید یه جاي دیگه براي شما مي خرید-

خودخوري مي کرد زودتر این خرید تمام شلود گردنش درد گرفت به این  مرید
 همه لباس نگاه کرد.
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 روي پالتویي مي کشید:بابا مهیاردستش
 به طرفش رفت:بله پرویز

 این چه رنگیه؟-
 سفید-
 به مرید میاد؟-
 براي مرید مي خواي بگیري؟-
 بله..البته اگر از دست من چیزي قبول کنه-
 ل نکنه به این قشنگيچرا قبو-

 به قیمتش نگاه کرد..براي آنان زیاد نبود. پرویز
 :میشه به مرید بگید پروش کنه؟مهیار

 آره-
 سمت مرید رفت وپشتش قرار گرفت:مرید به

 : بلهبرگشت
 مهیار یه پالتو به سلیقه خودش انتخاب کرده مي خواد پروش کني..میایي؟-
 کرده؟!!!مهیار براي من پالتو انتخاب -

 زد:بله..بیا ببینش لبخندي
 طرفش رفت:کدوم پالتو؟ به

 :سفیدهمهیارسرچرخاند
 جلو آمد پالتویي به دستش داد:اینه برو ببین خوبه پرویز

دسللتي روي آن کشللید نرم بود..به نرمي قاصللدک وسللفیدي ابر هاي  برداشللت
آسللمان با خوشللحالي به اتاق رفت و با احتیاط پوشللید..خودش را برانداز کرد 
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زیبا شده بود..احساس مي کرد مهیار او را دیده و این را انتخاب کرده..االن مي 
ر ه داي ب هتوانسللت حرف سللایه را تصللدیق کند..واقعا خوش سلللیقه بود.تق

با دیدن  ما  یاد ا هت م قدر ب ید چ باز کرد بگو هان  باز کرد،پرویز د خورد...در 
 پسرش که سرش پایین است دهانش بست.

 :بله؟مرید
 سر بلند:خوشت میاد؟ مهیار

 آره قشنگه-
تر رفت دسللت روي پالتو کشللید باال آمد..به صللورتش رسللید رویش  نزدیک

 دست کشید با چشمان بسته گفت:بهت میاد
 بغض کرد..مرید با نگاه ترحد دو زن عقب رفت:میرم درش بیارم رویزپ

کاري از دسللتش بر نمي  دسللتش ید  ند...پرویز نفس عمیقي کشلل ما درهوا 
آمد...مرید با خودش فکر کرد او واقعا آبروي آدم مي برد..بعد از عوض کردن 

ست سش با دیدن قیمت میلیوني پالتو دهانش باز ماند،آیاواقعا مي خوا ین ا لبا
 را بخرد؟

 امد..پرویز با لبخندرو به او کرد:اگر دوستش داري بخریمش بیرون
 دوستش که دارم ولي...-

 :اگر دوست نداري یه چیز دیگه انتخاب کنمهیار
 نه قشنگه ولي قیمتش خیلي زیاده-

 خندید:دیونه، فکر کردم از سلیقد خوشت نیومده مهیار
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صمیمي  مرید شده با اواینقدر  از کلمه دیوانه ابرویش باال رفت...هنوز چیزي ن
 شده

 پالتو گرفت:بده برم برات حساب کند پرویز
رفت سایه که حوصله اش سر رفته بود به دیوار تکیه و پایش به زمین مي  پرویز

 کشید پوفي کرد و کنار مهیار ایستاد لباسش کشید:
 راي مند لباس بخره؟داداش مي شه به بابا بگي ب-
 به شرط اینکه اون کمد بد بختو سبک تر کني-

 کرد:نه لباسامو دوست دارم..اصح خودم میرم به بابا میگد اخد
شت ولي  با شد مرید حرفي براي گفتن ندا سکوتي بین آنان برقرار  سایه  رفتن 

 مهیار خیلي حرف داشت اما جا ومکانش مناسب نبود.
 کرد وگفت:بچه ها شما برید خونه من مرید وبرسوند. جلوي خانه پارک پرویز

پسر نابینا گرفت مي خواست خودش همسرش را برساند و با یک ب*و*سه  دل
 از او خدا حافظي کند.اما او فقط به یک خدا حافظي بسنده کرد و پیاده شد.

 هنگام رانندگي گفت:پس فردا میام دنبالت خوبه؟ پرویز
 یا زود باید به خانه بختش میرفت. دیر

 سر پایین گفت:فردا بیاید با
 فردا زود نیست؟!! آمادگي یه زندگي مشترک داري؟-

لبخند تلخش در دهان خودش چشللید:چه فرقي مي کنه ..چه امروز چه  مزه
 فردا آخرش که باید بیام

 باشه امروز با خانوادت صحبت مي کند-
 در حیاط مادرش صدا زد:ماشین پیاده شدند.مرید  از
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 مامان ..مامان-
 بیرون آمد و با دیدن پرویز گفت:بفرمایید آقاي سعادتي اتفاقي افتاده؟ ناهید
به مرید نگاه کرد:اتفاق خوب آره...همیشللله مامانتو اینجوري  پرویز خندید و

 صدا مي کني دختر؟
 ببخشید-
 بفرمایید تو آقاي سعادتي-

دو وارد خانه شللدند مرید به اتاقش رفت شللنیدن حرفاي آنها برایش جالب  هر
 نبود .روي تخت نشست ودستان حلقه شده اش را روي پیشانیش قرار داد.

 مظلومانه وارد شد.مرید متوجه شد وخسته گفت:چیه امین؟ امین
 با اون پسر کور ازدواج کردي؟-

باز کرد وامین در آ*غ*و*شللش  مرید به صللورتش نگاه دسللتانش  فرو رفت 
 کرد:اون پسر شوهر منه ...دوست دارم از این به بعد بهش بگي آقا مهیار باشه؟

 تکان داد:باشه سرش
 آفرین حاال برو سر درس ومشقت-

سش شد  لبا سته بود.مادرش وارد  ش در آورده بود و روي تخت چند دقیقه اي ن
 وکنارش نشست. با صداي بغض دارش گفت:

 بري؟ قرار فردا-
 آره-

 روان شد:آقاي سعادتي گفت قرار براتون جشن کوچیک بگیره اشکش
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ندي قدر من خوشللبختد،از همین االن مي توند ترحد  پوزخ زد:جشللن...چ
 وتمسخر فامیحرو ببیند

سرا بود هیچ کس میل به  دخترش شب در خانه ماتد  در آ*غ*و*ش گرفت.آن 
گرفته بود حتي با لقمه ها هد خوردن نداشت...هیچ کس دلش بیشتر از جواد ن

 نتوانست بغضش را به پایین هدایت کند...شکست وسر سفره گریه کرد.
***** 

چمدانش را بست از اتاق بیرون آمد. یک راست به سمت امین که اشک  مرید
 مي ریخت رفت و ب*غ*لش کرد خندید:

 هایش چرا گریه مي کني آقا؟قول مي دم دوروز یه بار بهتون سللر بزند اشللک-
 پاک کرد(قول بده درساتو بخوني و مامان و بابا واذیت نکني باشه؟

سرش تکان داد...به طرف مادرش رفت او هد در آ*غ*و*ش گرفت بغض  امین
سمت  سیدن وبه  شکي نریخت همدیگر ب*و* شرد اما ا جدایي گلویش مي ف

 پدرش که به او نگاه مي کرد رفت جواد پیشانیش ب*و*سید وگفت:
 بشي،باال شهري شدي مارو فراموش نکنیاخوشبخت -
 نه بابا یادم نمیره کي بودم-

سا نبود  پدرش شکر کرد. پری اورا ب*غ*ل کردو براي چندمین بار از دخترش ت
یا بخاطر دل نازکیش بود یا دلسللنگیش با چمدان بیرون امدند پرویز خودش 

 رفت وچمدانشرابا درختان حیاط سرگرم کرده بود.با دیدن آنها به سمت مرید 
 برداشت.

 :آقاي سعادتي مواظب دخترم باشید اذیت نشهجواد
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زد:کي گذاشللته دخترش تو خونه خودش اذیت بشلله؟هر وقت  پرویزلبخندي
 خواستید بیاید

شدن  با سوار  شد.موقع  صمیمي پرویز دل جواد گرم ومطمئن  این لحن گرم و
 د لبخندي زد:باز چشمش به خانواده اش بود.پرویز به قیافه گرفته مری

 چرا اینقدر خودتو اذیت مي کني؟هروقت خواستي بیا،اصح فردا بیا خوبه؟-
شون  لبخندي شون بودم،یک دفعه دارم از ش سال پی شکش پاک کرد:چند  زد وا

 جدا میشد
 مي دوند سخته-
نزدیک شدن ماشین به در خانه...در اتوماتیک باز شد وماشین در خانه پارک  با

 منیره که برگشته بود با اسفند به استقبالشان آمد.کرد.پیاده شدند.
 خانه با چشد به دنبال مهیار مي گشت. در

 :آشپزخونه است صبحونه مي خورهپرویز
 خجالت زده برگشت وسرش پایین انداخت. مرید

 برید اتاقتونو نشونت بدم-
 چمدون وخودم میارم-
 کندپیر شدم ولي نه اینقدر که نتوند چمدونتو بلند -

اتاق باز کرد.چشللمان متعجب مرید به آن همه وسللایل لوکسللي که عوض  در
شده بود انداخت.تخت دونفره طحیي طرح دار با میز آرایش وعسلي هاي کنار 
تخت ست بود.موکت نارنجي با طرح برگ پاییزي کل اتاق پهن شده بود...پرده 

 مي کرد. انندکحسیک وکمد بزرگ آینه دار ...همه و همه زیبایي اتاق را دو چ
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 نظرت چیه؟-
 عالیه..یعني خیلي قشنگه-
 سلیقه مهیاره-

با  گنگ پدرشللوهرش نگاه کرد...لبخندي زد:تعجب کردي؟حق داري... به 
ضیح میداد اوند بین  ستش فرزین براي خرید رفته بودند همه چیز وبراش تو دو

 اون همه طرح ورنگ انتخاب مي کرد.
 رد.در دلش سلیقه همسرش تحسین ک مرید

 من میرم بیمارستان با من دیگه کارنداري؟-
 نه..ممنون-
 خدا حافظ-

تخت نرم وراحت دراز کشللید به سللقف سللفید خیره شللد.لبخندي زد که  روي
 صداي تقه در آمد.

 نشست با دیدن مهیار خودش جمع کرد:مرید اینجایي؟ سریع
ترانه اش عالي از این به بعد باید حضللورش را اعحم کند با صلللداي دخ چه

 گفت:آره اینجام
 زد:سحم،مثل من االن از خواب بیدار شدي؟ لبخندي

 نه..-
 پس چرا صدات خواب الوده؟-

 ترشد.و کنار مرید نشست.باعطر گرم مهیار گر گرفت. نزدیک
 خوبي؟-

 به او نگاه کرد:اوهووم مرید
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 :اوهوم زشت خاند بگو بلهخندید
لبخندي زد مهیار:از دکور اتاق خوشلللت میاد؟اگه دوسلللت نداري بگد  مرید

 عوضش کنن
 نه خیلي خوبیه ..ولي فکر نمي کردم سلیقه شما باشه-
 ممنون-

به سمت مرید کشید و دستانش گرفت...تک تک انگشتانش لمس مي  دستش
 کرد:چقدر کوچولوه وظریفه

ا ید:خب من چیکار کند شمدستان سفید ومردانه مهیار نگاه کرد دستش کش به
 بزرگید

 شد...مهیار خندید:لباسات وبذار کمد بلند
باز کرد تراکد لباس هاي همسللرش جایي براي لباس هاي او  کمد لباسللي 

 نگذاشته بود.مهیار وقتي سکوت او دید گفت:چیزي شده؟
 آره..جایي براي لباساي من نیست-
سي منه..فعح - ست ویه جوري جدا بده بعدا آهان خب چون این کمبد لبا لبا

 با بابا برو یه کمد با سلیقه خود بخر
 چرا؟اصح احتیاجي نیست این کمد به اندازه هر دونفرمون هست-

در کحمش زد:هست..ولي شاید شما لباس زیاد داشته باشید.خواستد  لبخند
برات کمد بخرم ولي بابام نذاشلللت گفت بذار به سلللیقه خودش بخره،چند 

 بردارتاشون 
 کدوم وبردارم اخه زیاده-
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 : نمي دوند هرکدوم دوست نداشتي بنداز دورخندید
لبخندي زد که اینقدر همسللرش بیخیال اسللت ومي خندد...برگشللت  مرید

 کنارش نشست.مهیار از این همه نزدیکي خوشحال شد.
 :یه سوالي بپرسد ناراحت نمیشید؟مرید
نامزدش از مهماني رفتن هایش ترسللید از گذشللته اش سللوال کند،از  مهیار

 ور*ق*صیدن با دختران لوند..با همان حالت گفت:
 بپرس-

تاریکي  به ید:توهیچي نمي بیني؟یعني.... یاط پرسلل با احت گاه کرد و یار ن مه
 مطلق؟

شنایي  نفس ست...یه رو ستاد:نه، زیاد تاریک نی صدا بیرون فر سوده اش با  آ
 خیلي کد هست...همیند امیدوارم کرده

 کرد:خیلي کد..آهان..یه سوال دیگه بپرسد؟ زمزمه
 خندید:آره گلد..هرچي دوست داري بپرس مهیار
از لحن مهرباني براي کلمه گلد به کار برده بود با تعجب نگاه کرد هرروز  مرید

 صمیمي تر مي شود.
 براي بیرون رفتن باید همرات بیام؟-
.یعني همراهیش تا پارک سللر ... این سللوالي نبود که مهیار دوسللت داشللت نه

شوند  ستش بگیرد با هد همقدم  صا د ست؟به جاي ع سخت ا کوچه اینقدر 
 مشکل است؟چهره اش گرفته شده ولحن صدایش دلخورشد:

 نه مجبور نیستي دوستد هست بلندشد(لباسات وتو کمد بچین-
 به قد ایستاده اش نگاه کرد:ناراحت شدید؟ مرید
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 ناراحتد نمي کنهخیلي وقته این حرفا دیگه -
شدید پس چرا  مهیار ستش گرفت:اگر ناراحت ن شت که مرید مچ د قدمي بردا

 صورتتون گرفته شده؟
 نگراني هاي مرید برایش شیرین بود...توجه هاتش دوست داشت. چقدر

 لحن شوخي گفت:اثرات زن گرفتنه زیاد با روحیاتد سازگار نبوده با
کرد.مهیار با لبخند از اتاق بیرون پشللت چشللمي نازک کرد ودسللتش رها  مرید

آمد... ژاکت سللبزش را دور خودش پیچاند ودر آن سللرماي پاییزي روي تاب 
نشللسللت.مرید به زحمت براي لباس هایش جا پیدا کرد وگذاشللت. باسللویي 

ستاد و به نید رخ مهیار نگاه کرد.بینی ستش بود کنار پنجره ای سر  ششرتي که د
سمتي از  شان میداد وق شته باالیي ن گونه اش معلوم بود.باید بااو چه رفتاري دا

باشد مثل خیلي از زن هاي دیگر به وظیفه اش عمل کند یا با بد اخحقي هایش 
صورتش به عقب راند پوفي  ستي موهاي جلوي  ساط طحق فراهد کند؟.با د ب

 کشید نمي دانست.
 هشتد فصل

به محض د بعد مد.منیره  تاق بیرون آ ها از ا باس  یدنش صلللدایش از چیدن ل
 زد:مرید خاند بیاید

 ورودي آشپزخانه ایستاد:بله مرید
شان  دولیوان ست شق که در د شان عکس هاي فانتزي دو خرس عا سفید که روی

قلب هاي سللفید وطحیي بود یا عاشللقانه روي تاب نشللسللته بودند...مرید 
 لبخندي زد
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 اینا چیه؟-
 اینارو آقا خریده؟-
 آقا...؟-
 مهیار...برید بخورید تو این سرما مي چسبهبله آقا -
 آهان مرسي-

شلللال یا روسللري با موهاي باز بیرون آمد به طرف مهیاررفت کنارش  بدون
 ایستاد..مهیار بدون چرخاندن سرش گفت:جاند کاري داري؟

تاي ابرویش باال انداخت:من اخرش نفهمیدم شللما از کجا مي دونید یه  یک
 نفر پیشتون هست؟

ندید یه  :خ خدا وقتي  که  ته حس مي کند ...و این نارو خیلي وق این بوي آشلل
چیزي و از آدم مي گیره یه چیزي هد میده،از وقتي نابینا شدم وجود کسایي که 

 کنارم هستند وحس مي کند
 جالبه...بشیند؟-
 هیچ وقت براي بودن کنار من اجازه نگیر من بهت محتاجد-

ا از کل حرفش این را برداشللت کرد که سللر از حرف هایش در نیاورد،ام مرید
 مي تواند بنشیند.مرید کنارش نشست لیوان به طرفش گرفت:

 قهوه میل مي کنید؟-
 دراز کرد ومرید به او داد:خودت درست کردي؟ دستش

 نه منیره خاند-
 االن مزش به زهر مار مي مونه...تلخ تلخ-

 کمي خورد ابروهایش در هد کرد:آخ راست میگید مرید
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نه قهوه شللیرین - یدو ند مي گیره،م ندا آدم مرض ق مادر این ق گه... همش می
 دوست دارم واما بازم کار خودش و مي کنه

 مي خواید براتون شکر بیارم؟-
 اول اینکه جمحتتو درست کن وجمع نبند دوم بله البته اگه زحمتي نیست-
 نه زحمتي نیست فقط فنجونمو بگیرید-

شد مهیار  مهیار شت .. بلند  ستانش گذا ستش دراز کرد ومرید فنجان را در د د
 گفت:یواشکي بیار نفهمه

 زد:باشه لبخندي
کدام طرف خورده حتما  فنجان مرید نزدیک لبش آورد ، اگر مي دانسلللت از 

لبش جاي لب او مي گذاشللت،یک قلپ خورد...بنظرش خوشللمزه تر از قهوه 
 خودش مي آدمد

 درون لیوانش ریخت بعد از هد زدن به او داد.شکر آورد و مرید
 ممنون-
 خواهش مي کند-

سوزي بود که  مرید شق و محبت به او کمک نمي کرد بلکه ترحد ودل سر ع از 
مهیار نمي تواند کار هایش انجام دهد.سوز وسرما به صورت مرید سیلي میزد 

 لرزید:
 چقدر سرده-

 رخش به طرف مرید گرفت:مگه چي پوشیدي؟ نید
 ازلباس هایش گفت:یه شلوار جین آبي وپیراهن سفید ناخواسته
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 صندل پوشیدي؟-
 نه دمپایي-
 البد نه روسرید سرته نه شال ؟-
 آره فکر نمي کردم اینقدر سرد باشه-

با این سللواالت مي توانسلللت بفهمد چه لباسللي پوشللیده.باید زیبا  مهیار
یار فکر مي کرد اگر با او راحت تر بود در آ*غ*و*ش گرمش مي گرفت باشد،مه

شود.مه شد ورفت  سرد ش بود بلند  ستند.مرید  ش  اریتا گرم ...دقایقي آنجا ن
 زد. یانداخت وفقط لبخند نییسرش پا

 ییتو دی، کنارم بمان که هست بمان
 ییدل شکسته ام تو نیا یکه ش*ر*ا*ب م*س*ت بمان

 ین که آرامش روحم، مرا بخوا بخوان
 یمرگ وجودم یکه گر رو مرو

********* 
میز شام همه نشسته بودند سایه کنار پدرش ومرید کنار مهیار نشست.سایه  سر

 با اخد وحسادت به آنها نگاه کرد.کنار مرید ایستاد:
 :چیزي مي خواي؟مرید

 مي خوام پیش داداشد بشیند-
 نگاهي به پرویز انداخت.پرویز:سایه بیا پیش خودم بشین مرید

 نه مي خوام پیش داداشد بشیند،اینجا جاي منه که مرید نشسته-
 مي خواست بلند شود که مرید زودتر بلند شد:بفرما ایند جاتون پرویز
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شقابش ست.پرویز در  ب ش سایه کنار پرویزوروبه روي مهیار ن شت وجاي  بردا
ناراحت و بي میل شلللد فکر بود چطور دختر ش را از مهیار جدا کند؟مهیار 

انتظارش را داشللت ولي نباید این وضللع همینطور ادامه داشللته باشللد که نتواند 
شق وچنگا صداي قا شام فقط با  سرش بخورد.  ليیک وعده غذایي درکنار هم

که به بشللقاب مي خوردتمام شللد. سللایه مهیار را به زور به اتاقش برد،مرید 
 ردن میز شد پرویز که کترلي آب مي کرد گفت:مشغول جمع ک

 مرید میز وول کن خودم جمع مي کند-
 نه خودم جمع مي کند-

روي اجاق گذاشت وظروف از او گرفت:توبرو چایي دم کن این میز کار  کتري
 خودمه

 ولي آخه..-
 من عروس آوردم نه خدمتکار،حواست به چایي باشه-

شمان قهوه اي و نافذ پرویز که  جمع مي کرد و مرید خیره پرویز به اوبود، به چ
به مهرباني لبخند مي زد نگاه کرد...به چهره اش دقیق شللد به نظرش توانسللته 
زیبایي وظاهر جوانیش را حفظ کند... مرید چشللمانش ریزتر کرد وبه پوسللت 

یا هدیه  تمییزبرنزه و ابروهاي خوش خطش را زیر ذره بین برد ...آیا  مي کند 
اسللت؟با اینکه دکتر بود اما موهایش کد پشللت یا ریخته نشللده.با آن خداوند 

صیت و جا افتاده وپخته  شخ صورتش و بدن خوش فرمش با  عینک و ته ریش 
سرفه  شد با لبخند تک  سش  سنگین عرو شان مي داد.پرویز متوجه نگاه هاي  ن

 اي کرد که مرید از عالد هپروت بیرون آمد.
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 زد:اتفاقي افتاده؟ لبخندي
کمي دست پاچه شد کمي از موهایش پشت گوشش انداخت:نه نه..فقط  یدمر

 ...داشتد نگاتون مي کردم
 همان صدایي که رگه هاي خنده داشت گفت:چرا؟ با

 خندید:اگه بگد فکر مي کنید چقدر دخترچشد چرونید مرید
 خندید وگفت:نه فکر نمي کند بگو پرویزبلند

 شرمساري وخجالت گفت:خیلي خوشگلید واقعا مي گد با
سرش به او مي  اعتماد شت جمله اي که فقط هم سالها برگ به نفس پرویز بعد 

 گفت حاال عروسش گفت،خوشحال شد.
بهد زد همسلللرم بود وقتي مي - که این حرف و مي دوني آخرین کسلللي 

 خواستید...
ن کرد...ولي اي کاش چشللمان مرید نگاه کرد...چیز نگفت...حرفش پنها به

مي گفت وقتي براي مهیار خواستید بروید خواستگاري ممکن بود...همه چیز 
 خراب شد.لبخندي زد:

 چایي رو به پا دختر-
برگشللت و زیر کترلي خاموش کرد.دور هد چایي خوردند،تلفن پرویز به  مرید

 صدا در آمد...براي جواب دادن بلندشد، مهیاربلند شد وگفت:
 وابد شب بخیرمیرم بخ-

 :شب بخیرمرید
شش مي اید یا نه؟طولي  مهیار شب پی ست ام شید نمي دان روي تخت دراز ک

نکشللید که مرید وارد شللد به مهیار که بدون لباس خوابیده نگاه کرد،این مرد 
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چطور قرار است احساساتش را بروز دهد؟ نفسي کشید وبه سمت دستشویي 
شر آب مهیار لبخندي زد...سایه رفت و مشغول مسواک زدن شد با صداي شر

 خودش راروي تخت کنار مهیار انداخت.
 با بهت گفت:سایه تو اینجا چیکارمیکني؟ مهیار
 که منظور برادرش متوجه نشده بود گفت:خب اومدم بخوابد دیگه دختر
 بیرون آمد با تعجب گفت:سایه قرار اینجا بخوابه؟ مرید

به مرید مثل یک مزاحد نگاه مي کرد:آره من هرشللب پیش داداشللد مي  سللایه
 خوابد

 بالشت خوابید مهیار نشست:سایه پاشو برید اتاق خودت روي
 نه اینجا-

 لبخندي زد امشب راه حلي براي فرار از همبستري با مهیار پیدا کرده بود. مرید
 اشکالي نداره من میرم اتاق دیگه مي خوابد-

 یع گفت:نه..یعني صبر کن،اگر سایه راضي نشد...بعد بروسر مهیار
 :من جایي نمیرمسایه

 کحفه شد:سایه میرید اتاقت اونجا برات قصه مي گد مهیار
 داد زد:نمي خوام سایه

سایه خوابیده  پرویزبا صحنه که  سیمه به اتاق آمد با دیدن آن  سرا سایه  صداي 
سیرویس تکیه  سینه به چهار چوب در  ست به  سته ..ومرید د ش ومهیار کحفه ن

 داده لبخندي زد ورو یه سایه گفت:
 سایه امشب پیش باباش مي خوابه مگه نه؟-
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 کرد:نه اخد
 خواب...مند بلدم مثل مهیار:مگه بابارو دوست نداري یه شبد پیش من بپرویز

 برات قصه بگد
 هد لجبازي کودکانه اش:نه...قصه هاي داداشد قشنگ تره باز

 :آقا پرویز ولش نکنید بذارید راحت باشهمرید
ازاینکه عروسللش آقا خطابش کرده بود رنجید که اورا قابل ندانسللته، از  پرویز

 رنجشش چیزي بروز نداد به سمت سایه رفت:
 پاشو بریدسایه -

 خودش را به مهیار چسباندبا بغض صدایش گفت:نه نمیام سایه
 :سایه جان برید اتاقت همونجا برات قصه مي گد هرچقدر خواستيمهیار

 نه نمي خوام،همینجا-
با فکر کودکانه اش تصللور مي کرد مرید قرار اسللت جاي او دراین خانه  سللایه

 کند. بگیرید پس باید تموم سعیش براي حفظ ِسمتش
کحفه شلللد به سللمت سلللایه رفت و با یک حرکت او را از مهیار جدا  پرویز

ست وپا مي زد که پدرش اورا رها  سایه با گریه د شش گرفت ، کرد..درآ*غ*و*
 کند.مرید جلو رفت.

 خواهش مي کند ولش کنید ..بچه است-
پرویز شللل شللد مرید اورا ازآ*غ*و*شللش گرفت...سللایه مرید هل داد  دسللتان

یه  وروي به طرف صلللداي گر مد  پایین آ خت  یار از ت یه کرد.مه زمین گر
رفت.همانجا نشست...دستش به طرف جلو حرکت میداد.دستش روي سرش 

 نشست جلوتر رفت ودر آ*غ*و*شش گرفت.
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 گریه نکن فندقد...برید بخوابید مریمد بیرون مي کنید،خوبه؟!!-
 به موهایش کشید:عجب مکافاتي دارید امشب پرویزدستي

 هد بلندشد..سایه بدون نگاه کردن به کسي روي تخت خوابید. با
 :چند شب مي خواي پیش خودت بخوابونیش؟پرویز

 فردا باهاش حرف میزند-
 از اول نباید به خودت عادتش مي دادي-

 بیرون رفت ومرید به عحقه خواهر وبرادري لبخندي زد وبیرون رفت. پرویز
 :مرید اینجایي؟مهیار
 اشک هایش پاک کرد:نه رفت سایه

سایه  مهیار شید...  سته بود حتي عذر خواهي کند دراز ک ناراحت از اینکه نتوان
شب اول نمي تواند  خواب رفته بود او همچنان بیداربود فکرش پیش مرید بود 

شید،دراین  سرتي ک شد،آه با ح شش بک شقش مي 9در آ*غ*و* سال آیا او عا
 شود؟
 ظر باران استسردي ست و هوا منت شب
 خواب است و دلد پیش تو سرگردان است وقت
 بخیر اي نفست شرح پریشاني من شب

 پیشاني من دلبر باراني من... ماه
نه فکر  در یده بود... باال که مرید بي خیال از همه جا خواب تاق هاي  یکي از ا

سال را سپري 9مهیار بود نه فکر عشقش، تنها به فکر خودش بود که چطور این 
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ست این  شیدن هد محتاج دیگران ا کند آن هد در کنار مردي که براي لباس پو
 چه سرنوشت وتقدیریست که دچارش شده؟

**** 
چشمان خواب آلود آباژور روشن کرد ...ساعت مچي اش که زیر آباژور بود  با

تار مي دید سللر جایش  نداخت...چشللد هایش  به او ا برداشلللت ونگاهي 
شش بلند  صداي آالرم گوی شته بود که  شت.زیر پتو رفت چند دقیقه نگذ گذا

 شد
 َاه چه زود صبح شد-

شت شنید.برگ صداي اذان موذن زاده می شش کرد، موهاي ل*خ*تش از ..خامو
 روي صورتش کنار زد ونشست.

 وقتي اذون تموم شد بلند میشد، قول مي دم خدا-
باره مام  دو که ت به صلللداي اذان گوش مي داد یداري  ید بین خواب وب خواب

شود...به الله اکبر پایاني که رسید نفسي کشید وبلندشد.به سمت سرویس که 
با همان در انتهاي راهرو بود رفت...وضللوگرفت ی ندارد. ادش آمد سللجاده 

صللورت خیس پشللت در اتاق پرویز ایسللتاد خجالت کشللید به سللمت پایین 
رفت...به پله آخر رسید از اتاق مهیار صداي نجوایي مي شنید...دعایي زمزمه 

 مي کرد.
 و پاورچین به اتاق نزدیک شد...صدایش زد:مهیار آهسته

 زد:جاند لبخندي



wWw.Roman4u.iR  464 

 

شای با شت مي این لحن مرید حس خو ست داد.قدمي به جلو بردا ندي به او د
خواست چراغ روشن کند که یاد افتاد سایه اینجاست.نزدیکش رفت روي پنجه 

 پایش زانو زد آرام گفت:
 ببخش مزاحد شدم..سجاده مي خوام-

 :مزاحد نیستي رحمتي...خندید
کارش مرید جا  دسللتش با این  به صللورت مرید خورد  جلو حرکت مي داد 

 خورد..گونه اش نوازش کرد...مسخ دستان گرم شوهرش شده بود.
 چادر داري؟-

عقب رفت افزایش ضللربان قلبش حس مي کرد:آره دارم،سللجاده رو مي  کمي
 برم اتاق خودم

 اینجا بخوني هد خدا قبول مي کنه-
چ مرید مد  فت از ک جاده چیزي نگ نار سللل یارک ادرش بیرون آورد...مه

 نشست:براي مند دعا کن
مهیار که تسللبیح تربت مي چرخاند و ذکر مي گفت نگاه کرد.چه دعایي  به

برایش مي کرد که خداوند چشللمانش را برگرداند؟اقامه گرفت وشللروع به نماز 
خواندن کرد.مهیار تمام مدت حواسللش به صللداي آرامش بود وقتي صللداي 

 شنید گفت. سحم نماز
 قبول باشه-
 قبول حق-
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طور که جلومي رفت به دنبال پاهاي مرید دسللتش هد روي زمین مي  همان
سرش نگاه  شت،مرید با ترس به کارهاي هم ست گذا شید...به ران پایش د ک

 مي کرد مي خواهد چه کند؟!!!
شللد روي پایش خوابید.مرید دسللتانش طرفینش قرار داد نه دسللتي براي  خد

ساس مي کرد نوازش ب شت؛اح ست گذا شید نه روي بازوهایش د ه موهایش ک
 جاي او باید کامیار باشد.

 چادرت بوي خوبي مي ده-
 ممنون-
 چرا همیشه عطر سرد میزني؟-
 عطراي خنک وسرد ودوست دارم-
 مند عطراي تورو دوست دارم-

 مي خواست بگوید مند تورا دوست دارم اما یک کلمه اضافه تر گفت دلش
 صداي بد وآرامش مي گوید:میدوني من از کي نماز خون شدم؟ با
 نه-
ستد - سال پیش،قبل از اون نمیدون ست دادم...یعني دو شمامو از د از وقتي چ

ست از  صرار مي کرد اما من فقط بخاطر اینکه د ست بابام ا نماز وروزه چي ه
کرد مي سللرم برداره مي خوندم اما حاال از خدا میترسللد با قدرتش بهد ثابت 

 تونه، بلندشد(مزاحد نمیشد ذکرت وبگو
سبیح شت:عزیز اینو از کربح برام آورده بوي خاکش  ت سجاده گذا تربتش را در 

 آرومد مي کنه
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سبیح  بلند شده روي زمین بیرون رفت.مرید ت شیده  شد وبا همان قدم هاي ک
صر به فردي مي داد.بعد از گفتن ذکرش با همان شت بویش کرد بوي منح  بردا

 چادرش به آشپزخانه رفت..در چار چوب با بهت به همسرش نگاه کرد.
 مي خواي چیکار کني؟-
 ترسوندید دختر....مگه چاي ساز و نمي بیني؟مي خوام صبحونه حاضر کند-
 خب منیره خاند میاد حاضر میکنه دیگه-

شاخه شد:منیره خاند براي  دو شید به پیریز  ست ک ستش بود روي دیوار د در د
 نه نمیرسه یا من حاضر مي کند یا بابامصبحو

 رفت:برو کنار خودم حاضرش مي کند نزدیکش
 نترس چشد ندارم ولي دست وپا چلفتي دیگه نیستد،نمازت تموم شد؟-
 آره-
 با هد صبحونه بخورید؟-
 منتظر بقیه نمي موني؟-
 یه صبحونه زن وشوهري هد نمي تونید بخورید؟-
 باشه-
سمت یخچال رفت دستش روي وسایل یخچال مي کشید مربا وپنیر بیرون  به

آورد.روي میز گذاشللت..چند ظرف با قاشللق آورد..اول مزه مي کرد..مرباي 
هویچ..دسللتش روي لبه ي ظرف مي گذاشللت..مربا مي ریخت،با چاقو پنیر 

 نصف کرد در پیش دستي گذاشت لبخندي زد:
 یار بیا صبحونه بخوریدهنوز که اینجایي؟برو چادرت ودر ب-
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سوال نمي کرد از کجا مي داني چون مي دانست....مهیار روبه روي  دیگرمرید
مرید ایستاد دستش جلو برد به بازوي مرید خورد.باال تر آمد مرید کمي ترسید 

 دستپاچه شد عقب رفت:
 میرم سجاده رو جمع کند-
که زند ازم مي با عجله بیرون رفت..لبش جمع کرد:چقدر ترسللناک شللدم  و

 ترسه
لیوان چاي ریخت هر دو کنار هد گذاشلللت وخودش نشللسلللت.مرید با  دو

ورودش ولیواني که کنار مهیار بود بدون توجه به او برداشت...مهیار خوشحال 
وبا تصللوراینکه مي خواهد کنارش بنشللیند سللرش به سللمت راسللت چرخاند 

 د ماندن در کنارشاما...با کشیده شدن صندلي رو به رویش متوجه شد که قص
کاش مي دونسللت دوسللتش دارم شللاید کد محلیاش ».نفسللي کشللید؟ردندا

 «کمترشه
 :چقدر از من متنفري؟مهیار

شد اورا متحیر کردبا بهت نگاهش کرد:من ازتو  با سوالي که بدون مقدمه گفته 
 متنفر نیستد

سلول هاي بدنت به- ستي،میدوند به اندازه یکي از  شیدام نی شق و سلما عا  دم
 عحقه نداري...فقط مي خوام اندازه تنفرتو بدوند

 اشتباه مي کني من ازت متنفر نیستد فقط..فقط...-
 از گفتن عاجز بود از بهد ریختن احساسات مهیار مي ترسید. زبانش

شه تو هد - سري با سیدي بیماري کورید م ستي؟تر ش فقط چي؟چرا کنارم نن
 بگیري؟
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 متوجه شد حرف هایش دلخور بود . باید سوصتفاهد را برطرف کند. مرید
شقتد ...خب تو - سد همین نه بدم میاد نه عا سا نه ..ببین من فقط بهت بي اح

 هد همین طور هستي دیگه،مگه نه؟
شت....گیر افتاد اگر از عحقه  نه شت،محبت دا شق دا شت؛ع نبود اوعحقه دا

 چشد چطور؟ اش مي گفت باید توضیح میداد بدون
شاید بهد عادت کردید ما قرار مهیار شید...تمام این 9:خب.. سال کنار هد با

مدت مي خواي فرار کني؟فکر نکن چون خودم کورم احسللاسللمد کوره..بهد 
 فرصت بده به خدا مند بلدم مثل همه مرداي چشد دار محبت کند

ست محبت مرید محبت او نبود جدایي از عشقش بود...او کامیار مي خوا درد
سار از  شرم شق اورا طلب میکرد....محبت مهیار چه به کارش مي آید.اما  وع

 کارش سرش پایین انداخت...با لیوانش بلندشد و کنارش نشست.
 ببخشید-
بت - قت از روي ترحد ودلسللوزي بهد مح مرید خواهش مي کند هیچ و

 نکن...من انتظار زیادي ازت ندارم فقط سرسنگین رفتار نکن همین
 دست خودش که نمي تواند زنش را راضي نگه دارد ناراحت بود...بلندشد. زا

 :صبحونه نمي خوري؟مرید
 نه...میل ندارم-
 سمت اتاقش رفت لبه آن نشست. به

آرنجش روي میز گذاشللته ودسللتش به پیشللانیش زد:واي...خدایا تو چه  مرید
 هچلي افتادم...انگار کار من شده ناز کشیدن

http://www.roman4u.ir/


 469 1زندگی پاورقی 

ته اي  یک فه پکرو گرف یا فت...ق تاق ر به ا فت و نان وپنیر وگردو گر مه  لق
ست مهیار از لحنش پي به درونیاتش مي برد  ست..میدان ش شت..کنارش ن دا

 سعي کرد شاد باشد.
 آشتي؟-
 لحن شوخي گفت:نه..دلمو شکوندي با
 ببخشید برات لقمه آوردم-

 به سمت مرید گرفت:ب*و*سد کن صورتش
 از کار مهیار خنده اش گرفته بود:چیکار کند؟ مرید

 هیش..یواش ب*و*سد کن که صداش درنیاد-
 باز بي صدا خندید وگفت:چرا ب*و*ست کند؟ مرید

 که ببخشمت-
 به بازویش زد:پررو مرید
 باز صورتش جلو برد:زودباش مهیار

 زشته سایه بیدار مي شه-
سه هاي تفکي وآب دارنکن ک- شلوپ بده خب از این ب*و* شاپ و صداي  ه 

 ...آروم
نگاهي به سللایه انداخت لقمه روي میز گذاشللت.آهسللته صللورتش  خندید

ب*و*سید...زیاد هد بد نبود یک حس خوشایند وهیجاني به او تلقین مي کرد 
 باز هد بب*و*س

 که سکوت مرید دید با لحن شیطنتي گفت:چیه بازم مي خواي؟ مهیار
 روتوبرم-
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 درموردش فکر میکند:حاال خندید
 در مورد چي؟-
 اینکه آشتي کند یا نه-
 فکرشو نکن دوباره بب*و*سمت-

سیدن اما فعح  هر سي در وجودش تحریکش میکرد براي دوباره ب*و* چند ح
 دست نگه داشته بود.

 تونه خودم...بذار مند بب*و*سمت دیگه آشتي کنید-
نشللان دهد...میدانسللت به قدم به قدم مي خواسللت خودش را به مرید  مهیار

ست پس باید آرام آرام به  ساعت نی شب ویک  ست آوردن دل مرید کار یک  د
 جلو حرکت کند.

 به سایه نگاه کرد:مي ترسد سایه بیدار بشه مرید
نترس خواهرم خوش خوابه تا صداش نزني بیدار نمیشه سکوت مرید که دید -

 خندید(عروس خاند وکیلد؟
ید سللوالي در ذ مرید ند هد خ یدن مي خوا ند بدون  که چطور  هنش بود 

 بب*و*سدش اما ترس از ناراحتي مهیار چیزي نگفت.
 دستانش جلو آورد:دستاي کوچولوتو بده به من مهیار
 کار کرد..مهیار گفت:صورتت وبیار جلو ونفس بکش همان

 چرا؟-
 خندید:چون اگه نفس نکشي میمري ریز

 مهیار-
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 جاند-
 لرزید ...لحنش صمیمي و بدون دلخوري وناراحتي بود. دلش

ستان سته به جلو مي رفت نفس  د ست وآه شمانش ب سفت گرفت و چ زنش 
هاي مرید در چند سانتي متري او ولبانش در چند میلیمتري... مرید از استرس 
شمان باز وخواب آلود  ستانش عرق کرده بود..یک دفعه مرید با دیدن چ زیاد د

 ید.سایه عقب کش
 سایه-
 چي؟-
 سایه بیداره داره نگامون میکنه-

سایه بي خبر از همه جا با اخد به مرید نگاه مي  سریع ستان هد رها کردند.. د
 کرد:دیشب اینجا خوابیدي؟

 نه..من..اتاق باال ....یعني یکي از اتاقاي باال خوابیدم،باور کن-
ندید مرید با حرخ سرش پایین بود واز دستپاچگي همسرش ریز مي خ مهیار

 وزیر دندان هاي قفل شده گفت:
 خنده هد داره با این پیشگوییت...نزدیک بود همه چي ببینه ها-

 گفت:به دلت صابون نزن صورتتو مي خواستد بب*و*سد موذیانه
 واقعا که-

صحنه  سایه شکر  صمانه به مرید زل زده بود..مهیار باز خندید:خدارو  هنوز خ
 + خلق نکردم15هاي 
 با حرخ بیشتراز بازوي برهنه اش نیشگون گرفت:آي مرید دردم گرفت مرید

 حقته..لقمتد گذاشتد رو عسلي-
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ومهرباني مهیار این نزدیکي را به وجود آورد.که بدون آشللنایي قبلي  صللمیمت
 اینقدر به مهیار نزدیک شود.

 نشست:دردت گرفت؟برم بزنمش؟!!! سایه
شسته بودانداخت:نه قربونت برم شوخي مي دور شانه سایه که کنارش ن دست

 کرد...برو دست وصورتتو بشور با هد صبحونه بخورید
نه  با هادی ها حس شلللادي در وجودش ن نه و دیدن آن به آشللپزخا ورود پرویز 

 شد...خوشحال شد از این جمع خانوادگي
 سحم صبح همگي بخیر-

 :سحم...من رفتد خداحافظسایه
 :کجا میري سایه؟پرویز

 به کسي نگو مي خوام برم مدرسه-
 ... پرویز:صبر کن همرات میامخندیدند

 همیشه مقنعه اش کج پوشید وباهمه خداحافظي کرد ورفت. مثل
 :از سایه خیلي خوشد میاد...باحالهمرید

 خودش یا زبونش؟-
 هردو ولي بیشتر زبونش-

شللد و به سللمت قوري رفت مرید بلندشللد:بذارید من براتون چایي  پرویزوارد
 بریزند

 من زیاد عادت ندارم کسي کارامو انجام بده..بشین راحت باش -
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شت گفت:خب در اندازه دو جمله  پرویز ست تکه ناني بردا ش شان ن رو به روی
 باهاتون حرف دارم

 :بفرمایدمرید
سایه شما تو این خونه راپرویز حت نیستید...اگر مي خواید مي تونید :با وجود 

جاي دیگه زندگي کنید،هد خونه مهیار هسلللت هد واحد اپارتماني که بهت 
 هدیه دادم...با خودتونه

 :من حرفي ندارم اگر مرید اینجا راحت نیست مي تونید بریدمهیار
صمید وبه عهده  مرید شوهرش انداخت وگفت:اگر ت سر وپدر یک نگاه به هم

که ید  گذاشللت هاسلللت  من  جا تن یارم بهتره..اون جا بهتره...یعني براي مه این
 حوصلشد سر میره

شد وگفت:خب پس همین  مهیار شحال  ست خو از اینکه اینطور به فکرش ه
 جا مي مونید و من وتقسید بر دو مي کنید...هد پیش تو بخوابد هد سایه

 سقلمه اي به او زد:مهیار مرید
ني خونه عزیز برگزار بشلله اشللکالي که خندید وگفت:امشللب قراره مهمو پرویز
 نداره
 ناراضي از این جشن بود ولي مهیار گفت:نه خوبه مرید

***** 
اومدن منیره مرید خودش را با تمییز کردن خانه وشللسللتن ظرف ها مشللغول  تا

کرده بود... منیره وارد شللد:چیکار مي کنید خاند؟ شللیر بسللت(برید کنار این 
 کار منه
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زد:قبح مرید بودم دیگه بهد نگید خاند بعدشللد این چهار تا اسللتکان  لبخندي
 که میتوند بشورم

فرما یش شما صیحح ولي من خدمتکار اینجام پول مي گیرید که این کارا رو -
انجام بدم...بعدشد شما قبح مرید بودید حاال شدید خاند این خونه زشته بگد 

 مرید
کشللید که موبایلش زنگ خورد.از روي با لبخند دسللتکش هایش بیرون  مرید

 میز سالن برداشت با دیدن شماره به تپش قلب افتاد سریع بیرون رفت .
 بله-
 یعني این دوروزه شدید غریبه که مي گي بله؟شمارمو نشناختي-
 سحم ببخشید-

 خندید:علیک سحم خاند خانما ..خدا ببخشه،خوبي سحمتي؟ کامیار
چطوري چیکار میکني؟ سللوالي که در ذهنش مزاحد آره خوبد ممنون..تو -

 دیگر افکارش بود پرسید(ازدواج کردي؟...یعني با شهح ازدواج کردي؟
صرار مادر که اگر ازدواج نکني ا  با سفانه...به ا سرتي گفت:آره متا صداي پر ح

زارث محرومت مي کند، مجبور شللدم به خدا وگرنه تو هنوزم تو قلبمي،االند 
 افظي کندزنگ زدم خداح

 خداحافظي؟واسه چي؟-
 خب دارم مي رم...از ایران از عشقد از زندگید-

در گولیش فشللار مي آورد...اگر تا چند روز پیش دلخوشللیش دیدن  بغضللي
 کامیار در ایران بود االن دیگر بل کل این امید از بین رفت.
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 براي همیشه؟-
 کشید:براي همیشه آهي

 کدوم کشور؟-
سرمایه گزاري قرار - شرکت معماري داره با  سیدني..اونجا دایید یه  سترالیا.. ا

 پیشش کار کند،هر وقت تونستد بیام ایران بهت سر میزند
 جاري شد صدایش مي لرزید:مادرت سهد ارثتو داده؟ اشکش
 سکوت کرد بعد از چند ثانیه گفت:مرید داري گریه مي کني؟ کامیار

 بغضه تا گریه مونده پاک کرد:نه..فعح اشکش
 دیونه..واي به حالت بخواي گریه کني..بخند-
 نیمشه-
 گفتد بخند...مرید نخندي من میدوند وتو ها-

 خنده گرفت:کامیار همراه
ست سالن رویش قرار گرفته بود با  د ستگیره در  شیدن د مهیار که براي پایین ک

 صداي مرید که پله هاي شنید ثابت ماند.
 مانت سهمتو داده؟بگو دیگه ما-
نه اون بز - مدم تورو مي گرفتد  که من مي او گه داده بود  نت برم ا قربو

کوهي،مادرم وصللیت نامه نوشللته که تازماني که زندسلللت به هیچ کدوم از 
 پسراش چیزي تعلق نمیگره...تو چیکار مي کني؟تونستي کار پیدا کني؟

شید:دیگه به کار احتیاجي ندارم،ازدواج  با شلوار کتانش مي ک شه  شت گو انگ
 کردم
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صداي فریاد ناباور کامیار در گوشش پیچید:ازدواج؟به این زودي؟دروغ مي  با
 گي؟!!!!

 نه به خدا ازدواج کردم-
 زد:پس اونقدارم که مي گفتي عاشقد نبودي پوزخندي

 یکار کند مجبور شدمنه کامیار من دوست داشتد ودارم ولي چ-
حس وزنه سللنگیني روي قلبش مي کرد راه نفس کشللیدنش مسلللدود  مهیار

 شد..زنش یک مرد دوست دارد،به اجبار با او ازدواج کرده درد بزرگي بود.
 لحن طلبکارانه اي گفت:چرا مجبور بودي؟ با
 ابراي عمل بابام پول مي خواستید به یه دکتر رو انداختد اوند شرط گذاشت ب-

 پسرش ازدواج کند
 چرا نیومدي از خودم بگیري؟-
خواسللتد..همون روزي که مادرتون اومد و حکد اخراج من و داد خواسللتد -

 بگد...اونقدر اعصابد خراب وداغون بود که یادم رفت براي چي اومدم
 حاال مگه پسره عیب و ایرادي داره که باباش همچین شرطي گذاشته؟-
 یرون فرستاد(نابیناستآره... نفسش با صدا ب-

نده قدر  خ نا....یعني االن شللوهرت کوره؟ تو چ نابی تمسللخر آمیزي کرد:
 خوشبختي

 اعتراض گفت:کامیار با
 ببخشید بابا..خوشبخت شید خوبه؟دیگه با من کاري نداري؟-

 نباید اورا بخاطر همسرش مسخره مي کرد:نه خدا حافظ دلخوربود
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خدا - با واي مرید اینجوري نگو  گل  حاال خوشلل حافظ...غلط کردم اوکي؟
 عشقت خداحافظي کن بذار روز آخري دل ما هد شاد بشه

 خندید:خدا حافظ کامیار مرید
 خدانگهدار عشقد-

دقیقه سللکوت...فقط صللداي نفس بود که نشللان مي امد هیچ کدام نمي  چند
 توانستند از آن یکي دل بکند.کامیار دکمه قطع زد وتمام.

ته با چه مهیار ها نشللسلل له  که روي پ باز کرد..مرید  ته در سلللالن  ره اي گرف
بودبلندشد..ترسید مهیار چیزي از مکالماتش فهمیده باشد.ساکت بود فقط به 
سته از پله ها پایین مي رود نگاه کرد.به خیال خودش مهیار متوجه  مهیار که آه

 .یدراحتي کش فساو نشده ولي نمي دانست دلش را آزرده... وقتي دور شد ن
به  مهیار با یک مرد غری آنقدرها هد بي غیرت نبود که اجازه دهد همسللرش 

باهوش بود ،میدانسللت داد وهوار  حرف هاي عاشللقانه بزند ..اما با درایت و
کردن براي نید سللاعت اسللت وحاصلللش قهر ودلخوري ونفرت؛ باید از در 

 مهرباني ومحبت وارد شود این جواب گوست.
مي کرد...که به اتاقي که در چوبي به رنگ قهوه اي آهسللته اورا تعقب  مرید

سللوخته داشللت رسللید وداخل شللد.مرید پشللت سللرش آهسللته در باز کرد که 
 صداي...قیللللژ..مهیار سرش بلند کرد بالبخندي که بر لب داشت گفت:

 بیا تو عزیزم-
 که فقط سرش داخل بود با خجالت گفت:ببخشید قصد فضولي نداشد مرید

مانطور یا تو هنراي  که ه باز تو اینجوري حرف زدي؟ب فت: گل ورز مي داد گ
 شوهرتو ببین
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داخل شللد و سللر چرخاند وبه آن همه کارهاي سللفالي نگاه کرد:خیلي  مرید
 قشنگن..همش کار خودته؟

 ممنون...بله اگه قابل بدونید-
 میفروشي؟-

بدم مسللوااليخندید مایشللگاهي چیزي برگزار بشللله  نه..اگه ن  :هد آره هد 
 بهزیستي که از فروششون در آمدي داشته باشند...سفالگري دوست داري؟

 هووم...خیلي خوبه مخصوصا اینکه دستات گلي بشه-
 :خب پس یه صندل بیار کنارم بشین تا بهت یاد بدمخندید
کار کرد...مهیار کمي شللکل به گل دادوگفت:خب حاال دسللتاتو بذار تو  همان

 طرفش مند چرخ وحرکت میدم
دستانش گذاشت وشکل شروع کرد به چرخ خوردن.... مهیار آب ریخت  یدمر

شي به مرید منتقل  ستش آرام شت...گرماي د ستان مرید گذا ستانش روي د ود
شللد.مرید به صللورت همسللرش که تبسللد به روبه رو خیره بود نگاه کرد.مي 
شمانش بخواند.بعد از چند دقیقه که  ضایتش را از کناراو بودن در چ ست ر توان

کل گرد مانندي پدیدار شللد مرید دسللتانش را از زیر دسللتان مهیار بیرون شلل
 کشید...گلي وخیس بود.

 :خسته شدي؟مهیار
 نه ..فقط یه سوال داشتد...چرا جشن وخونه ي عزیز مي گیرید؟-

شاند:مهموني  پایش ستاد...لبخندي محو روي لبانش ن از حرکت دادن چرخ ای
 هر کجا باشه تو راضي نیستي
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 اینطور نیست نه-
ضي - شگلد،لحن حرف زدنت راز دلت و برمح مي کنه،تو را چند بار بگد خو

به این جشللن نیسللتي چون از نگاه هاي ترحد وتحقیریي که بخاطر من بهت 
میشلله تنفر داري....باور کن مند دلد نمي خواد تو بخاطر این جشللن ناراحت 

ین باد ع داشت که این بحبشي،من به فکر بابامد من تنها پسرشد وآرزوها برام 
 خزون آرزوهاشو نابود کرد...بخاطر بابام خواهش مي کند

 سرش تکان داد:باشه مرید
و باید یه چیزي در مورد خانواده عموم بگد.. زن عمو افسلللانه ام حرفاش با -

 نیش وکنایه مي زنه اگه چیزي گفت جوابش ونده...قبول؟
 کج کرد:باشه سرش
 آهسته دستش بلند کرد به صورت مرید کشید کل صورتش گلي شد. مهیار

 چیکار مي کني؟-
 یه ذره رنگ ولعاب به صورتت زدم بده؟-

کرد نصف گل برداشت وبه صورت مهیار کشید با تعجب گل ها برداشت  اخد
 وگفت:دیونه من اینجوري کردم؟

 اینجوري بهتري-
 خندید. مهیار

***** 
 زد:مرید بیا از اتاقش داد سایه
 که مشغول جمع کردن مویش بود گفت:صبر کن االن میام مرید
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در میان لباس هایش به دنبال لباس مناسللبي بود...مي خواسللت از مرید  مهیار
 بخواهد براي او لباس انتخاب کند که صداي سایه پارازیت انداخت.

توجه به مهیار به طبقه باال رفت در اتاق سایه باز کرد با سیلي از لباس ها  بدون
که از کمد بیرون ریخته شده و سایه هد در کمد بود مواجه شد .پشتش ایستاد 

 و سایه بیرون کشید:
 چیکار مي کني سایه چرا لباسات و ریختي بیرون؟-

شدم هر چي مي گردم یه لباس موهایش سته  سب پیدا نمي  کنار زد:واي خ منا
 کند همشون دموده شده

شگل  مرید خندید:این حرفا چیه تو میزني ها؟...االن خودم برات یه لباس خو
 پیدا مي کند

 آي قربون دستت-
سي که  مرید سري تکان داد وبین آن همه لباس،لباس بلند نباتي مجل با خنده 

 عمه اش خریده بود بیرون آورد:این چطوره؟
 همین بودمعالیه دنبال -

 مرید ب*و*سید :فدات شد صورت
سللاله بیرون مي 8با اخد تعجب به حرفاي بزرگ سللالي که از زبان دختر  مرید

 آمد کرد وبیرون رفت.
 همسرش که سرش روي کمد بود...نزدیکش ایستاد: به
 چیزي شده؟-

 زد:معلوم نیست؟نمیتوند رنگ لباسارو تشخیص بدم لبخندي
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 داره برو کناراین که گریه کردن ن-
سیر  مهیار شش بگیرد ویک دل  شت همان لحظه در آ*غ*و* ست دا خندید دو

بب*و*سدش.. کنار ایستاده بود و در کمد در دست داشت سرش روي دستش 
 گذاشت.

 خودت چي پوشیدي؟-
 فعح تیپ سفید زدم اونجا رفتد کت وشلوار طوسي مي پوشد-

هایش پشلللت سللر هد مي  هنوز بین لباس ها میگشلللت مهیار سللوال مرید
 پرسید:آرایشد کردي؟

 نه اهلش نیستد-
 :عمه ام اگر ببیندت حتما آرایشت مي کنه...موهات ورنگ کردي؟خندید

 نه...دوست ندارم موهاي خودم بهتره؟-
 مگه موهات چه رنگیه؟-

 کت زغالي بیرون آورد:سیاه تک
 ناخنات که الک نزدي ها؟-

 کحفه از سوال هاي مهیار با لحن عصبي گفت:نه...بیا لباساتو بپوش مرید
میدانست همسرش عصبي شده براي اذیت کردنش پرسید:رنگاشو بهد  مهیار

 میگي؟
ند اگر هر دفعه بخواهد اینگونه سللوال کند  با همان حالت پیشلللانیش خارا

 تحملش کردنش سخت مي شود.
 آبي نفتي تک کت زغالي پیراهن سفید شلوار جین-
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تبسللمي نمود: بخاطر سللواالیي که ازت پرسللیدم االن دلت مي خواد  مهیار
 خرخرمو بجویي نه؟

 گفت:نه متعجب
 مي گوید:بذار ازاین جشن برگردید بعد خدمتد برس آهسته
 لبخندي زد حس پشیماني مي کرد که اینطور عصبي شد:ببخشید مرید

شتباه بود، بازم از من معذرت - صبي اگر کارت ا ستد ع خواهي نکن..مي دون
 شدي میخواستد حرصت دربیاد

 خندید:بیرون منتظرتد مرید
 باشه-

سه حاضر و آماده به طرف ماشین رفتند...سایه با عجله پشت کنار برادرش  هر
نشست.مرید لبخندي زد وجلو جاي گرفت.پرویز از اینه پشت نگاه کرد مهیار 

 گرفته وکحفه بود دیشب سایه به اندازه کافي اذیت کرده بود.
 :سایه چرا نیومدي جلو؟پرویز

 مي خوام پیش داداشد بشیند-
شت(عیب خوا پرویز ست حرفي بزند که مرید گفت:آقا پرویز ولش کنید برگ

 نداره بشین عزیزم
نفسللي کشللید وحرکت کرد.به خانه عزیز که رسللیدند وارد خانه شللدند  پرویز

 ماشین در حیاط پارک کرد وپیاده شدند.سایه دست برادرش گرفت وکشاند.
 بیا برید داداشي-
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...دخترک تمام سللعیش را مي از حسللادت کودکانه ي خواهرش خندید مهیار
کرد که حداالمکان برادرش را از مرید دور نگه دارد. مرید همچون همسللرش 

 مي خندید...تنها پرویز از کارهاي سایه کحفه شده بود.
ورود آنها راحله کل کشید وعزیز نقل ریخت..مرید ناخوادگاه لبخند بر لبش  با

لو مي روند.اما م*س*تانه نشست.مسعود ونیما براي سحم خوش آمد گویي ج
با بغض خودش را در آشلپزخانه حبس کرد ...مهیار نشلسلت..مرید روي مبل 

 تکي دور از مهیار نشست.
 در گوشش گفت:خب دختري تور کردي...جذبش منو کشته نیما

 اخد کرد:نیما اینجوري در موردش حرف نزن مهیار
 ببخشید منظوري نداشتد-

دیدن آن دو که دور از هد نشللسللته اند با لبخند به با ظرف میوه آمد با  راحله
 طرف مرید رفت بلندش کرد:پاشو برو پیش شوهرت بشین

 که از دل عشقش خبر داشت گفت:عمه ولش کنید بذارید راحت باشه مهیار
چند خواسته قلبیش کاري بود که عمه اش مي کرد امابه ناراحتي مرید نمي  هر

 ارزید.
اکراه وبه زور راحله کنار شوهرش نشست.مهیار خد شد وآهسته در گوشش  با

 گفت:
 عمه ام امشب کاري مي کنه که نطفه بچمون جلو چشمش ببندید-

به پهلویش زد...مهیار خندید:حرخ نخور  مرید با لبخند محو سللقلمه اي 
 عزیزم...براي خانما خوب نیست یائسگي زود رس میاره
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ي روي پاي مرید گذاشللت:بفرمایید براي خودت ومهیار بشللقاب میوه ا راحله
 پوست بگیر بخورید

 ممنون-
 :عمه نمي خواد..خودم مي توندمهیار

 مرید راضیه تو چي کاره اي؟-
 :عیبي نداره برات پوست مي گیرممرید

 :بفرماراحله
را گفت و به آشللپزخانه رفت..مهیار آرام گفت:بدون ترحد باشللله؟چون  این

 وند اینکارو بکندخودم مي ت
 نگاهش کردزیر لب گفت:بدون ترحد مرید
شد  سایه شان آمد با اخد به مرید نگاه کرد:تو چرا داري براي دادا با دو به طرف

 پوست میگري؟
 :اوه..مرید خاند هوو داريمسعود

خندید ،راحله از آشللپزخانه بیرون آمد وگفت:چي شلللده به ما هد بگید  بلند
 بخندید

مامان سللایه اعتراض داره چرا مرید خاند براي همسللرشللون میوه :هیچي نیما
 پوست مي گیرن

با چشللد به پرویز اشللاره زد که" تحویل بگیر"صللداي زنگ راحله را به  راحله
 طرف آیفون کشاند: کیه؟

 بفرماید خوش آمدید-
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 به مرید گفت:خانوادت اومدن رو
 جی  زد:آخ جون امیند اومده سایه

به طرف امین  و یه  ها سلللا با ورود آن له برادر ومیوه فراموش کرد... کح مسللئ
رفت...امین هد نمي دانست چرا این دختر اینقدر مشتاق دیدار اوست؟بعد از 
ند  ماد بود یک عروس ودا هاي درجه  یل  فام که  ها  مان  مه مه ها کد کد ه آن

گاه مي کردن وت به مرید ن با ترحد ودلسللوزي  خانواده عروس  ند. مد یکبآ  ر
 میگفتن خاله هاییش از مادرش گحیه

کردن که چرا دخترت را به همچین پسللري داده؟عمویش از پدرش دلخور  مي
که  ماد راضللي بودند  ندادي...آنطرف خانواده دا ما  به  که دخترت را چرا  بود 

 باالخره مهیار سرو ساماني گرفت.
 ل نشللسللته بودندبا همان قیافه از خود متشللکر به طرف آنها که روي مب افسللانه

 رفت:سحم
که اورا نمي شللناخت ایسللتاد وبا خوشللرویي گفت:سللحم..خیلي خوش  مرید

 امدید
 پوفي کشید واز جایش تکان نخورد...افسانه رو به مهیار گفت: مهیار

فکر نمي کردم بعداز دخترم کسي حاضر شه زنت بشه به مرید نگاه کرد(ولي -
 خب با ندیدن خب کسي رو تور کردي

 حواسش به آنها بود،مرید خیلي خونسرد گفت: ویزپر
یاقتش بیشللتر از - یار ل یک گفتن همین بود؟ مه مام ادب ونزاکتتون براي تبر ت

 ایناست من براش کد بودم
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ناآرام  صلللداي ما دلش  ندي زد ا یار لبخ مد مه یا چه اش م ندان قرو د
که ازهمسللرش مخفي کرده بود چطور  نامزدش  یدانسلللت در مورد  بود...نم

 توضیح دهد.
 لبخند مصنوعي زد با کنایه گفت:خوشبخت بشي افسانه

 هستید-
ست مهیار قبح  راهش ست،حرخ مي خورد نمي دان ش گرفت ورفت..مرید ن

 د:میرم بیروننامزد دارد.بلندش
یعني دلخور وناراحت وعصللبي اسلللت.با رفتن مرید فرزین کنارش آمد  این

 وگفت:چش بود؟
 زن عمو بهش گفت قبح نامزد داشتد-
 مگه تو بهش نگفته بودي؟-
 نه...میشه من وببري پیشش؟-
 آره پاشو برید-
 هد بیرون آمدند مهیار:کجا نشسته؟ با
 وفق باشيرو تاب  به شانه اش زد(م-

سرش را با حالت  مرید سرش بلند کرد وبا یدن مهیار  صداي پایي  شنیدن  با 
 قهر طرف دیگر گرفت مهیار کنارش ایستاد:

 اجازه هست بانو؟-
شانه  جوابي سکوت ن نداد مهیار خندید:آي من قربون قهر کردنات برم...چون 

 رضایت پس مي شیند
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 به لبه تاب زد وآرام نشست:در موردش صحبت کنید؟ دستش
 من حرفي ندارم-
 ولي من دارم...چرا بدون سوال قهر کردي؟-
 قهر نکردم فقط دلخورم چرا بهد نگفتي قبح نامزد داشتي؟-
 لحن شوخي گفت:چه فرقي مي کرد تو آخرش از من خواستگاري مي کردي با
 آره چون مجبور بودم-

ن مهیار خشلللک شلللد:حق با توئه من حرفي ندارم جز دفاع از روي لبا لبخند
شد بعد چند  ستگاري کردي دیگه پیدات ن خودم...تو یه روز اومدي از من خوا
ما.... آخه من کي وقت کردم  روز رفتید عقد کردید وفرداش اومدي خونه ي 

 در مورد گذشتد بهت بگد؟
 االن نامزد سابقت اینجاست؟-

نزدیک کرد:آي حسللود...نه نیسلللت ازدواج کرده االند خودش را به او  مهیار
 هامبورگه

هد نزدیک ترش رفت دسللتش به سللمت جلو مي کشللید که به بازوي مرید  باز
خورد...آهسللته همان راه را گرفت ودور شللانه اش انداخت وبه خودش نزدیک 
کرد...مرید هد تکان نمي خورد آهسته سرش را روي شانه اش گذاشت...بوي 

 زبرایش خوش بوترازعطر گرمي بود که به لباسللش زده...م*س*تانه ا تن مهیار
به آنها نگاه مي کرد آرزو مي کرد کاش جاي مرید  با چشللمان اشللکي  دور 

 بود..چانه اش لرزید سریع به داخل خانه رفت.
 من یبه پرستار دیایاگر با تو ب عشق
 من یهجران نکند قصد دل آزار شب
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 که جنون رونق بازارم بود یروزگار
 من یداریبه خر ییایکه ب ینبود تو

 ام و خسته دل از باد خزان یزییپا برگ
 من.... یدلدار یپ امدین زین باغبان
خودش را با امین سللرگد کرده بود هر چند دختر وپسللر بچه هاي دیگر  سللایه

.... ودندبودند اما امین چیز دیگري بود.در سللالن پذیرایي کنار هد نشللسللته ب
جاي خالیش  اربهیمرید بلند شللد ورفت چند دقیقه اي که از اوخبري نشللد مه

شنود با ک صدایش از کجا مي  شید...گوش هایش تیز کرد که  ست ک سر پ دامد
سرش پایین انداخت...مرید با لیوان هاي در  شید و شده آهي ک صحبت  هد 

 دست به او نگاه مي کرد با دولیوان کنارش نشست.
 ردلش مهمان شد:کجا رفته بودي؟د خوشحالي

 بیا رفتد دلستر بیام با طعد لیمو دوست داري؟!!!-
 دراز کرد مرید در دستانش گذاشت:تو زهرم برام بیاري دوست دارم دستش

از این همه محبت کردن هاي مهیار سر در نمي اورد اگر عحقه اي نیست  مرید
 پس محبت براي چه؟

 بخند تلخ زد:دارن میر قصن نه؟موزیک بلندشد..مهیار ل صداي
 آره-
 میدوني شوهرت رقاخ قهاریه؟ خندید(نه نمیدوني-
 باز کدوم هنرات وپنهان کردي؟-
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گفت:بذار برسللید خونه بعد مي گد...یادش بخیر چه روزایي بود همه  آهسللته
 دخترا براي ر*ق*صیدن با من از قبل وقت مي گرفتن

شدزیر لب گفت:چه افتخارم  با شت مرید حرصي تر می سردي که دا لحن خون
 مي کنه

باز حرخ خوردي مگه از مضللرات حرخ  مهیار خندید د رگوشللش گفت:
 نگفتد؟

 پوفي کشید بلند شد وبه جاي دیگري رفت. مرید
وکیک خورده شللد وهمه مهمان ها براي تبریک به سللمتشللان مي آمد  شللام

وآرزوي خوشللبختي مي کردند.مرید از اینکه هر دفعه بخواهد به همسللرش 
اطحع بدهد که آمدند براي خداحافظي کحفه میشد...فقط دعا مي کرد هر چه 
زودتر این جشن مضحک تمام شود.همگي رفتند به جزخانواده عروس مادرش 

 گفت: دمریبه 
 یه لحظه بیا کارت دارم-

 شد و با هد به سمت یکي از اتاق ها رفتند روي تخت کنار هد نشستند. بلند
صیحتت کند...اینا حرفاي هر مادري  ناهید شید:نمي خوام ن چادرش عقب ک

که باید به دخترش بگه پس خب گوش کن...اول اینکه شللوهر تو با بقیه مردا 
ست  فرق داره متفاوته....ندیدن شي در سرپو ست پس همین یه عیب  عیب نی

ه ی ننکن ونذار رو خوبیاش.... حتما خوبي هایي داره پس بگرد پیدا کن...او
مرد نیاز داره هر وقت خواست پسش نزن،اگر چشد داشت وتو پسش مي زدي 
حتما میرفت با یه زن دیگه نیاز شللو برطرف مي کرد پس چون نمي بینه تو تنها 



wWw.Roman4u.iR  490 

 

ش ستي که کنار سي ه ي... اون مرده مثل مِن زن محبت مي خواد نوازش مي ک
 کنخواد ب*و*سه مي خواد... به آ*غ*و*ش تو احتیاج داره ازش دری  ن

بد اخحقي نکن،سر مسائل کوچیک سرش داد نزن،حتما در مورد چیز  باهاش
صله جوابش وبده با حرفات  صبر وحو سوال مي کنه با  هایي که نمي بینه ازت 

 ودلش ونشکن فهمیدي؟ یه سنگ درست نکن
فقط سرش تکان داد وناهید ادامه داد:میدوند بدون تمایل با مهیار ازدواج  مرید

سللال که از هد جدا مي شللید یه  9کردي ولي زندگیتو نابود نکن..بذار بعد از 
خاطره خوش هد داشللته باشللید....شللاید خدا خواسللت وتو عاشللقش شللدي 

 وخواستي باهاش زندگي کني
ست اگر تا آخرعمرش با مهیار باشد عحقه اي در دلش ایجاد نمي مي دان مرید
 شود.

 ممنون مامان همه حرفاتو گوش مي کند-
 سر دخترش ب*و*سید:الهي خوشبخت بشي ناهید

هد از اتاق بیرون آمدند.پریسلللا به مهیار نگاه مي کرد براي گفتن چیزي به  با
از همگي خدا  خواهرش دسللت دسللت کرد..آخر سللر هد پشللیمان با مادرش

 حافظي کردند وبه خانه شان رفتند.
 :راحله برید؟مسعود

 آشپزخانه سرش بیرون آورد:صبر کن کارام تموم بشه، باشه از
 بلند شد:من میرم خستد نیما
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شاالله  به شپزخانه بود رفت:مرید خاند بازم تبریک میگد ای طرف مرید که در آ
 خوشبخت بشید

 ممنون-
با آرزوش  به یک و گه برید...تبر ما دی جان  یار  خب مه فت: یار ر طرف مه

 خوشبختي
 ایستاد:ممنون مهیار

 را درآ*غ*و*ش گرفتند. همدیگر
 :خدا حافظ همگينیما

که در آشپزخانه کمک مي کرد با حرخ به مرید نگاه کرد..نزدیکش  م*س*تانه
 شد آهسته گفت:میشه بیاید بیرون باهاتون کار دارم

باال  مرید گاه کرد..ابرویي  فت ن که بیرون مي ر نه  تا به م*س* جب  متع
ست به  شت به م*س*تانه که د ستکش بیرون آورد...بیرون رفت.پ انداخت...د

 سینه ایستاده بود وایساد.
 بله-

 نگاهي به چهره جدي وخشک مرید انداخت رویش برگرداند. برگشت
 مهیار رو دوست داري؟-
 به شما مربوط میشه؟-
سردش نگاه کرد:ببین من نمي دوند چرا با  با شمان خون شت و به چ شد برگ خ

 مهیار ازدواج کردي...ولي هرچي هست عشق وعحقه نیست درسته؟!!
با همان چهره جدي وخونسللرد به م*س*تانه خیره بود...م*س*تانه روبه  مرید

 رویش ایستاد:
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یه لحظه هد  مي دیدمت چطور ازش فرار مي کردي اگه واقعا دوستش داشتي-
 از کنار جد نمي خوردي

 حرفاتون تموم شد؟میتوند برم؟-
 چرا جوابمو نمیدي؟-
 این زندگي منه دلیلي نمي بیند بخوام به کسي توضیح بدم-

 قدم رفته برگشت:معذرت مي خوام که با عشقت خوب تا نمي کند یک
 موذیانه اي زد ووارد خانه شد..دستش براي مرید هد رو شد. لبخند
 :مرید جان برید دیگهپرویز
مانتویش پوشللید...کت مهیار به دسللتش داد عزیز بیرون امد:پرویز جان  مرید

 بذار سایه بمونه بیدارش نکن
 :باشه فقط صبح بیدار شد بهونه گرفت زنگ بزن بیام دنبالشپرویز

 حتما-
 با عزیز روب*و*سي کرد:خدا حافظ عزیز مرید

 به سحمت گلد-
 خدا حافظ دعاکن زند شیش قلو بزاد :عزیزمهیار

ید ند ید  خ که حرخ خوردن مرید د گاهش مي کرد عزیز  با حرخ ن مرید 
 :اذیت دخترم نکن..ایشاالله دوتا پسر کال به سر خدا بهتون بده

ته  مرید چه اي داشلل یار ب هد از مه یدنش هد وحشلللت کرد... بخوا از شللن
ان ازدواج کرده چه باشلللد؟؟!!...اگر بزرگ شلللدند وپرسللیدند چرا با پدرشللل
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بگوید...اگر بچه هایشان خجالت بکشند پدرشان را به دوستانشان معرفي کند 
 چه؟

 :مرید کجایي؟پرویز
 ها؟-

 :ها نه.... بگو بله،عزیزم بزرگ شدي زشته نگو هامهیار
دیگر حوصللله بحث کردن با مردي که پیروز میدان کل کل بود نداشللت  مرید

 ق حرکت کردند.سوار ماشین شدند با یک بو
شین  در سکوت حرف میزد ونفس هایشان جوابگو بود.از ما شین گرم پرویز  ما

پیاده شدند پرویز براي راحتي آنها زودتر به خانه رفت ومرید بي خیال مهیار به 
صایش حرکت مي کرد  سته و با ع ستاد به مهیار که آه طرف خانه مي رفت...ای

 به سمتش رفت.
 ببخشید حواسد نبود-

 متوجه حرفش نشد:چیو ببخشد مگه چیکار کردي؟ یارمه
 جلوتر از تو حرکت کردم-

ست  مهیار شده،...دیگه این حرف ونزن احتیاجي نی خندید:دیوانه...گفتد چي 
 با هد راه برید

گیج وسللردرگد اخحق ومهرباني همسللرش بود،نمي دانسللت این خوِد  مرید
 مهیار است یا نقش بازي مي کند.

عوض کردن لباس هایشان بودند که مهیار گفت:خوش به حال خودت  مشغول
 که نمي بیند وراحت کارتو مي کني...اما تو همه جاي من ودید مي زني
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متوجه شللده بود مرید به آن بده عضللله اي چشللد دوخته سللرش وپایین  انگار
 انداخت:معذرت مي خوام

 کرد:از چي؟از اینکه داري شوهرتو نگاه مي کني؟ تبسمي
یار زیر ذربین مرید بود...موقع مسللواک  چیزي کات مه مه حر فت...ه نگ

زدن،صورتش با صابون شست...کرمي که روي عسلي بود به دست وصورتش 
 زد...به زیر پتو خزید وخوابید.

سته مهیار نگاهي انداخت وکرم  مرید شمان ب سمت میز رفت به چ پاورچین به 
 یاربا چشمان بسته خندید:برداشت نگاهش کرد مرطوب کننده بود...مه

 یعني خداي فضولي کردني،هر کاري مي کند بایدازش سر بیاري؟-
 زد:خواستد بدوند چیه لبخندي

 مي دوند..وگرنه اینقدر بي سرو صدا نمي اومدي-
طرف سرویس رفت مسواک زد بیرون آمد.یک ترس همراه هیجان به او غلبه  به

مسللرش نداشللت.با شلللوارک وتاپ زیر کرد.هیچ تمایلي به خوابیدن در کنار ه
 پتو رفت وپشت به او خوابید.

 اگر با لباس نپوشیدن من اذیت میشي یه چیزي بپوشد-
 زیر سرش بود:نه راحت باش دستش

 به پهلو به سمت مرید خوابید:میدوني چرا لباس نمي پوشد؟ مهیار
ه بهایش آنقدر لحن سردي داشت که معنایش هر چي هست باشد فقط  حرفه

 من نزدیک نشو:حتما راحت تري دیگه
 نه...حرارت بدند زیاده،زم*س*تونا زیاد لباس گرم نمي پوشد-
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 آها شب بخیر-
فرار از دست مهیار زیر پتو جاي گرفت.مهیار دستش روي تخت به سمت  براي

جلو مي کشللید..به پتو خورد...مرید قرینه هایش با ترس تکان مي داد...مهیار 
شانه اش نزدیک کرد...مرید آب دهان قورت داد...مهیار  ستش از زیر پتو به  د

 خندید.
 لولو اومده میخواد بخورتت-
داند ودر آ*غ*و*شش انداخت وخندید..مرید که ترسیده یه حرکت مرید برگر با

 بود روي سینه مهیار فشار مي آورد:تورو خدا ولد کن
ست شته بود:چرا  د ستش نگهش دا شتر بود با دود وپا مي زد ولي زور مهیار بی

 ولت کند؟
 درماندگي گفت:آمادگیشو ندارم با

 ادم آورديکه به این یک مورد فکر نمي کرد خندید:خوب که ی مهیار
فت:صللبر کن...اول  کمي عه مرید گ یک دف که  یک کرد  به او نزد خودش را 

 جواب من وبده
 جواب؟...باشه بپرس،حتما میخواي بدوني روش کار چطوره ها؟ببین...-
 دوست دختر داشتي؟-

لبش گاز گرفت:خب...آره،راستش دوست که نمیشه گفت ولي هر وقت  مهیار
ا از دخترایي که تومهموني مي دیدمشللون با فرزین مي رفتید بیرون با یکي دوت

 مي رفتید بیرون یه شام وناهاري مي خوردم ولي...
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حواسش به چشمان مشکي که در ان خیره شده بود ...مي خواست بداند  مرید
شیده و مردانه بود  شمان زیبا قدرت دیدن ندارد...حالتش ک دقیقا کجاي این چ

 وهایش هد زیاد پر نبود.مژه هایش ضخید سیاه بودند...ابر
 :قانع شدي؟مهیار

 چي؟کي؟-
 دستت در نکنه اصح گوش دادي چي گفتد؟-
 آره..آره فهمیدم، فقط دوست دختر داشتي یانه؟-

دلنشللیني زد: دروغ گو اگه گوش داده بودي درمورد دوسلللت دختر هد  لبخند
 حرف زده بودم

 فهمیدم فقط این یه تکیه آخرش وفهمیدم-
 جدي؟اون قبلیا چي گفتد؟-
 اصح ولش کن-

 خواست برگردد که مهیار گرفتش :اوي کجا؟مي خوام بخوابما مي
 خوب بخواب با من چیکار داري؟-

 محکد در آ*غ*و*شش گرفته بود:هوا سرده مي ترسد سرما بخوري مرید
 بهونه بهتر از این پیدا نکردي؟-
 نه-

ید به آن بدن پر حرارت عادت کرد دقیقه اي به سللکوت گذشللت...و مر چند
 وجایش تکان نخورد.

 :یه سوال بپرسد؟مهیار
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 اوهووم-
 قول میدي حقیقت وبگي؟-
 اوهووم-
 قول؟-

 که صدایش از سینه مهیار بلند میشد گفت:قول مرید
 تو خجالت میکشي با من بیرون بیاي؟-

از روي سینه اش برداشت وبه چشماني که رو به رووبدون حرکت خیره  سرش
بود نگاه انداخت...دلش نمي خواسللت با گفتن حقیقت دلش بشللکند هنوز 
حرف هاي مادرش خیس بودند...اما با نگفتن براي بیرون رفتن اورا مشللتاق تر 

 میکرد...مجبور به گفتن حقیقت شد:
 آره.. معذرت مي خوام-

ستش شش از دو د شد...حس مي کرد اورا به زور در آ*غ*و* شل  شانه اش  ر 
 زنداني کرده..رهایش کرد وطاق باز خوابید:

 معذرت براي چي؟شب بخیر-
 ناراحت شدي؟-
 نه فقط نمي خواستد به زور زندانید باشي..بگیر بخواب-

تازه آ*غ*و*ش پشلللت ید...مرید  گرم ومهربانش حس کرده بود  به مرید خواب
 پشیمان از گفته خود خوابید.

*** 
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با درد باز کرد...زیر شللکمش تیر مي کشللید که مجبور به بسللتن  چشللمانش
شت از مهیار خبري نبود،به زحمت  سته برگ شد...آه شمان وگزیدگي لبانش  چ

 بلند شد،مهیار از حمام بیرون آمد..
 یک قدم رفت:آي مرید
 ایستاد:مرید مهیار

 هوووم-
 چي شده؟خوبي؟-
 آره..دلد درد مي کنه قرخ بخورم خوب مي شد-

نگران شد... و به گمان خودش یک دل درد ساده است که با قرخ خوب  کمي
مي شللود...خودش را به آشللپزخانه رسلللاند ودر یخچال به دنبال قرخ کل 

 «یه قرخ پیدا نمي شه»یخچال را زیر رو رو کرد
 رد شد:مرید جان چیزي مي خواي؟وا پرویز

 چهره جمع شده از درد برگشت:آره قرخ مي خوام.. با
 چه قرصي؟-

 سرش پایین انداخت:قرخ سر درد...ولي مثل اینکه نیست باخجالت
شکد به همراه بي رمقي  دو شکمش درد گرفت..درد کمر و شت  قدمي که بردا

شد. شت وخد  ست روي میز گذا سرغش آمد...د ..پرویز لبخندي پاهایش به 
 زد درد هایش آشنا بود.

ضوع برد جلو رفت:تو دلت درد مي کنه  با سش پي به مو چهره گل انداخته عرو
 یا سرت؟
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 نمود:برو اتاقت االن مي رم برات قرخ بیارم تبسمي
به دیوار روي زمین  به یه  ندارد...تک پد هد  که  مد  یادش آ تازه  فت  تاق ر ا

 نشست:واي
 که روي تخت دراز کشیده بود گفت:مرید قرخ پیدا کردي؟ مهیار

 نه بابات رفته برام بیاره-
 بلند شد:مرید کجایي؟ مهیار

همسرش که پیراهن چهار خانه سفید سورمه اي پوشیده نگاه کرد..حوصله  به
 جواب دادن به سواالتش نداشت.

 مرید؟-
ندا باز ند...فکر کرد حتي پول هد  که وسلللایلي ترجیح داد سللکوت ک رد 

بخرد..همسللرش هد پولي د ربسللاط نداشللت پوزخندي زد..همسللر،چه واژه 
مسللخره اي..همسللري که نتوان به او تکیه کرد،نتوان از او کمک گرفت باید به 

 چه این مرد دلخوش کرد؟
چند قدم جلو آمد سلرش پایین بود ..گوش هایش به اطراف تیز کرده بود  مهیار

 ینکه مرید به او بي محلي میکرد ناراحت بود.تا شاید نفسي بشنود..ازا
 مرید چرا جوابمو نمیدي؟-
 لحن بي جاني گفت:مهیار دلد درد مي کنه میشه ازم سوال نکني؟ با
 اخه این چه دل دردي که اینجوري شدي؟اگه حالت بده بگد بابام ببرت دکتر-

 .هد نه...اینجور مواقع مرد به زنش کمک مي کند اما.. پدرش؟خودش
 نه نمي خواد خوب مي شد-

 اي به در خورد..پرویز ازپشت در گفت:مهیار یه لحظه بیا تقه
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به طرف در رفت..کمي دسللتش در هواتکان داد دسللتگیره پیدا کرد...باز  مهیار
 کرد:بله بابا

 اینارو بگیر-
شقاب  مهیار صي که در ب ستش لیوان وقر ستانش باال آورد...پرویز در یک د د

 داد و در دست دیگرش پحستیک.
 اینا چیه بابا؟-
 شما دخالت نکن بده به مرید...خواست خودش مي گه-

 رفت...مهیار برگشت:مرید کجا نشستي؟ پرویز
 دیدن پحستیک در دستش سرخ وسفید شد:کنار میز آرایش با

 به آنجا رفت پایش به مرید خورد نشست:بیا اینارو بابا داده آهسته
قرخ برداشللت که بخورد مهیار هد فرصللت کرد در پحسللتیک دسللت  مرید

شید که  ستیک ک ست لبخندي زد..مرید پح کند..با فهمیدن چیزي که در آن ا
 مهیار با شیطنت گفت:

 براي مند بذاریا-
ستیک که باز کرد به غیر از پد یک خنده اش گرفت وبه حمام رفت در پح مرید

پاکت پول هد بود..خوشللحال شللد که پدر شللوهر فهمیده اي دارد...بعد از 
به  یار  هایش در شللکمش جمع کرد،مه پا ید.. خت خواب گرفتن دوش روي ت

 سمتش رفت و در آ*غ*و*شش کشید:
 خیلي درد مي کنه؟-
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پاهد بي جونن- انگار خون  اوهوم...هد کمرم ودلد درد م یکنه هد دسلللت و
 ندارن
ستش کمي از دل دردش  مهیار شید حرارت د ست میک شکمش د سته روي  آه

 کاست...روي کمرش هد دستش حرکت مي داد.
 :خوبه؟بهتر شدي؟مهیار

 اوهووم-
 خندید:لوس مهیار

 نیستد...اگر جاي من بودي این حرف و نمیزدي-
 ببخشید حق باتوئه...بگد منیره برات صبحونه بیاره-
 نه نمي توند بخورم بذار بعد-

مالش دادن شللکد وکمر مرید بود چند سلللاعتي در  یک سلللاعتي مشللغول 
شده  سرش نوازش دید...بهتر  شین هم ستان مهربان و آت آ*غ*و*ش گرم وزیر د

 بود اما حرفي نمي زد نمي خواست از این ل*ذ*ت رهایي یابد.
 د مي کنهدستش برداشت مرید سریع گفت:خوب نشدم هنوز در مهیار

ید ند مالش مي خ مه دارم  عت ونی یک سلللا فت  :دختر جون دسللتد درد گر
شاید یه کاري برات  شد اومده  دم لبخند موذیانه اي زد(حاال اگر مي گفتي خو

 مي کردم
لبخندي روي لب نشاند نگاه به چشمان مهربان وبي حقه اش زد:ممنون  مرید

 خوب شدم
 ونه بیارمرا از خود دور کرد:میرم برات صبح همسرش

 نه نمي خواد خودم مي رم-
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خد شللد پیشللانیش ب*و*سللید:موش کوچولوي من دلش درد مي کنه  مهیار
 تکون مي خوره تا آقاش بره براش صبحونه بیاره

نمي دانست خوشحال باشد که چنین همسري دارد یا بخاطر چشمانش  مرید
 غصه بخورد به هر حال لبخندي به این همه مهرباني همسرش زد.

 به آشپزخانه رفت منیره با دیدنش گفت:چیزي مي خواید آقا؟ مهیار
 مي خوام براي مرید صبحونه حاضر کند-
 من خودم براشون حاضر مي کند شما برید-
طرف یخچال رفت:خودمد بلد بودم بگد براش صللبحونه حاضللر کن...نون  به

 وبرام میارید؟
 مرغ درست کنید؟ چند شیشه بیرون آورد وگفت:میشه شما تخد مهیار

 بله آقا حتما-
مهیار با قاشللق در دسللتش مواد داخل شللیشللله ها رو مزه مي کرد:مرباي -

 به...مرباي آلبالوي،مرید دوست نداره..عسل
دسللتش نان تکه مي کرد ودرون هر تکه چیزي مي گذاشلللت...چند لقمه  با

سته ب شت آه شیر در لیوان ریخت وهمه را بردا شت، سیني گذا  اگرفت درون 
احتیاط به اتاق رفت...پایش به لبه تخت خورد..دسللتش روي تخت کشللید 

 مرید دستش دراز کرد:
 بده سیني رو-

شید یکي از  سیني ست ک سیني د ست... روي  ش شت،مهیار روي تخت ن بردا
 لقمه ها برداشت به طرف مرید گرفت:بیا عزیزم
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ش این ستخوان هاي مرید هد حس کرد...به چ شق مغز ا ماني که کلمه پر ازع
 باز هد به روبه رو خیره بود نگاه کرد لقمه اي برداشت وتشکر کرد.

 حسرت گفت:اگر چشد داشتد خودم مي ذاشتد دهنت مهیاربا
 تو خیلي خوبي-

زد..موقعیت خوبي بود براي گفتن دوسللت دارم..اما هنوز باید صللبر  لبخندي
 مي کرد،صبحانه اش که خورد مهیار پرسید:

 حالت بهتر شد؟-
 آره ممنون-

نارش ید..خد شلللد  ک هایش کشلل ید دسللتش روي مو به پهلو دراز کشلل
 ب*و*سیدش.باز هد روي موهایش دست کشید.نرم وپر پشت بود.

 مرید؟-
 هووم-
 میذاري به صورتت دست بزند؟-
 تعجب گفت:چرا؟ با
 مي خوام بدوند چه شکلي هستي-

 زد:باشه پلکي
ست مي ک با صورتش د سته روي  شمان ب صورتش به ذهن چ شید..تمام اجزا 

 مي سپارد وشکلي از مرید ساخت باز آن دختري که رو به رویش بود نشد.
 موهات چه رنگیه؟-

 که باال تر از او قرار داشت..سرش بلند کرد:سیاه مهیار
 چشمات چي؟-
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 سیاه-
 دماغت چي؟-

 خندید:سیاه مرید
 پس جاحي فیروزي؟-

 :آره سالي یه روزمخندید
 با عشق سرش را درآ*غ*و*ش گرفت. چشمانش بست ومي بوئیدش. مهیار

****** 
روي زمین دست زیر چانه به مرید که به نقاشي هایش نگاه مي کند خیره  سایه

 شد..مرید سر بلند کرد:چیه خاند کوچولو؟
 تو خیلي خوشگلي-

ه یبلند خندید..مهیار کنارشللان روي مبل نشللسللته بود با خنده گفت:سللا مرید
 جان بهتر نیست هرحرفي رو نزني؟

 :یعني چي؟سایه
 که هنوز مي خندید گفت:ولش کن مهیار مرید
 رو به مرید کرد:ناراحت شدي؟ سایه

 نه عزیزم کي وقتي بهش مي گن خوشگلي ناراحت مي شه؟-
 پس خوشحال شدي-

 زنگ خورد سایه بلند شد:من جواب مي دم تلفن
 انگشت اشاره اش دکمه اتصال زد:بله با

.... 
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 سحم-
... 
 آره هست-

 به طرف مرید گرفت:کیه؟ گوشي
 مامانت-
 الو-

 گریه مادرش مي شنید:چي شده مامان چرا گریه مي کني؟ صداي
پریشان مادرش آشفته اش کرد:مرید پریسا نیست...از صبخ رفته االن  صداي
 برنگشته،هر چي مي گیرمش جواب نمیده10ساعت 

 با..باشه مامان پیداش میکند شما گریه نکن...خدا حافظ-
 قطع کرد به سمت اتاقش رفت تلفن
 :سایه چي شده؟مهیار

 نمي دوند..ناهید خاند داشت گریه مي کرد-
نگراني به اتاق رفت مرید با عجله مشللغول پوشللیدن مانتویش بود:چیزي  با

 شده؟
 خواهرم نیومده خونه ماماند نگرانش شده-
 مي خواي بري دنبالش؟-
 آره-
 مگه میدوني کجاست؟-
 استیصال به مهیار نگاه میکرد حق به او داد:نه جاهایي که میشناسد میرم با
 میخواي بگد فرزین بیاد؟-
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 خودم میرمنه -
 اگه مي شید خودم مي اومدم من فقط تو دست وپاتد-

 به رویش ایستاد:ممنون که به فکرمي،خداحافظ رو
 با آژانس برو-
 باشه-

 یکي از دوستان پریسا گرفت:بردار دیگه شماره
 بله-
 سحم نگین من مریمد خواهر پریسا-
 بله..احوال شما خوب هستید ؟-
 خبر نداري نمي دوني کجاست؟ممنون...از پریسا -
 نه...نزدیک یک ماه که ندیدمش..یعني دوستیمون وتموم کردید-
 خب...شماره کس دیگه اي نداري که هنوز با پریسا باشه؟-
 دارم ولي نمیدوند هنوز با پریسا هستند یا نه-
 میشه باهاشون تماس بگیري بهد خبر بدي؟-

 مکث کرد:باشه کمي
 زود خبرم کنخیلي ممنون..فقط -

 دقیقه اي به سختي گذشت..باالخره زنگ خورد:چي شد؟ چند
 من مي خواستد بپرسد مادر؟خبر نشد؟-
 فعح به یکي از دوستاي قدیمیش زنگ زدم قراره خبرم کنه-
 باشه مادر پس من قطع مي کند-
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شماره نگاهي انداخت وجواب  یک صدا در آمد به  شي به  دقیقه بعد دوباره گو
 داد:الو

 زنگ زدم مرید خاند-
 خب-
 تو یه پارتي هستند تو ولنجک-
 آدرس دقیقشو میگي-

 از دادن آدرس گفت:مرید خاند پریسا نفهمه ها بعد
 خیات راحت خداحافظ-

حل مورد نظر  گوشللي به م فت و  ماشللیني گر ید  به آژانس رسلل قطع کرد...
سیقي مي آمد...اما نه آنقدر بلنداین جور مهماني ها حتما با  صداي مو سید. ر
دعوت قبلي میروند.با دیدن آزرایي فکري به ذهنش رسللید.قبل از باز شللدن در 

 به نزدیک ماشین رفت دوضربه شیشه زد...پایین کشیده شد.
 میشه من با شما بیام تو؟آخه همرام نیومده ببخشید آقا-

سي وچند ساله لبخند کج گوشه لبش نشاند وبا یک نگاه عاقل اندر سفیه  مرد
 اي که یعني خرم؟ به او کرد.

 بیا سوار شو-
نشللسللت مرد بدون نگاه کردن به داخل رفت وگفت:واسلله چي اومدي  مرید

 مهموني؟
 دعوتد-
 کرد ...دستش را به طرفش دراز کرد:کارت لطفاماشین زیر درخت بید پارک -
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لت  مرید قا کارتد  نه  جایش نکرده بود:نک ید فکر این جا خورد وترسللل
گذاشللته؟آره؟...ببین اینجا مهموني منه هیچ کس بدون کارت نمي یاد...حاال 

 بگو ببیند واسه چي اومدي؟
ر نباخت وبا جدیت گفت:از این جور مهمونیا خوشللد میاد ولي بخاط خودش

شللرایط زندگید هیچ وقت نتونسللتد همچین جاهایي بیام...گفتد قبل از مرگد 
 آرزو به دل از دنیا نرم

حالي....امشلللب ومهمون ومن  مرد با قه سللر داد:خیلي  عد قه ندي وب لبخ
 باش،خوش بگذره

 پیاده شد..مردگفت:لباس آوردي؟ مرید
 اگر دوستد اومده باشه پیش اونه-
از آن همه دختر نیمه عریان که هر یک درب*غ*ل عجله داخل شللد...مرید  با

 پسري بود حالش بهد خورد.
 چرا اینجا وایسادي خاند؟برید اون اتاق لباس عوض کنید-

ضاي  باز صدا وف سرو  همان مرد بود،بي تفاوت به او به راهش ادامه داد.در آن 
 ترکد نورمرید به دنبال خواهرش بود...یکي از اتاق ها که صللداي خنده ي دخ

ها مي آمد باز کرد..سللرک کشللید،دختراني با لباس باز آرایش مي کردند...با 
ستن در وچرخیدن شد اما...با ب سا خیالش راحت  تاپ  با ش،دخترينبودن پری

ته  بل در ب*غ*ل پسللري نشللسلل با شلللوار جین مشللکي روي م ته زرد  دک
 بود..چشمانش اشکي شد وبغض کرد،یعني باور کند آن دختر پریساست؟
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تر رفت رو به رویشان ایستاد پریسا با دینش ..هول شد سریع از روي پاي  جلو
 پسر پایین آمد.

آفرین،آفرین...مامان اینجوري بزرگت کرد؟گفت جلوي چهار تا پسللر این -
 شکلي لباس بپوش وتو ب*غ*ل هر کي خواستي برو؟..آره؟!!

 از سرو صداي مرید آهسته گفت:اینجا رو از کجا پیدا کردي؟ ترس
 مامان نگرانت بود...برو لباسات وبپوش برید-
 من جایي نمیام-

 دستش گرفت وکشید...پریسا دستش را در اورد وبا اخد گفت:ولد کن مرید
 جلو آمد:پریسا این کیه؟ پسر

 در چشمان مرید خیره شد:یه مزاحد پریسا
 من بخاطر مامان اومدم ...حاالم مثل بچه آدم راه بیوفت برید-

 :خاند بفرما برید،پریسا بچه نیست که نصیحتش مي کنیدپسر
 :تو اصح چیکاري ها؟به تو چه که من به خواهرم چي مي گد؟مرید
خواست حرفي بزند که پریسا دست روي سینه اش گذاشت ومانع حرف  پسر

 زدنش شد:دوستد کیوانه،همین که قراره بیاد خواستگاري
قدم جلو  مرید یک  ندي زد..پریسلللا  مان خواهرش خیره پوزخ مد در چشلل آ

 شدووقیحانه گفت:از اینجا برو مرید،راحتد بذار
 من جایي نمي رم تا تو هد بیاي-

شید ومرید هل  دوباره ستش را ک سا در یک حرکت د شید...که پری ستش ک د
داد.. روي زمین افتاد...صداي موزیک قطع شد ...همه نگاه ها به سمت آن دو 

 معطوف شد.
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میام...خسللته ام کردي،چرا دسللت از سللرم بر نمي داري؟ولد داد زد:ن پریسللا
یاجي  کدوم احت تت هیچ  مت، نصللیح یت، ترح کت، دلسللوز به کم کن...
ندارم..وقتي هسللتي نمي توند نفس بکشللد...بابا راحتد بذار...بذار اونجوري 
که دوسللت دارم زندگي کند،من این زندگیو مي خوام،دلد مي خواد آزاد باشللد 

گهمی ي هر کیو تو گور خودش مي خوابونن؟...پس تورو نمي گ فهمي؟م
 بخاطر من عذاب نمي کنن

 بلند شد:اینجوري دوست داري؟ مرید
 تکان داد:آره اینجوري دوست دارم...مي خوام تو ب*غ*ل پسرا باشد.... سرش
شش زنگ زد:اینو زدم تا وقتي بد بختیتو دیدي نگي چرا  سیلي محکمي در گو

 نزدي تو گوشد وبگي راهت اشتباست...با این کارت به هیجا نمي رسي
این حرف راهش را به سللمت بیرون کشللید..اشللک مي ریخت..نیروي در  با

ته اش را روي زمین مي  هاي خسلل قدم  ند...  که حرکتي ک نده بود  ما پایش ن
گذاشللت واز خانه خارج شللد حوصللله خودش را هد نداشللت چه برسللد به 
شد...زیر درختي  شک مانع دیدش  شت...ا پاهایش که براي راه رفتن عجله دا

 اي گریست.بعداز آرام شدنش به خانه زنگ شد. قهقینشست وچند د
 الو سحم مامان-
 سحم...پریسا چي شد؟-
 حالش خوبه..گفت دیر وقت میادخونه-
 بازم خونه دوستاشه-

 مکثي گفت:اره دوستش بعداز
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 باشه ممنون خدا حافظ-
 خداحافظ-

 روي پایش گذاشت. سرش
 نبیند غمت جیگر-

شین م سرش سربودند..با لبخند نه چندان بلند کرد...ما شین پ سرن قابلش با دو
خوشایند با او خیره بودند...اخد غلیظي به همراه عصبانیت کرد،شاید اگر این 
اخد در روز مي کرد چاره سللاز بود اما االن این موقع شللب یک دختر تنها آن 

 راه افتاد. هپسرهارا جسور تر مي کرد.بلند شد و با قدم هاي تند ب
شي خوشگل؟خب بذار برسونیمت یه  کنارش در سوار نمي  رانندگي مي کرد:

 ثوابي هد کنید نصف شبي
 دستیش گفت:بابا ترسیدید از اخمت بیا دیگه کنار

سر همچنان رانندگي مي کرد...یک دفعه جلویش ترمز زد  مرید سیده بود وپ تر
س شد با اخد گفت:میگد  ستادن کرد. یکي از آنها پیاده  ار وومرید مجبور به ای

 شو
 عقب رفت:نمي شد مرید

 سفت گرفت وکشید..مرید داد زد:ولد کن خندید،بازویش
 باز کرد:باشه ولي وقتي خونه رسیدید در

به طرف پسر حمله کرد کتفش گاز گفت..دستش رها شد وفرار کرد،پسر  مرید
 با عصبانیت دنبالش دوید.

 مي کشمت آشغال-
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هان  مرید ناگ که  ته بود  کار بسلل به  مام نیرو وتوانش براي فرار از این برزخ  ت
ماشیني جلویش ترمز زد...افتاد،نفس زنان با چشمان ریزشده به در ماشین که 
شد مرید با دیدن لباس  سي بیرون مي آید نگاه کرد...یکي از آن دو پیاده  چه ک

 نظامي نفس آسوده اي کشید.
 حالتون خوبه خاند؟-
شین ه با سرش نگاه کرد...فقط نور ما شت  سرش تکان داد پ مان حالش فقط 

 که از کوچه دور شد دید.
 چیزي شده خاند؟-

 شد:دو نفر مزاحمد شدن که با اومدن شما رفتن بلند
ماشللین پلیس دیگر در کوچه آمدند..مرید دانسللت بخاطر مهمانیسللت با  چند

 فتند نگاه کرد.چشمان گشاد به آنها که به سمت خانه ویحي مي ر
 خاند بهتر زودتر برید خونه-

سا  مرد شماره پری شیش از کیف بیرون آورد و  ستش گو رفت..مرید با لرزش د
ید، بي فایده بود...باید  گرفت.بوق مي خورد اما جوابي نمي داد..لبش مي جو

 به خانه مي رفت،امشب هد خواهرش شاید با رضایت پدرش بیرون بیاید.
به خانه رفت..حالش مساعد نبود..بدون نگاه کردن به کسي  ماشین شد و سوار

 به اتاق رفت و در را محکد کوبید..هر سه به رفتار مرید متعجب شدند.
 :مرید بود؟مهیار
 :آرهسایه

 :چش بود؟پرویز
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 دستي به صورتش کشید: حتما بخاطر خواهرشه مهیار
 :برو پیشش ببین چي شدهپرویز

 بگهفکر نکند چیزي به من -
یاج داره،نمي خواد حرفي بزني فقط - به یکي احت قضلللاوت نکن...اون االن 

 کنارش باشي کافیه..اگر خودش خواست حرف مي زنه
زد:پس اینجوري با مامان رفتار مي کردي که بدون شللما جایي نمي  لبخندي

 رفت؟
 غمناکي کرد:آره تبسد

یدا ک خد کان مي داد..میز پ پایین ت به جلو و  قابش شلللد..دسللتش  رد وبشلل
سته  صداي گریه آرامش مي آمد...آه شد و به طرف اتاق رفت. شت...بلند  گذا
به سمت تخت رفت... دستش به جلو مي کشید وبازوي مرید خورد... به هلو 
کنارش دراز کشللید...آرام در آ*غ*و*شللش گرفت مرید مقاومتي نکرد وچیزي 

 نگفت...بعد از چند دقیقه پرسید.
 چي شده موش کوچولو؟-

 همین یک جمله بود که خودش را سبک کند:پریسا... منتظر
 پریسا چي؟ اتفاقي براش افتاده؟-

 کرد که خندید:بقیه نچت چي میشه؟..بازم اذیتت کرده؟ نچي
آره حرف گوش نمي کنه..خسللتد کرده،هر چي بهش مي گد کارت اشللتباه -

 گوش نمي کنه
 الهي من فداي اون دل مهربونت برم-

 دل مرید رابا حس خوشي قلقلک داد. حرفش
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بعضي وقتا باید به آدما فرصت تجربه کردن داد...بیشتر وقتا حرف کاري نمي -
کنه تو نمي توني خواهرت وتغییر بدي، باید بذاري کارشللو انجام بده... وقتي 

 حمایتتو نمي خواد تو دیگه وظیفه اي نداري
 یعني بذارم هر کاري مي خواد بکنه؟-
وست نداري مي توني دست وپاش وببندي بندازي تو اتاق درو هد قفل اگه د-

به محض  ما ذهنش و نمي توني زنداني کني...چون  نه؛ا ما کني..اینجوري د را
 آزاد شدن دوباره بر میگرده سر کار قبلیش

دل مشوشش حرف هایش تسکین دهنده بود...چقدر خوب حرف مي زد  براي
 ...لبخندي زد:مي گي چیکار کند؟

بذار هر کاري که مي دونه درسته انجام بده...تو اندازه کافي گفتي چي درسته -
 چي غلط،مگه نه؟

 آره خیلي-
 خب...اینجوري هر اتفاقي افتاد نمي تونه کسي رو جز خودش مقصر بدونه-
 ممنون-
 خواهش...پاشو برید شام-
 مگه نخوردي؟-

 روي صورتش کشید:بدون تو غذا مزه نداره دست
شت...و این حرف ها و دلداري  مرید سات مهیار خبر ندا سا هنوز گیج از اح

عادت مي  هایي و هاي تن به حسلللاب روز ها را  قه رفتن  بان صلللد ها و قر
 گذاشت...در کنار هد شامشان خوردند.
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زیادي بود خوابیده اما خوابش نمي برد به مهیار که طحق باز خواب رفته  مدت
بدن ز به  لک مي داد...یک نگاه کرد ... نگاهش  تاد،حسللي او را قلق یر پتو اف

شید...به بدنش نگاه کرد ..با  سته پتو از رویش پایین ک شمش به او بود و آه چ
نیمه  شللمانشسللر انگشللتانش روي صللورتش مي کشللید..مهیار بیدار شللد چ

بازکرد..اهسته از زیر چانه اش به روي بدنش کشید،پایین امد به دورنافش دایره 
ال رفت،مهیار سللعي مي کرد خنده اش کنترل کند...خوابش کشللید دوباره با

نمي برد کحفه شللده بود،به شللکد مهیار که موقع نفس کشللیدن باال پایین مي 
گذاشللت...همچون  ررفت نگاه کرد.به طرفش رفت سللرش روي شللکد مهیا

 گهواره سرش آهسته تکان خورد وخواب رفت.
 دختر؟لبخند محوي کرد:اینجا جاي خوابیدن بود  مهیار

 صبح تکان نخورد که مریمش راحت بخوابد. تا
****** 

 میز صبحانه...پرویز جعبه اي جلوي مرید گذاشت:این براي شماست سر
 چیه؟-
 یه هدیه است که ازاین به بعد نگي آقا پرویز-
پدر شوهرش که لبخند مهرباني بر لب داشت نگاه کرد با گفتن این حرف به  به

سته ی ست...پس آقا پرویز غریبه او فهماند خوا ست ا شوهراو سته پدر  ا ناخوا
 است.
 پایین انداخت:ببخشید حق با شماست سرش
 :اگر مند بودم با کسي که با زندگید....پرویز

 مهیار نگاه کرد وچیزي نگفت:اینارو ولش کن کادوتو باز کن به
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 در جعبه باز کرد با دیدن سوئیچ با گیجي به پرویز نگاه کرد:این... مرید
شتي،معطل اتوب*و*س - ست لطفا قبولش کن...اگر بیرون کاري دا یه هدیه ا

 وآژانس نشي
 ممنون-

 :به مند میگید کادو چیه؟مهیار
 :یه پروتون ..امیدوارم دوست داشته باشهپرویز

 بگد؟خیلي ممنونمن ..من واقعا نمي دوند چي باید -
 :عزیزم گواهینامه داري که به کشتنمو ندي ؟مهیار
 :بله دارممرید

 :مي خواي امروز با مهیار برید یه دور بزنید ببین چه جوري؟پرویز
ستش،من قراره امروز،....اگر اجازه بدید برم به پدرم یه  به مهیار نگاه کرد:نه..را

 سر بزند
 :خب مند میاممهیار

 شاید بموند-
یعني نمي خواهد او را ببرد اصللرار نکند.پدرو پسللر فهمیدند وباز سللکوت  این

 کردند
 تکان داد:باشه سر

 بلند شد:میرم حاضر شد برم مرید
سفید  مرید سري  شلوار جین ورو سفیدش با چکمه و شید.. پالتوي  لباس پو

به ماشللین  پارکینگ  با یک خداحافظي از آنجا رفت..در کیفش برداشلللت و
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شبور پاکتي آلباویي  شد،روي دا سوار  شمک میزد نگاه کرد لبخندي زد و که چ
 بود برداشت:

پرویز:یه مقدار پوله اگر کمه ببخش...نمي خوام فکر کني صللدقه  یادداشللت
 است یا ترحد..تو دختر مني پدري که به دخترش پول میده نارات نمي شه

بانکي درون آن برداشت..کارت به انگشتانش زد..با دنده عقب به بیرون  کارت
شاید بتواند  شپزخانه به او نگاه مي کرد... رفت..پرویز با فنجان قهوه از پنجره آ

 با مال دنیا او را کنار پسرش نگه دارد.
***** 

به فروشگاه رفت و مایحتاج خانواده اش خرید..در صندوق عقب ماشین  مرید
 ت و راهي خانه پدري اش شد.گذاش
 خانه زدپریسا از حیاط گفت:کیه؟ زنگ

 مند-
سا سوتي زد وگفت:بابا خوش تیب  پری در باز کرد با دیدن مرید در آن لباس ها 

 از این ورا؟چه لباساي اعیوني بهت میادا
 شما لطف دارید...میشه برید کنار مي خوام بیام تو-

 رفت:بفرمایید کنار
ید مد با دی ناه مانش جمع شلللدبه طرفش ا دن آن اشلللک شللوق در چشلل

 وروب*و*سي کرد:فدات شد مادر چه خوشگل شدي
 ممنون..بابا خوبه؟-
 الحمدوا...-

 برگشت:پریسا بقیه خریدا رو از صندوق عقب بیار مرید
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 باال انداخت وگفت: احیانا اونجا خدمتکار داره که دستور مي دي؟ ابرویي
 لطف خریدا رو بیار-
 آها حاال شد-
 هد وارد خانه شدند مرید خریداي در دستش در آشپزخانه گذاشت ناهید: با
 چه خبره واسه چي اینقدر خرید کردي؟-
 الزم میشه...بابا باید تقویت بشه،خوابه؟-
 نه بیدار-

با خرید وارد میشد که گفت:مرید جون دفعه دیگه خواستي پولللللللتو به  پریسا
 رخمون بکشي راهي دیگه اي هد بود

شت تکیه داده وبا  جوابش شک به بال نداد و به طرف اتاق پدرش رفت...روي ت
با  به چهار چوب تکیه زد و ند...مرید  عینک روي چشللمش روزنامه مي خوا

 لبخند گفت:
 ابیدي پیر مرد؟خسته نشدي اینقدر خو-

ستانش  جواد شت وخندید...د سر بلند کرد با دیدن مرید روزنامه اش کنار گذا
 باز کرد:بیا که دلد برات شده یه ذره

ستانش  مرید صورت مرید را در د سیدش،جواد  شش رفت..ب*و* در آ*غ*و*
 قاب گرفت:چقدر خوشگل شدي؟این لباسا خیلي بهت میاد

 ممنون-
 ت؟ماشین خودته یا شوهر-
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با اخد برگشلللت وجواد گفت:خجالت بکش پریسلللا این چه حرفي بود  مرید
 زدي؟

یادم رفت شللوهرتون از دیدن  پریسلللا ید  فت:آخ ببخشلل ید گ یار مي جو خ
 ناتوانه..ماشین و مي خواد چیکار

 با اخد ودلخوري به پریسا نگاه مي کرد،جواد:پریسا.. مرید
 بابا ولش کنید...عیب نداره-

از پشللت گفت:برو کنار...بگد خدا با زبونت چیکار کنه که فقط نیش  مادرش
مي زني؟این بدبخت که واسه دل خودش با اون پسر ازدواج نکرد،مي خواست 

 سایه پدر باال سرت باشه؟فرداهر کي اومد خواستگاریت نگي بچه یتیمي
سا ست:مرید پری ش  پوزخندي به مرید زد و بیرون رفت ناهید با چایي کنارش ن

 پرسید:پریسا چیکار مي کنه؟
هیچي..کاراي سلللابقش،زود میره دیر میاد...وقتي میاد هد مي گه کتابخونه -

 وپیش دوستام درس مي خوند
ضایت داده؟ که پدرش روي  مرید سد...مادرش ر شب بپر ست از آن  مي خوا

 دستش گذاشت:
ستي؟مهیار که اذیت- ضي ه سا رو ول کن از خودت بگو..از زندگیت را  تپری

 نمي کنه
 خندید:نه بابابنده خدا مرید
بایلش رفت:شللماره اي گرفت بعد از  چند دقیقه اي حرف زدند..به طرف مو

 چند بوق جواب داد:
 بله-
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 سحم منیره خاند..میشه گوشي رو بدید به مهیار؟-
 بله خاند یه لحظه-

ض مهیار سیقي گوش میداد...منیره یک  شیده بود و به مو به رروي تخت دراز ک
 به در زد:آقا

 :بلهبرگشت
 مرید خاند هستند با شما کار دارند-

 دراز کرد منیره گوشي در دستانش گذاشت:جاند دستانش
 مي خواستد بگد شب پیش ماماند مي موند-
 باشه-
 کاري نداري؟-
 نه صبر کن-
 چي؟-

 موضعي براي بحث پیدا مي کرد:حال بابات خوبه؟ باید
 آره بهتره-
 که میاي؟ فردا-
 آره-
 خوبه-

 ثانیه مکث مرید گفت:اگه چیزي نمي خواي بگي قطع کند؟ چند
 هان؟آره..کاري ندارم-
 پس خدا حافظ-
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 خدا نگهدار-
 کرد..مهیار زیر لب گفت:بي احساس نذاشت بیشتر حرف بزنید قطع

****** 
 نهد فصل
سللفره شللام مرید نگاهش به پریسللا بود امشللب باید اتمام حجت مي  سللر

شغول  سرش بلند کرد...چیز ي نگفت وم شد  سا متوجه نگاه هاي او  کرد..پری
 خوردن شدند...هنگام سفره جمع کردن مرید آهسته به پریسا گفت:

 بیا پشت بوم کارت دارم-
 جا بزن ظرف هاي کثیف برداشت: جایي نمیام حرف داري همین پریسا

آشللپزخانه رفت مرید پشللت سللرش راه افتاد...یک دسللت به کمر ودسللت  به
سا که در حال خالي کردن  صورت پری شت به  سنگ کابینت گذا دیگرش روي 

 برنج در قابلمه است نگاه کرد:
 یه حرف هایي دارم نمي خوام کسي بشنوه-
شده نگاه مي  به شتي زنانه گرد تر  شمان گردش که با ابروهاي ه شچ ت کند:پ

 بوم سرده
 حرف دارم-
 حرفات اینجا هد مي شه زد-

نگاه دیگر بیرون رفت،پریسللا پوفي مي کشللید وپشللت سللرش رفت..به  بایک
سا  شال بافتني دور خودش پیچانده،پری ستد.. شت بام کنار خواهرش مي ای پ

 بینیش باال مي کشد:
 جا قحط بود براي حرفات اینجا اومدي؟یخ کردم-
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میزند هنوز نگاهش به رو به رو اسللت:جاي قشللنگي نیسللت نه؟خونه  لبخند
 خراب،کوچه هاي تنگ...فقر داد مي زنه

 پوزخند مي زند:اومدي ویوي محلمون ونشوند بدي؟ پریسا
خواهرش که دسللتانش در جیب کاپشللنش کرده نگاه مي کند:اشللتباه نکن  به

 پریسا ویوي خونه این نیست
 پس چیه خاند فیلسوف؟-
 انوادهخ-
 جان؟!!خانواده؟!!!-

مي خندد:مرید دوروز رفتي اون باال حرفاتد قشنگ شده...اگه حرف دیگه  بلند
 اي نداري من برم؟

شاید برج - شون کوه ودرخت وپارک و سعي مي کنن ویوي خون شتر پولدارا  بی
شت خونه که از  شو گذا سم شه ا شه،اما فقریا همین که یه چهار دیوار ب میحد با

شید وبهش پناه ببرید کافیه ...وقتي مي گد ویوي سرما نل رزید وتوگرما خنک 
 ها شون نگاه مي بچهیعني خانواده یعني اینکه پدر ومادر از پنجره عمرشون به 

کنن..اگر به جایي برسللن خوشللحال میشللن زحمتاشللون به هدر نرفته....اگر 
 شاهد بدبختیشون باشن افسرده میشن که چرا بیشتر تحش نکردن

ساپر شده  ی سنگي بازي مي کند ومرید به اوخیره  سرش پایین انداخته وبا تکه 
 مي خواست حرف آخرش را بزند:

شت - شوفاژ خونه رو گرم میکنه...همین که ما پ شومینه و هیچ وقت فکر نکن 
 همید توي اتفاقات خوب وبد و بهد دگرمي میدید...فضاي خونه گرم میشه
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 لي فکر نکند منو کشونده باشي براي این؟کحفه شد:حرفات قشنگه...و پریسا
به - ندارم  کاراتو  مل وزن  گه تح خالي کند،دی تت و آره...چون میخوام پشلل

چشللمان هد خیره شلللدند(خیلي باهات حرف زدم،همه رو پاي نصللیحت 
 وحسادت گذاشتي

حرفام پریسللا.......اگر با پسللري دوسللت مي شللي که به گفته خودت  آخرین
بخاطر ازدواجه سللعي کن چشللمت دنبال پول وثروتش نباشلله...پول مي تونه 
ما سللتون  نه ا حت تره برآورده ک ندگي را ید وز که خر یاتو  هاي دن مام آرزو ت

 محکمي براي زندگیت نیست،
ستش شب آزادي  د شت: از ام شانه خواهرش گذا هر کاري مي خواي را روي 

شون خبر بده که دخترتو  بکن،اما مواظب آبروي بابا ومامان باش..نذار یکي به
 تو ماشین یکي دیدن

میزند وبا قدم هاي آهسللته از آنجا دور مي شللود پریسللا ماند وحرف  لبخندي
ست از  شود...نمي دان هاي خواهرش...حرف هایي که مي داند دیگر زده نمي 

ارش ندارد خوشحال باشد یا از اینکه دیگر کسي نیست اینکه دیگر کاري به ک
 .احتياز او حمایت کند،پشتش باشد ناراحت؟!!!فعح حسي نداشت جز نار

***** 
به اتاق برادرش رفت وقتي با چشللمان بسللته او رو به رو شللد محکد به  سللایه

 شکمش زد:آي...سایه
 خونسردي گفت:جاند با
 شکمد له شد-
 دردت گرفت؟-
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 فقط فکر کند دیگه روده ندارمنه -
 گرفتد20ببخشید اومده بودم نقاشید وبهت نشون بدم..-
 تو که همیشه بیست مي گیري-
 نمي خواي بدوني چي کشیدم؟-
 چرا بگو-

شي هایش مي  مهیار شاره برادرش روي نقا شت ا سایه کنارش، انگ ست  ش ن
 کشید:

سیب که زیر درخت افتاده...ایند  اینجا سیبه ایند یه درخت...ایند یه دونه  باغ 
 خورشید وابره..اینجام خونه ي باغبوشنه...میدوني این چیه؟

 نه-
 این تویي داري سیب مي چیني ..چشماتد خوب شده...قشنگه؟-

 زد:آره خیلي لبخندي
 وگفت: کرد کشید وخوابید سایه با عروسکش کنارش به چشمانش نگاه نفسي

اگر میشد چشد عروسکا رو به آدما داد...چشد یکي از عروسکامو بهت مي -
 دادم تا دوباره ببیني

نمي دانسللت به این همه حس لطیف و پراز محبت کودکانه ي خواهرش  مهیار
 چه بگوید...خواهرش در آ*غ*و*ش گرفت:

 وقتي تورو دارم چشد مي خوام چیکار-
 داداش-
 فت:جوندبغض صدایش گ با
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 نشست به چهره ي برادرش دقیق شد:تو صورت من ویادت هست؟ سایه
لعنتي دسللت بردارش نبود..چه بگوید از دوسللال پیش چهره اش حتما  بغض

 تغییر کرده:آره چشماي عسلي..بیني کوچولو..لباي غنچه اي وموهاي مشکي
 :آره همین جوریدخندید

 ست خیلي خوبه..جام بازهآ*غ*و*شش برادرش فرو رفت:امشب مرید نی در
 سایه دیگه این حرفونزن-
 چرا؟-
 چون من ناراحت میشد-

 کرد:پس اون وبیشتر ازمن دوست داري آره؟ اخد
صي در زندگي  مهیار شخ ضیح دهد که هر  ست چطور باید براي او تو نمي دان

وقلب او جایگاهي دارند..ومرید باالترین جایگاه را به خود اختصلللاخ داده 
 است.

 من تو رو دوست دارم-
 کرد:دروغ نگو،تو مرید بیشتر مي خواي بغض

 خواست برود که مهیار او را گرفت:کجا میري وایسا ببیند مي
 ولد کن...تو قول دادي اگه زن بگیري من بازم پیشت بخوابد برام قصه بگي-
شبا نمي توني تو این اتاق بخوابي،مي رید تو- سر قولد هستد...اما همه   هنوز 

 اتاق تو اونجا برات قصه میگد خوبه
 چرا دیگه من ودوست نداري؟-
 دارم سایه جان-
 بگو به جون تي تي عروسکش(-
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خندید چقدر جان عروسللکش مهد بود که براي باور کردن حرفش باید  مهیار
 جان عروسک بي جان قسد بخورد.

 به جون تي تي-
 خوابید:حاال که من ودوست داري بگو من و بیشتر مي خواي یا مرید؟ سایه

 پیشانیش خاراند:آآ..خب،دوتاتون اما... مهیار
سري  سایه شتر،مهیار فکر میکرد روزي که خودش خاطر پ منتظر بود اما کي بی

 بخواهد بین عشقش وبرادرش کدام را انتخاب مي کند؟
 تو رو بیشتر دوست دارم-

صورت مهیار ب*و*سید:مي دونستد،حاال برام قصه بگو بخوابد...فردا  محکد
 کحس دارم

 سایه جان تو دیگه بزرگ شدي قصه چیه؟-
 تورو خدا-
 باشه..بگیر بخواب-

 هد با قصه دختر شاه پریون وشنل قرمزي وسیندرالي قصه ها خوابید. باز
**** 

اق به داخل فرستاد...خودش را نور خورشید خودش را از ال به الي پرده ات پرتو
تاق پهن کرد؛با گذشلللت زمان نور هد آرام آرام خود ش را از تخت  در کف ا
مهیار باال فرسللتاد وروي صللورت وبدنش نشللسللت آما آنقدر حرارت و گرما 

 نداشت که مهیار بیدار شود.

http://www.roman4u.ir/


 527 1زندگی پاورقی 

دو روز است که نیامده، یک روز مرید شده سه روز...حتي زنگي هد نزد  امروز
مسرش بپرسد.دلتنگش بود، بلند شد آرام به سمت میز آرایشي مي رود، حال ه

یک  به میز نزد ند. خاطرش را آرام ک یدن عطرش دلتنگي و با بوئ م یخواسلللت 
 شد..دستش را روي آن مي کشید..هیچ لوازم آرایشي نبود.

 نمود:مرید آرایش نمي کنه،حتما خوشگل دیگه تبسد
ست یکي از  باز سمت را سمت چپ عطریات خودش بود .. شید  ستش ک د

باز هد  ها برداشلللت بویش کرد خودش نبود...دیگري برداشلللت  شللیشللله 
صدایش در اتاق  ست... شک ستش روي میز به دیگري خورد ...افتاد...  نه...د

 پخش شد...مرید که تازه وارد شد بود با شنیدن صدا خود را به اتاق رساند.
 که مشغول جمع کردن شیشه بود گفت:مهیار دیدن مهیار با
 شنیدن صدایش با خوشحالي برگشت:سحم، با

با دیدن شیشه عطرشکسته کامیار که در آخرین دیدارشان خریده بود اخد  مرید
 کرد با خشد داد زد:واسه چي این عطرو شکوندي؟

صداي شد فکر نمي کرد اینقدر برایش  با شوکه  فریادش که همچون طبل بود 
 هد باشد:ببخشید حواسد نبود یکي برات مي خرم..اسمش چیه؟م

تکه بزرگ شللیشلله در دسللت گرفت تکانش داد:این کادو بود مي  نشللسللت
 فهمي؟چطور مي خواي بخریش؟

 من که گفتد ببخشید-
شه عطر من ودرست نمي کنه...این عطرو  صدایش شی شید تو،  باال تربرد:ببخ

 عزیزتریند بهد داده بود
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اشللکال نداره، فداي سللرت یکي دیگه مي »قع باید دلداري مي دادموا اینجور
نه اینگونه فریاد بزند.... مهیار « خرم ید  یا به رحد ب ندیدنش دلش  ید براي  با

شلرمنده سلرش پایین انداخته بود..مي خواسلت بپرسلد عزیزت مرد اسلت یا 
خون  نگشتزن؟!!!اما ترسد عزیز خودش ناراحت شود...مرید بدون توجه به ا

 مده همسرش بیرون رفت وغرولند کرد:ا
 چه گ*ن*ا*هي در حقت کردم که شوهر کور نصیبد شد-

شکش سخت وگران بود،مرد بود  خ شد...چقدر حرفش  ست...ریز  شک زد...
ست فریاد بزند شد..مي توان سي تورو مجبور نکرده بود خودت »غرورش له  ک

 از قلب درد اورش اما نتوانست فقط قطره اي بود«وارد زندگي یه مرد کور شدي
چکید...بلند شللد به سللمت روشللور رفت،انگشللتش را با قطره قطره اشللکش 
شللسللت...دسللتش روي جعبه حرکت داد بازش کرد...با دسللت روي همه مي 
کشید براي چسب....افتادن...نشست...به دنبال چسب روي زمین دست مي 

 کشید...پیدا نکرد،فریاد زد:
 ازت متفرم..ازت بدم میاد-

ند چه کسللي متنفر اسلللت  بل یه مي کرد..خودش هد نمي دانسلللت از  گر
شا ید مرید؟...نه با هر که بود با مریمش  شتش؟... سرنو ؟خودش؟زندگیش؟

 نبود.
 خدا چرا من؟چرا این بح رو سر من آوردي؟چرا؟چرا؟-
زحمت با کشیدن دست روي زمین چسب پیدا کرد به انگشتانش زد...کاش  به

شیشه اي در پایش  سبي هد براي قلبش بود....به طرف کمدش مي رفت که  چ
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صورتش جمع کرد.بي خیال پایش شد.به طرف کمد رفت پالتویش «آخ»رفت
پوشید...کارتش از میز برداشت..بیرون رفت،باران شدیدي مي بارید،به کوچه 

شید وراه  دسیر ستش به دیوار مي ک شت،د صایش نیاورده...برنگ یادش آمد ع
ید...راه گلفروشللي همین بود اگر عوض نشلللده  به راسلللت پیچ فت.. مي ر

 باشد،مردي به او تنه زد ورفت.
 :ببخشید آقا؟؟مهیار

 برگشت:بله؟؟ مرد
 ببخشید اینجا یه گلفروشي هست؟-

 نگاه کرد:آره از...بیا مي برمتبه چشمان ثابت که رو به رو خیره بود  مرد
 ممنون-
 خودش به در گلفروشي برد:اینجاست...مي خواي وایسد تا خونتون ببرمت با

 خندید:نه آقا ممنون راه رو بلدم مهیار
 به سر تا پاي او انداخت:باشه...از پله ها میري باال مواظب باش نگاه

 باشه مرسي-
شید..هلش  مهیار ست مي ک ستگیره روي در د با احتیاط باال رفت...به دنبال د

شتري راه مي انداخت با لباس خیش مهیار  شد...گلفروش که کار م داد...وارد 
 با لحن بدي گفت:

 بفرمایید آقا-
 گل مي خواستد-
 باشه..پس لطفا داخل نیاید مغازه خیس میشه-
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مشللت کرد...لحن و برخوردش مثل گدا ها بود،اگر محتاج گل نبود  دسللتانش
 یک دقیقه دیگر انجا نمي ایستاد.مرد کار مشتري راه انداخت.

 چه گلي مي خواي؟-
 مرید با اشک مرید-

سللري تکان..انگار در شللناسللایي گل تبهر داشللت:چند شللاخه؟سلله تا  مردي
 خوبه؟

 تا بشه 15نه..-
سر جوان نگاه کرد حتما پول دارد که این همه شاخه مي پالتوي گران قیمت پ به

 خواهد.گل به صورت زیبایي تزیین کرد جلویش ایستاد:
 بفرمایید-

 برداشت..کارتش به او داد:بفرمایید حساب کنید مهیار
کارت برداشت و با بي انصافي تمام..بیشتراز مقدارش برداشت. مهیار گل  مرد

شت و با بوئیدنش ب شده بود...مي ها را بردا شدت باران با باد همراه  یرون امد،
دانست با این وضع مثل موش اب کشیده مي شود هر بحیي مي خواهد سرش 

نهان پالتویش پ یربیاید گل ها براي آشللتي باید سللالد به خانه برسللد.گل ها ز
کرد...خیس خیس شد...شلوارش چسبیده به پایش...درد پایش از بریدگي در 

د..برایش مهد نبود..گل باید سللالد برسللد،تکه سللنگي کفشللش خون مي ام
ندازه حرف آزار  به ا جلویش بود..ندید..افتاد،زانویش درد گرفت...اما دردش 

م پاي سللر فت دسلللت و نه مي ر خا به  نده مرید نبود... زده اش مي  اده
 لرزید.استخوان پایش هد مي سوزد.در باز شد مهیار با همان وضع داخل شد.
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ه صللورتش زد:خدا مرگد بده...آقا این چه بحیي سللر خودتون با دیدنش ب منیره
 آوردید؟

 هایش قرچ قرچ صدا مي داد:مرید..مرید کجاست؟ دندان
 اتاقتون..داره شیشه ها روجمع مي کنه-
آنجا رفت در قاب در ایسللتاد مرید که مشللغول جمع کردن بود...برگشللت با  به

 یسي؟!!دیدن مهیار بهت زده گفت:کجا بودي؟واسه چي خ
گل هاي هد نامش در دسللتش نگاه کرد...مهیار چند قدم جلوتر آمد:رفتد  به

 برات گل بخرم
 واسه چي؟-
 معذرت خواهي وآتشي؟به خدا نمي دونستد اینقدر رو عطرت حساسي-

 جلو تر رفت پالتویش کشید پایین:اینو در بیار سینه پهلو مي کني مرید
ستد با  عقب شده بود مي خوا شیدي؟...دلد برات تنگ  رفت:اول بگو منو بخ

 عطرت دلتنگیمو برطرف کند
 ها را باال آورد:حاال مي بخشي؟ گل

به گل هاي نابود شده که چند شاخه اصح گلي نداشتن...بقیه یا پحسیده  مرید
از  راشده بود یا پر پر شدند..فقط دو شاخه اشک مرید سالد مانده بود.گل ها 

 دست لرزانش برداشت:
 گحي قشنگیه ممنون...معذرت مي خوام سرت داد زدم-
 اشکال نداره دعوا نمک زندگیه-
 برو حموم برات لباس میارم-
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به حمام رفت و مرید از روي بي حوصلللگي لباسللي برداشللت اگر مي  مهیار
 .دانست چقدر براي مهیار مهد است اینطور هر لباسي میدید بر نمي داشت

در حمام زد...در باز کردبه بدنش نگاه کرد..سللرش پایین انداخت..چطور  به
 مي تواند شب ها از این بدن دوري کند؟

 دستش خشک شده بود خندید:مي خواي بیاي تو ؟ مهیارکه
 ها؟-
 یا لباسو بده؟یا بیا تو-

 لباس به دستش داد:ممنون تنهایي بهتره مرید
 بهتره..مي خواي امتحان کني؟حموم؟اتفاقا خانوادگي -
 نه مرسي-

 قدم رفت که صدایش زد:مرید باندو برام میاري؟ یک
زیر پایش که خون جمع شللده بود نگاه کرد:واسلله چي با پاي زخمي رفتي  به

 حموم؟
 :عیبي نداره...حاال باندو میاري؟خندید

 باشه-
به او دادو بدون پایی اینکه بخواهد پاي همسللرش ببندد فقط لوازم  ن به طبقه 

 رفت منیره با دلخوري که از مرید داشت به اونگاه کرد:
 شیر وبراش مي بري یا ببرم؟-

 کینه توزانه وبد بود. لحنش
 خودم مي برم ممنون-
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شک مي  شیر سته وموهایش خ ش شت و به باال رفت...مهیار روي تخت ن بردا
 کند...کنارش نشست.به همان سمت چرخید:

 برات شیر آوردم-
که اینطور  مهیار به فکر بوده تشللکر کرد..در حالي  که زنش  با خوشللحالي 

نبود...مرید دسته لیوان در دستانش گذاشت..مهیار دستش روي دستان مرید 
 گذاشت..مرید حس کرد چقدر گرم است حتي از لیوان در دستش

 اسد عطرت و بگو برات بخرم-
 نمي خواد ولش کن-
 هنوز ناراحتي؟-
 نه-
 چرا لحنت دلخوره؟پس -

ستت ناراحتد،اون  باز شده بود به او نگاه کرد و گفت:خب از د ستش رو  هد د
 عطر خیلي برام عزیز بود..خودم خودش هد صاحبش

ولي مهد نبود..مهد این است که «زن است یا مرد؟»باز هد نتوانست بگوید -
 او فعح در کنارش است...دستش باال آورد وبازوي مرید گرفت.

 زم معذرتبا-
 کرد:بدند درد مي کنه عطسه

 با نگراني بلند شد:بخوابي بهتر مي شي مرید
 مرید-
 بله-
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ید  به بار بگو ولي اعتراضللي نکرد وگفت:پیشللد مي «جاند»دلش ماند یک 
 خوابي؟

خواست دلش راضي نبود اما باشه اي گفت وکنارش دراز کشید..مهیار با  نمي
 سرفه خندید..به عقب هلش داد:

گفتد بخواب نه بچسب...برو اونور تر اگر سرما خورده باشد مي ترسد تو هد -
 بگیري
به فکرش بود و او نمي دانست...مرید عقب تر رفت و نفهمید همسرش  چقدر

شد و  با عطر تنش آرام مي گیرد و مي خوابد.چند دقیقه بعد نفس هایش منظد 
ید سللریع خواب رفت...مرید روي پیشلللانیش دسلللت کرد ..داغ بود،ت رسلل

نشست...به شکمش دست گذاشت،تب داشت پایین رفت با یک ظرف آب و 
و مشغول پاشویش شد...بیشترا زاینکه نگران حالش مهیار باشد  گشتپارچه بر

 مي ترسید پرویز او را مقصر بداند.
پایین نمي آمد..تنفسش تن تر میشد رعب و وحشت مرید هد بیشتر...با  تبش

 دوید و شماره اورژانس گرفت..منیره: همان حال به سمت تلفن
 چي شده خاند؟-
 حالش بده؟-

با این حرف به سللمت اتاق رفت...مرید در حیاط منتظر بود،پانزده دقیقه  منیره
 طول کشید که بیاید.

 چرا اینقدر دیر کردید؟-
 بیمار کجاست؟-
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 بفرمایید-
 به همراه دکتر به اتاق رفت:مشکلشون چیه؟ مرید

 دارنتب -
با زدن یک سللوزن رو به مرید گفت:این براي تب بر بود حالش که بهتر  دکتر

 شد پیش یه دکتر ببریدش شاید مشکل دیگه اي هد داشته باشند.
دقیقه اي از رفتن آنها نگذشللته بود که پرویز با چهره نگران وآشللفته  هنوزچند

 د:بلند شوارد شد مرید کنار تخت نشسته بود با دیدن پرویزتعجب کردو 
 سحم-

جواب کنار پسللرش نشللسللت روي پیشللانیش دسللت گذاشللت:چش  بدون
 شده؟صبح که رفتد حالش خوب بود؟

 نمي دوند چي شده؟-
مشکوک به مرید نگاه کرد...وقتي نگرانیش را دید سر پسرش ب*و*سید  پرویز

 و بیرون رفت..مرید هد آهسته پشت سرش رفت صداي پرویز شنید:
 لحظه بیامنیره خاند یه -

نزدیک تر رفت و خودش را پشلللت یک سللتون پنهان کرد..پرویز:مهیار  مرید
 براي چي اینجوري شده؟

از قدیمد گفتن زن وشللوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن...آقا من نمي خوام تو -
صبح مرید خاند با آقا  شما گفتید مي گد... زندگي این دو تا دخالت کند چون 

کنن...آقا هد تو بارون صللبح رفت بیرون وبا چند  نمي دوند سللر چي دعوا مي
 شاخه گل برگشت...وقتي آقا مهیار برگشت انگار انداخته باشنش تو حوض
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که حاال از موضللوع خبر دار شللده بود با کح فه گي صللورتش مالش داد  پرویز
پوفي کشللید:خیلي خب...من نید سللاعت دیگه عمل دارم اگر حالش بد شللد 

 یدي؟حتما زنگ میزني فهم
 راحت التونیبله آقا چشد خ-

 یک خدا حافظي خانه را ترک کرد..مرید با عصبي به طرف منیره رفت: وبا
ازت همچین انتظاري نداشللتد منیره خاند...چطور مي توني خبر چیني کني -

 ها؟
 خاند من کي خبر چیني کردم-
دعوا واسلله چي زنگ زدي آقا پرویز بیاین...اصللح به شللما چه من ومهیار -

 کردید؟
خاند به خدا آقا خودشللون زنگ زد که حال مهیار بپرسلله مند گفتد حالش -

 خوب نیست...االند خودش بهد گفت چي شده؟
 خب مي گفتي نمي دوند نمي تونستي؟-
 آقا پرویز باور مي کنن؟نمي گن تو خونه بودي از چیزي خبر نداري؟-
صي بین ما اتفاق - صو سئله خ شاید یه م شه، شه مي گفتيبله می نمي  افتاده با

 دوند
 را گفت و به اتاقش رفت.منیره با چشد غره به رفتنش نگاه مي کرد. این

با دو وبا پاسللتیل هاي در دسللتش خودش را به اتاق برادرش رسللاند..به  سللایه
سته  ش ستان مرید که کنارش ن ست برادرش در د محض باز کردن در و دیدن د

 ترسید و گفت:
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 چي شده؟-
سرما ب مرید ست  سایه ..چیزي نی سحم  ستان مهیار رها کرد: ه او نگاه کرد و د

 خورده
 روي زمین انداخت و روي تخت کنارش نشست:داداش..داداش کیفش

 هیشش...خوابه-
 چشمانش باز کرد و سرفه خش داري که گلویش در اورد کرد. مهیار

 چي شده داداش؟-
 سرما خوردم-
 چرا؟تو که حالت خوب بود-
بارون که سللرما د- تاق باشللد..رفتد زیر  بارون میاد گفتد حیفه تو ا یدم داره 

 خوردم
نچي کرد وگفت:امان از دسلللت جووناي این دوره زمونه...برات پاسللتیل  نچ

 خریده بودم...مجبورم بذارم تو یخچال وقتي حالت خوب شد بخوري
ستش صورتش لمس کرد وگفت:ممنون  د صورتش جلو برد... سایه  دراز کرد 

 عزیزم
سمت چپش به  برادرش سردي که از  شد...مهیار با  سید و اتاق خارج  ب*و*

 مشامش مي رسید...سرش را به همان سمت چرخاند.
 مرید اینجایي؟-

 گرفت:آره اینجام کاري داري؟ دستانش
س مهیار ستانش مرید باال آورد و ب*و* ست د سر در ه اي بر آن زد:برات درد 

 کردم شرمنده،شدي پرستار ما
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 نه بابا..عیبي نداره،مي رم برات سوپ بیارم-
 دستت درد نکنه-

به آشللپزخانه رفت وزیر چشللمان خصللمانه و گله مند منیره خاند سللوپ  مرید
شت  ست دا ست..مهیار دو ش صندلي ن شیدو به اتاق مهیار برد.کنارش روي  ک

شق  شق به قا ستانش قا شقابي که روي د سوپ در دهانش بگذارد اما با حس ب
 قرار گرفت فهمید خودش باید بخورد.

سه تعریف  بعد سته بود و از اتفاقات مدر ش سایه کنار برادرش ن از خوردن نهار 
 مي کرد که مرید با دیدن آنها گفت:

 سایه غزاله خاند اومده برو درست و بخون-
 .مي خوام از داداشد پرستاري کندبهش بگو امروز درس تعطیله..-

 :الهي من قربون پرستارم بشد،برو درست و بخون سایهمهیار
 :تو برو من مواظب مهیار هستد حالش بد شد خبرت مي کندمرید
 با اخد گفت:خدا نکنه داداشد حالش بد بشه سایه
فکر مي کرد که معرفت این دختر چقدر بیشترازاوست...باید حق را به او  مرید

داد که برادرش اسللت و دوسللتش دارد نه او که هیچ حسللي ندارد...به زحمت 
ستاري ترحد آمیز مرید حالش را بدتر مي  ضي کردند برود.دوروز پر سایه را را

د.شلب بو کافيکرد.اما گحیه و شللکایتي نداشللت.همین که کنارش بود برایش 
شد به هر بهانه  سي آزارش مي داد و مجبور مي  هایي که کنارش مي خوابید ح
اي روي کاناپه هال یا اتاق دیگر بخوابد و صللبح زودتر به اتاق برگردد که براي 
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سرد نیازش را  سرما خوردگیش نبود حتما با دوش  سوال پیش نیاید.اگر  پدرش 
 زنداني مي کرد.

***** 
به حیاط براي اسللتقبال  مرید از خانواده ش که براي دیدن مهیار امده بودند 

 رفت.
 سحم خوش اومدین-

ست داد وبا امین  مادرش سا د سید با پری در آ*غ*و*ش گرفت و پدرش ب*و*
 فرصت سحم کردن پیدا نکرد سایه اورا با خود برده بود.

ست سا گفت:عجب خونه اي باریک مرید،تورتو خوب  د شت که پری گل بردا
 پهن کرديجایي 

 نگاه دلخوري کرد :بیا تو مرید
هد وارد شدند بعد از سحم واحوال پرسي جواد کنار دامادش نشست دست  با

 به پایش زد:چطوري مهیارجان؟
 خوبد ممنون-
 تو این سرما ه*و*س بارون بازي کرده بودي؟-

 جرات داشت بگوید ه*و*س دخترت کرده بودم که نبود. کاش
 ن گفتید آب بازي کنیدبه یاد بچگیامو-

 کنار امین نشسته بود:امین تو امحت خوبه؟ سایه
 آره همیشه عالي و بسیار خوب مي گیرم-
شتر  با ضعیف یا بی سه  شتر وقتا معلمد مي نوی ضعیفد..بی خجالت گفت:من 

 دقت کن
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 با لبخند با لحن دلجویانه اي گفت:عیب نداره تمرین کني خوب میشي امین
 لبخندي زد و بلند شد:میاي نقاشي هامو نشونت بدم؟ سایه

سایه  منتظر شید..پرویز: سمت راه پله ک ست امین گرفت و به  جواب نماند د
 مواظب پله ها باش امیند اذیت نکن

 پله داد زد:باشه میان
 در آشپزخانه براي پذیرایي به مرید کمک مي کرد:چرا اینجوري شد؟ ناهید

 ارون کرده بودخودش که گفت ه*و*س ب-
 مشکوک نگاهش کرد:تو که اذیتش نکردي؟ ناهید

 نگاهش کرد:نه مامان...من چیکارش دارم؟ متعرض
 باور نمي کرد که دامادش ه*و*س آن باران شحقي کرده باشد. ناهید

ند  پریسلللا بدا به اولین برخوردش فکر مي کرد اگر خواهرش  به مهیار و  خیره 
سال 9شوهرش چکاره بوده چه مي کرد؟ کاري از دستش بر نمي آمد باید این 

یار  قت خواهرش زد...نمي دانسلللت مه ما به ح ندي  مل مي کرد.پوزخ را تح
 متوجه او شده یا نه نفسي کشید.

***** 
 گوشي آیفون برداشت:کیه؟ مرید

 جلوي ایفون ایستاد:سحم فرزیند فرزین
 سحم فرزین خان بفرمایید-

 باز شد مرید به اتاق رفت:مهیار فرزین اومده در
 عجب...بگوبیاد اینجا چه
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 باشه-
 داخل شد با دیدن مرید سحم کرد:سحم مرید خاند خوب هستید؟ فرزین

 مهیارممنون مرسي...بفرمایید اتاق -
 مچکر-

 وارد اتاق شد وروي تخت نشست:سحم چطوري سرمات خوب شد؟ فرزین
سللرش به آن سللمت چرخاند لبخند زد:خیلي بي معرفتي از وقتي زن  مهیار

 گرفتد دیگه فراموشد کردي
 نه خره...گفتد با عیال سرت گرم مزاحد نشید-

 :برو گمشوخندید
 باال آورد و فرزین با او دست داد:چه خبر دستش

 سحمتي-
 اون که هست...بگو ما کي عمو میشید-

شدم تورو هد خبر مي کند،یه جورایي  پوزخندي زد:عمو...هر وقت خودم بابا 
 فرض کن هیچ وقت

 خد شد با تعجب گفت:خدایي نکرده مشکل دارید؟ فرزین
 مي خوام آره مشکل منه بدبخته که نمي توند بگد چي-
 اصح فکر نمي کردم خجالتي باشي تو خودت راهنماي بقیه بودي-
 فرزین من نمي توند به زند ت*ج*ا*و*ز کند-

مي کرد صلللدایش پایین نگه دارد و به خودش فشلللار مي آورد:از حق  سللعي
 خودت مي گذري؟

 چرت نگو..اوند تو این رابطه حق داره که با میل خودش این کارو بکند-
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راش توضیح بده ایند یه رابطه عاشقانه مثل ب*و*سیدن ونوازش کردنه خب ب-
 فقط احساساتش شدید تره

 خندید فرزین که حرخ مي خورد گفت:چرا مي خندي؟ مهیار
 حرفاي خودم وتحویل خودم میدي-
یه میگفتي....از من - به بق که همین حرفا رو  یاداوري کردم  ندادم  لت  تحوی

 گفتن بود
که زن - چک ترین حرفي فردا  لت نمي خواد کو که د مت  گرفتي مي بین

 ناراحتش کنه...ایند یادت بمونه مرد اهل نیازه زن اهل نازه
 مرسي که منو راهنمایي مي کني ولي این حرفارو به خودت هد بگو-
 حاال تو چرا حرخ مي خوري؟-
 عمو..عمو..دلد مي خواد بچت بهد بگه عمو-
 خب تو من و عمو کن-
 تو فکرش نیستدفعح -
 م*س*تانه دختر خوبیه ها-
 خوبي از خودتونه اما من بهش عحقه اي ندارم-
 پس کیو مي خواي تو؟-
ستد  آه شت وگفت:تو رومي خوا سینه مهیار گذا سرش روي  شید  سرتي ک با ح

 که ازم گرفتنت هنوزم که هنوز از دوري وفراقت شب و روز گریه مي کند
خندید روي سللرش دسلللت کشللید وگفت:اینقدر دلد براي روزاي آدم  مهیار

 بودنت تنگ شده
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 بلند کرد:جدي؟ سرش
 اوهوم...فرزین موهات چقدر بلند شده-
 گذاشتمش شبا یار دستاشو الش بکنه مند خوشد بیاد بخوابد-

مهیار محو شللد او هد دوسللت داشللت..اما نه موها ي بلندي داشللت نه  لبخند
 مرید تمایلي به این کار داشت.

 :سحم فرزینسایه
به سللرفه  خودش یار  تادن مه خت اف خت و هر دو روي ت ندا را روي فرزین ا

 افتاد:چتونه؟
 :هیچي خواهرت داره ابراز احساسات مي کنه معدموله کردفرزین

 مرید این بح رو سرش آوردهدر گوشش گفت: سایه
 ابرویي باال انداخت وگفت:آره؟!! فرزین

 آره-
 نچ نچي کرد وگفت:خدا خواهر شوهر بد نصیب کسي نکنه مادر فرزین

 با مني؟یعني من بدم؟-
 نه دور از جون...کح گفتد-
 آها-

 :چي شده؟مهیار
در  خواسلللت حرفي بزند که مرید با سللیني به دسلللت ضللربه اي به فرزین

 زد..فرزین سریع از روي تخت پایین آمد سیني از دست مرید گرفت:
 ممنون زحمت کشیدید-

 :خواهش مي کند،زحمتي نیست..با اجازهمرید
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 خواهش مي کند بفرمایید-
رفت سایه که به رفتنش نگاه مي کرد گفت:دیدي فرزین اصح به داداشد  بیرون

 محل نذاشت...حتي نپرسید چیزي نمي خواي؟
سید..مهیار اخمي  فرزین سایه دید لبخندي زد و موهایش ب*و* سوزي  که دل

 کرد وگفت:
سللایه باز به چیزي که بهت مربوط نمي شلله دخالت کردي؟برو سللر درس -

 ومشقت
 چیزي ندارم خاله غزاله هد رفت-

 :عمو برو بازي کنفرزین
 به سیني نگاه کرد وگفت:حداقل قهوه وکیکد و بدید برم سایه
 مظلومش آن دو رابه خنده انداخت مهیار زیر لب گفت:شکمو لحن

کیک وقهوه اش را به اتاقش برد و خودش برگشللت.روي صللندلي کنار  فرزین
 تخت نشست بشقاب به دستش داد و گفت:

 سایه چي مي گه؟-
 حرفاي بچه گونه-
سي  به شق ک شد:حرفاي این بچه میگه عا مهیار که آرام کیک مي خورد دقیق 

 دوست نداره شدي که
 فرزین خوشد نمیاد تو زندگید دخالت کني-
 من دخالت نکردم،فقط مي خوام اگر حرفي تودلت هست بهد بگي-
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ید - با یام خودم  ید از پسللش بر ب با هایي  به تن نه..خودم  فرزین این زندگي م
 جلوش ببرم بدون کمک مي فهمي؟

 پایین انداخت وتکان داد:آره مي فهمد سرش
به پنجره نگاه مي کرد...پنجره اي که کنارش گل محمدي کاشللته بود و  مهیار

 حاال محروم از دیدنشان بود.
********* 

 :الومرید
 :سحم مرید خاند فرزین هستدفرزین

 بله شناختد امرتون-
 میشه بیرون ببینمتون واجبه؟-
 یعني پشت تلفن نمیشه؟-
 اگر میشد که حتما مي گفتد-

 ند بعد از چند ثانیه فکر کردن گفت:باشهخارا پیشانیش
 فقط خواهشا مهیار نفهمه-
 چرا؟-
 چون اگه بفهمه نمي ذاره من حرفمو بزند-
 مگه قراره چي بگید؟-
 گذشته یه آدم-
 ببخشید متوجه نمیشد-
 شما تشریف بیارین متوجه میشید-

 از کمي مکث گفت:باشه بعد
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 خوبه؟ 5مرسي..پس امروز ساعت -
 خوبه خدا حافظ-
 خدا نگهدار...-

کشید نمي دانست کارش درست است یا نه حتما کار واجبي داشت که  نفسي
 اینطور اصرار مي کرد.

** 
 ماشینش نشسته: کجا بیام؟ در
 نمي دوند هر جا که شما راحت ترید..پارک؟ کافه؟ البي هتل؟-
 البي هتل-
 خوبه پس بیا هتل ...(-
 باشه فعح-
شد و داخل هتل رفت..با دیدن فرزین به طرفش  به سید..پیاده  هتل مورد نظر ر

 رفت ..فرزین ایستاد:
 سحم..ممنون که اومدي-
 سحم..امیدوارم حرفاتون مهد باشه-

 دو نشستند:مهمه..در مورد همسرتونه هر
 خب..بفرمایید مي شنوم-
 سفارش نسکافه دادم اگر میل ندارید بگد عوض کنن-
 خوبه مي خورمنه -
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آنقدر خشک بود که اجازه ادامه حرفش نداد سرش پایین انداخت:نمي  لحنش
تا به مهیار  دوند از کجا شللروع کند؟ از قصللله زندگي خودم شللروع میکند 

 برسد...
سللالد که 8من بچه اون پاییند مثل خودتون...بابام بنا بود و مادرم خانه دار...-

بام با همه سللختي ومشللقتي که بود من و بود مادرم فوت کرد،من موندم و با
ست میوفته و تموم  ساله تا اینکه یه روز بابام از از دار ب سیزده  شدید  بزرگ کرد 

 مي کنه
بلندي مي کشد و به بیرون نگاه مي کند یاد آوري گذشته برایش خوشایند  نفس

 نیست.
تن خانواده پدر ومادرم قبولد نمي کردن چون خرج اضللافه بودم..مي خواسلل-

بذارند بهزیستي که یکي ا ز همسایه هامون سرپرستي من و قبول کرد پوزخند 
زد(اوند چه سللرپرسللتي باید براش کار مي کردم ادم خوبي بود اوند باید خرج 

با بقیه بچه ها سللر چهار  گل مي  راهبچه هاي خودش ومن و در مي آورد...
سر ترو تمیز  ساد...یه پ شیک وای شین  سر یه چهار راه یه ما فروختید..یه روز 
سرش بیرون  سره با لبخند نگام کرد  سته بود جلو یه زند عقب..پ ش وخوشگل ن

 آورد وگفت:
 گحت چند؟-
اخد کردم از بچه پولدارا و کح جماعت پولدار بدم مي اومد..اما ناچار بودم -

 گفتد:شاخه اي پونصدباید مي فروختد 
 همون لبخندش خد شد بیرون و همه گحم برداشت وگفت:همش چند؟ با
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به غرورم بر خورد حس کردم بهد ترحد کرده گحرو از دستش کشیدم:همش -
 نه مي خواي چند شاخه مي دم؟

ثانیه مونده بود آهسللته گفت:مامان و بابام با هد 20ثانیه گرد نگاه کردم فقط  به
شون بدم...من که مي خوام گل بخرم گحي تو رو مي قهر کردن  شتی مي خوام آ

 خرم
حس قبلي رو بهش نداشللتد..لحن پر از خواهش و مهربونش وادارم کرد گح -

 رو بهش بدم آروم دستمو جلو بردم ..گحرو برداشت:گفتد پنج تومن
 بهد داد:بفرمایید پول

.خواستد بگد ممنون که چراغ بار بود کسي با احترام باهام حرف مي زد.. اولین
 سبز شد و ماشینا حرکت کردند..توي حرکت سرش بیرون آورد و داد زد:

 اسمد مهیاره اسد تو چیه؟-
 داد زدم: فرزین مند
شد اومد حس کردم این بچه پولداره با بقیه پولدارا  برام ست تکون...ازش خو د

 دوباره ببینمش فرق داره یه ذره مرام ومردونگي حالیشه...دلد مي خواست
 :شما بزرگ ترید یا مهیار؟مرید

 لبخند نگاش کرد:مهیار..دو ماه از من بزرگ تره با
 تکان داد:آهان..اون موقع مدرسه هد مي رفتید؟ سرش

 آره گفتد که مرد خوبي بود...هد من وهد بچه هاشو مي فرستاد مدرسه-
 خب..بعد چي شد؟-
 اینکه او را اینطور مشتاق شنیدن مي دید خوشحال شد. از
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بعدش..روز ها و هفته ها مي گذشللت من تو همون چهار راه منتظرش بودم -
شتد کنار  شستد وگحم وگذا اما نیومد...یه روز از خستگي جلوي یه رستوران ن

 خودم،هنوز پنج دقیقه نگذشته بود که مردي اومد بیرون وگفت:
 یگه بشین بچهپاشو برو جاي د-
 صبر کن یه ذره خستگید در بره چشد میرم-

گرفت وپرتد کرد رو زمین گحم هد انداخت یه گوشه که چند تاش خراب  بازوم
 شد:مگه اینجا جاي نشستنه گدا؟

 در چشمانش جمع شد با دست پاک کرد. اشکش
یه ذره غیرت - یادم نمي ره بهد برخورد هنوز  مه رو  قت این کل گدا!!هیچ و

 داشتد که از خودم دفاع کند بلند شدم هلش دادم
 ک*ث*ا*ف*ت ببین با گحم چیکار کردي!!-
عذر خواهي - جاي  به  به درخت  که تلو تلو کمرم خورد  بد تر هلد داد  اوند 

 گفت گمشو از اینجا برو تا ننداختمت تو سطل آشغال
که اون  زنمشمرد بودم اما احساس داشتد،گرید گرفته بود بازم بلند شدم که ب-

زودتر یقمو گرفت و بلندم کرد که یه دفعه نمي دوند مهیار از کجا پیداش شللد 
که یه مشللت محکد به پهلوي مرده زد که آخش در اومد ..گذاشللتد زمین به 

ه پاک کردم ک دسللتدمهیار نگاه کردم از عصللبانیت قرمز شللده بود..اشللکامو با 
 مهیار سر مرده هوار کشید:

 انه باباته که با بقیه انجوري رفتار مي کني؟مگه اینجا رستور-
شت بهش گفت به احترام باباتون که - صبي بود انگار جرات زدنش ندا مرده ع

 مشتري همیشگي اینجاست چیزي بهتون نمي گد وگرنه...
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وگرنه چي..بگو وگرنه چي؟د آخه بدبخت تا دیروز که لباس خرس تنت مي -
مشللتري جمع شلله حاال واسلله ما آدم کردن واي میسللتادي جلو فسللت فوته که 

 شدي؟
از قلدریش خوشللد اومد...از حمایتش از اینکه مثل یه برادر بزرگ تر داره ازم -

مدن بیرون اگر زودتر  مادرش همون موقع از رسللتوران او پدر و نه؛ فاع مي ک د
سید که  شت مي پر شت از مرده مي خوررد آقا پرویز دا نیومده بودن مهیار یه م

شا سچه خبره که  ستمال خون  اددي خاند خدا رحمتش کنه اومد جلوم وای با د
 گوشه لبد پاک کرد

نگاه با بچه چیکار کرده به خدا...آخه این هد قد توئه مرد حسللابي که با ش -
 دست به یقه مي شي؟

خاند سللعادتي نگاش نکن اینجوري مظلوم وایسللاده همینا هسللتن که جیب -
 مردم وخالي مي کنن

با ا شلللادي فت:برو حسلللاب کن خانمد  قا پرویز گ به آ گاش کرد و خد ن
 برید...دیگه حاضر نیستد پام وتو همچین رستوراني بذارم

 :خیل خب شما برید بشینید من حساب مي کند میامپرویز
 مرید که سرش پایین بود نگاه کرد:خسته شدید؟ به

 بلند کرد:نه...فقط فکر مي کردم قرار در مورد مهیار بشنوم سرش
 خسته شدید دیگه ادامه نمي دم؟اگه -
 نه بگید مي خوام بشنوم-
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هیچي دیگه اوند دستد وگرفت و با هد رفتید تو ماشین نشستد مادرش گفت -
باید چه  با این گح  نه ممنون...برم ببیند  یه نهار بخورید که گفتد: با هد برید 

 خاکي تو سرم کند
یار خاکي تو مه یه  با هد مي رید  فت: فت وگ سللرمون مي کنید  دسللتد وگر

 دیگه،فعح برید نهار
 چشمام خیره شد گفتد:چیه؟ به
 هیچي رنگ چشمات خیلي قشنگه...آبي روشن...مثل رنگ فیروزه اي-
شه از - شگل اما همی صد برابر من خو شت و شماي کحغي دا خندیدم اون چ

چشماي من تعریف مي کرد...اون روزبا هد رفتید رستوران و نهارخوردید البته 
پدرم  که  قا پرویز ازم سللوال کرد  بازي مي کردن من مي خوردم وقتي آ نا  او

 یداومادرم کجاست وچیکار مي کنن اول نخواستد چیزي بگد بعدش گفتد ش
کمکد کنن که همین طور هد شللد بعد از گفتن قصلله زندگید آقا پرویز من از 

ارم اتاقش محمود آقا گرفت وبرد خونه عزیز...اونجا یه اتاق بهد دادن که مهی
به روي هد گذاشللتید  تاق رو  بار زد و اومد پیش من..دوتا تخت دو طرف ا و

...با هد نجابودید...یه خونه درختي هد درسلللت کرده بودید که تابسللتونا او
مدرسلله مي رفتید هر دعوایي که میشللد با هد بودید...همیشلله همه جا با هد 

شق وول کند  ستد درس وم ستان خوا سراغ کار که پدبودید...بعد از دبیر ر برم 
 ومادرش ومخصوصا خودش نذاشت گفت باید درسد وتموم کند.

مند بخاطر اون رشللته اقتصللاد خوندم..اون تو دانشللگاه هر چي محجوب تر -
شده بود  ضش من تازه روم باز  سر به زیر تربود و دنبال دختر بازي نبود در عو و
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شو انتخاب مي  شگح شه گله گله دختردورم مي ریخت مند خو کردم اوند همی
 مي گفت:

 اگر خوشگل نبودي عمرا اگر دخترا به کفشتد نگاه مي کردن-
شدن و دختره - شق یه دختر مي  سرایي که عا ست مي گفت چون مي دیدم پ را

صه اینکه بعداز درس  شد عین فرهاد ومجنون...خح شت ومي  محلش نمي ذا
شتراز این  ستد بی شتد نمي خوا شگاه دنبال کار مي گ شون بو دان شد زیر دین ا

 ههمین جوري هد خیلي مدیونشلون بودم ،مهیارکه با کمک باباش یه نمایشلگا
 مبلمان راه انداخته بود بهد پیشنهاد داد پیشش کار کند.

گفتد نه به اندازه کافي شللرمنده هسللتد...اوند گفت اگر قبول نکند باید دور -
مي شناسد...مگه  خودش و خانوادش خط بکشد و یادم بره کسي به اسد مهیار

سي که تمام زندگید ونجات داد وفراموش کند؟بخاطر اینکه ناراحت  شد؟ ک می
اه مشتریا رو ر رنشه پیشش موندم...سفارشات نمایشگاه رو انجام مي دادم وکا

یار گفت  یه روز مه که  تا این کار مي گشللتد... بال  نداختد از اونطرفد دن مي ا
 ..که من قبول نکردممیخواد نصف نمایشگاه رو به نامد بزنه.

 گفت:دلد نمي خواد داداشد پا دوي نمایشگاه باشه اوند
هفته بر سللر نمایشللگاه دعوا مي کردید حقد نبود اون نمایشللگاه ي که هیچ  یه

شتر از من بود به هر  شتد حقد نبود باالخره بازور مهیار که بی سهمي توش ندا
جاه و من و بیشلل جاه، پن گاه نصللف کرد پن مایشلل لت زده ترتیبي ن جا تر خ

 وشرمنده...باباشد دو واحد آپارتمان گرفت براي من ومهیار
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به نوک کفشللش نگاه مي کرد نفسللي  سللکوت نداخت  پایین ا کرد سللرش 
شماي خودم وگرفتن او لحظه  شده حس کردم چ شید:وقتي گفتن مهیار نابینا  ک

 دلد مي
دست داده  بهد بگن دروغ یه شوخیه اما نبود مهیار واقعا چشما شو از خواست

 بود...خودم شدم عصاش اما هنوز دلد براش مي سوزه
ستد..این فرزیني که  به شمان مرید نگاه کرد:من خیلي مدیون این خانواده ه چ

مي بیني اینجا نشسته بخاطر خانواده سعادتیه وبس وهر کاري از دستد بر بیاد 
سر هد ردیف کردم که بگد مهیا صه  شون انجام میدم...این همه ق ر هر کي برا

شما  شد مایه مي ذاره،اون  شه از جون شته با ست دا ست داره نمي  رورو دو دو
 دوند بهتون گفته یا نه؟..چقدر دوست داشتشو بدونید

 خیلي خونسرد وبا لحن بي تفاوتي گفت:خب؟ مرید
 خب ..خب اینکه،بیشتر به فکر باشید و...-
 کسي گفته ما تو زندگیمون مشکل دارید؟-
 ه... امیدوارم هیچ وقت هد مشکل نداشته باشیدنه البته ن-

 شد:مي توند برم؟ بلند
ست حرفش را بزند که مهیار مرد  فرزین ستان نتوان صه ودا شد با آن همه ق بلند 

 است نیاز دارد با او مهربانتر باش...مرحمش نیستي زخمش مباش
 خواهش مي کند بفرمایید...ممنون که به حرفام گوش دادید.-
 حافظخدا -
سته مبل زد از نظر خودش چقدر  با شت به د ست با م ش رفتن مرید روي مبل ن

 بي عرضه بود که نتوانست حرف دل دوستش را به او بگوید.
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********* 
 که صداي پاي مرید شنیده بود گفت:جایي مي خواي بري؟ مهیار

 پارک-
 تنها؟مند میام-

صرف کردنش بیا نمي ست چه بهانه اي براي من شت دان ست ندا صح دو ورد..ا
 با آن عصاي سفید همراهیش کند.

 کجا مي خواي بیاي تازه حالت خوب شده مي خواي بد تر شي؟-
:این که بهانه اسللت ...میدوند از اون عصللاي سللفید بدت میاد ووقتي خندید

 همراه مني خجالت مي کشي؛بدون عصا میام خوبه؟
 اونوقت چطور میخواي راه بري؟-
 پاهام..حوصلد سر رفته باشه؟با -

 از لحن کودکانه مهیار خندید:باشه زود بپوش برید مرید
سش صورت جذابش را جذاب تر  لبا شد زد  پوشید و با آن عینک آفتابي که بچ

 کرده بود.دستش دراز کرد:
 برید خوشگلد؟-

ستش گرفت و  مرید سته د ست هایش نگاه کرد واقعا باید آنها را بگیرد؟آه به د
 با هد به پارک رفتند...در پارک همقدم راه مي رفتند

 :اینجا پر از برگه؟مهیار
 آره..همه جا حتي روي نیمکتا هد برگ ریخته-

 نیمکتي رسیدند مرید:اینجا نیمکته بشینید نزدیکي
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ستادن ست برگ ها  ای شد مرید با د ستند..مهیار خد  ش روي زمین ریخت ون
 روي زمین برگي برداشت به طرف مرید گرفت:این چه رنگیه؟

 زرد و قرمز-
 کجاش؟-

دستانش گرفت و روي برگشت گذاشت:اینجاش زرده اینجاشد قرمز این  مرید
 گوشد نارنجي

 روي آن کشید: قشنگه دستش
 :ندیدن سخته؟مرید
نکه که چشللماتو به روي چیزي که مي بیني انداخت:سللخت تر از اون ای برگ

 ببندي
 تکان داد:آره واقعا سرش
به رهگذراني که به مهیار نگاه مي کرد نگریسلللت به پهلوي همسللرش  مرید

 زد:میشه اون عینک وبرداري؟هر کي رد میشه نگاه مي کنه
 من بخاطر تو زدم-
که نیسلللت بفهمن - چپ  خاطر من برشلللدار..چشلللات  حاال ب یدوند  م

 نابینایي،بعدشد کي تو هواي ابري عینک میزنه؟
 برداشت به آسمان نگاه کرد:آسمون چه شکلیه؟ عینکش

 بي حوصلگي گفت:ابراي سیاه وسفید داره با
یدن  با یه روز آرزوي د قت فکر نمي کردم  بازي مي کرد:هیچ و فرام عینکش 

، رستوران خرید داشته باشد...همیشه تو تصوراتد این بود که با زند میام بیرون،
با بچه هامون میام پارک... اما فاصللله بین من وتو خیلي زیاده تقصللیري هد 
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شه یه مرد  شتي و فکر نمي کردي عاقبتت ب نداري تو هد براي خودت آرزوها دا
 کور

ارزوهمیشللله آرزو مي مونه تعداد کمي رنگ واقعیت پیدا مي کنن اوند اگر -
زوهاي گذشللته حرف زدن آینده رو دسللت یافتني باشلله،اینجا نشللسللتن واز آر

ست نمي کنه من وتو االن کنار همید چه همدیگرو بخواید چه نخواید باید  در
 بدون آرزوهامون زندگي کنید

 اگر تو بخواي آرزوها رنگ واقعیت پیدا مي کنن-
کدوم آرزو؟ آرزوهاي تو یا من؟ تو مي خواي من کنارت باشد شاید به عنوان -

 فکر نکند... بیشتر بخاطر کمک به خودتههمسر قبولد کني که 
 نه من..من....-

 کرد حرفي از دوست داشتنش نزد. سکوت
 :من چي؟مرید

حاال  چیزي یار شلللد و  پدرش وارد زندگي مه خاطر  نگفت...مرید خودش ب
 اینگونه طلبکار است.

 با من میاي برید کافي شاپ؟فکر کند این نزدیکیا یکي باشه-
 پارک بشیند حوصله کافه ندارم نه..من فقط اومدم-
 حوصله من ونداري-

عصبي شد:میشه بس کني؟آره نه حوصله تورو دارم نه این زندگي کوفتي  مرید
بذار این  بازي کند مجبورم میفهمي؟پس  مل کند ونقش  ما مجبورم تح و ا

 سالي که کنار هد هستید با تلخي از هد جدا نشید9
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 :من میرم خونهبلندشد
سرش پایین  قدم رفت چند شمگین بود رو به روي مهیار که  شت کحفه خ برگ

 بود ایستاد:پاشو برید خونه
 تو این دوسال بدون تو این راه رو طي کردم...برو راه رو بلدم-

مي ترسللید بخاطر حرفش مهیار ناراحت شللده باشللد و بخواهد طحق  مرید
 بگیرد،مسئله پول پیش بیاید..واو ندارد لحنش محید کرد:ببخشید..من...

لت - که تو تحملد میکني مند تحم قت نمي دوند،همون جوري  نترس..طح
 مي کند

شتش به نیمکت مي زد..یک  مرید شید ورفت..مهیار م سي ک زبانش تر کرد نف
شت ها آرامش  شتر از آن بود که این م سه بار...نه دلخوریش بی بار... دوبار.... 

 کند.
 از چند دقیقه نشستن به خانه رفت. بعد
 کوله بار دردم کي قد من بد آورد من

 خنجر از پشت دوباره دل کد آورد دوباره
 بي ستارگیمو به آسمون نمي گد من

 من غریبه ست کي میدونه چي میگد احساس
 زمونه مي خواد کسي نمونه باهام اصح

 قدم میزند که درد مي گیره پاهام اونقدر
 خونه ي غرورم کسي نمیشه حالیش من

 شه سقف خونه روي سر اهالیش خراب
 :منیره خاند...مهیار



wWw.Roman4u.iR  558 

 

 بیرون آمد:بله آقا منیره
 مرید اتاقشه؟-
 بله...-

ید پشلللت به مهیارروي تخت به اتاق رفت در چهار چوب ایسللتاد..مر مهیار
 نشسته بود.

 مرید-
 حوصله گفت:بله بي
 اگر نمي خواي طحقت بدم باید برام یه کاري کني-

با چشللمان تعجب زده وترسللش برگشللت و به او نگاه کرد:چي؟!! طحقد  مرید
 میدي؟

ندي فردا درخواسلللت  با که مي خوام انجام  کاري  لحن جدي گفت:آره اگر 
 طحق مي دم

 شد:اما...واسه چي؟من که معذرت خواهي کردم،باید چیکار کند؟ بلند
 از ترس مرید در دلش مي خندید:برید کافي شاپ مهیار

 شد با حالت عصبي شقیقه هایش مالش مي داد:باشه..باشه میرید درمانده
 پس بیا-
 صبر کن کیفمو بردارم-
 کیف نمي خواد..فقط خودت بیا-
 بدون پول که نمیشه-
 میشه کافي شاپي که من مي خوام برم مجانیه بیا چرا-
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سه  مهیار شپزخانه نگاه کرد:وا سیر آ سرش و با بهت به م شت  راه افتاد و مرید پ
 چي داري میري آشپزخونه؟

 زد:قهوه درست مي کني یا کیک؟ لبخند
 به آن دو نگاه مي کرد:کاري دارید آقا؟ منیره

 کارخودمون و مي کنیدآره...شما آشپزیتو بکن ما هد -
 مرید کیک شکحتي درست کن..دوست که داري؟-

هنوز گیج بود دقیقا نمي دانسلللت چه اتفاقي قرار بود بیفتد:مگه نگفتي  مرید
 میرید کافي شاپ؟

شه قهوه  مهیار شی شه ها  شی شیدن روي  ست ک سمت کابینت رفت بعد از د به 
بیرون آورد:چرا میرید ولي اول باید کیک وقهوه درسللت کنید...منیره خاند این 

 قهوه است/
 بله آقا-

 :با کیک وقهوه برید کافي شاپ؟مرید
 :خداي من تو چقدر سوال مي کني؟آره زود باش دست بجونبونخندید

 مهیار پرسید:متولد چه ماهي هستي؟ مشغول شد مرید
 24اسفند..-
 24مند اردیبهشت -
 نه!!!!-
 خنده گفت:آررررره..پس حتما از فصل زم*س*تون خوشت میاد با
 اره خیلي-
 مند عاشق بهارم-
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بدون کینه مي زد باعث شلللد دعواي یک  حرفهاي مهیار که با لحن مهربان و
سللاعت پیش مرید کنار گذشللته شللود...امادر ذهن مهیار هیچ گاه این برخورد 
هاي سرد پاک نمي شود...هر کس در آشپزخانه مشغول کاري بود..منیره نهار 

ید ظهر.مهیار قهوه ومرید کیک ...هر سه در آشپزخانه حرکت مي کردند که مر
 به مهیار خورد.

 آخ ببخشید لباست کثیف شد-
 فداي سرت اشکال نداره...مواظب کیکمون باش-

نگاهي به چشمان مهربان همسرش که تهي از کینه بود کرد چرا باید از او  مرید
 در گریز باشد؟

 وکیک حاضر شدمهیار سیني قهوه به دست گرفت:مرید یه لحظه میاي قهوه
ستش نزدیکش ستاد..د شش  ای صورتش خورد نزدیک رفت در گو جلو برد به 

گفت:من قهوه ها رو مي برم باال تو یه جوري شللکر وبیار که منیره خاند نفهمه 
 باشه؟
 خندید:باشه مرید
به دوراز چشللد منیره شللکر برداشلللت و بیرون  مرید یک در دسلللت و با ک

 آمد:برداشتد برید
 دستت درد نکنه-
 نگفتي کیک وقهوه واسه چیه؟-
 واسه کافي شاپمون..دنبالد بیا اینقدر سوال پیچمد نکن-
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با احتیاط از پله ها باال مي رفت مرید به دنبالش ...به دوراهي رسللیدند  مهیار
 یک راه به در پشت بام بود مرید پرسید:

 تو این سرما مي خواي برید پشت بوم؟-
 حاجي فیروز تو این درو نمي بیني؟-

به در چوبي دیگري که سمت چپ قرار داشت و شیشه بیضي شکل روي  مرید
 نگاه کرد«وارد خلوت ما نشوید»آن بود ورویش نوشته بود

 اینجا برید؟-
 آره..کلید تو جیب چپمه بردار درو باز کن-

 کلید برداشت در باز کرد..مهیار :بفرما تو خاند مرید
...مرید به اتاق سللفید که با داد و وارد شللد مهار پشللتش آمدو در بسللت درهل

سفید  سرویس  شده بود نگاه کرد...تخت یک نفره که با  سفید تزیین  سایل  و
تزیین شده بود میزي سفید فانتزي دونفره ونیمکت چوبي سفید که با بالشکت 

 هاي رنگي تزیین شده...مهیار سیني روي میز گذاشت.
 مرید زنده اي؟!!-
 اوهومد-
 ن نیمکت بشینخدا روشکر..بیا رو ای-

 روي میز گذاشت:اینجا مال توئه؟ کیک
ست ش سته کرده بود...خودش مي ن سیش در شب عرو :نه..اینجارو بابام براي 

 گفت شب عروسیش با مامان تا صبح اینجا بوده
 مادرت فوت کرده؟-
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آره..بابام عاشللقش بود،اگه نبود بابام زندگیش تعطیل بود ..بیشللتر وقتا مي -
ید...مند مي اومدن اینجا  بابام پشللت در مي نوشللت،مزاحد خلوت مانشللو

 فهمیدم ودیگر درم نمي زدم
 با فاصله نشست:خیلي قشنگه..بابات اجازه داد بیام اینجا؟ کنارش

 خودش پیشنهاد داد...چطوره رمانتیکه؟!!-
 خیلي-
 مي خواي بدوني بابا ومامان اینجا چیکار مي کردن؟-
 که هیچ وقت اینجا نیومدي از کجا مي دوني چیکار مي کردن؟ تو

 :برو یه سي دي روي دستگاه هست بذارخندید
ضا  به سیقي بي کحمي در ف شت...مو سي دي گذا شد و پخش نگاه کرد بلند 

شد  شغول خوردن  ست کیک تکه کرد و به او داد مهیار م ش پیچید،کنار مهیار ن
شت..هنوز مزه اش نکرده بود که با تکه کیکي هد براي خود برید در ده ان گذا

د مي خور ضيچهره ي درهد به بشقاب برگرداند...به مهیار که بدون هیچ اعترا
 نگاه کرد.

 تو چطوري اینو مي خوري؟-
 با چنگال-

 از دستش کشید:اه چیکار مي کني مرید؟ بشقاب
 واسه چي اینو مي خوري؟-

 :چون تو بهد داديخندید
 رده بودم کیک شور بخوريمجبورت که نک-

http://www.roman4u.ir/


 563 1زندگی پاورقی 

خودتو ناراحت نکن تو ابتکار عمل به خرج دادي به جاي شللکر نمک کردي -
 ایند اصح مهد نیست

 خندید مرید لبخندي زد..مهیار گفت:باید تنبیه شي دوباره
 چي؟-
 با من بر*ق*صي..ببین چقدر دل رحمد-

صله  دهانش ضد کند:مهیار اذیت نکن حو ست ه شد این را دیگر نمي توان باز 
 ندارم..بذار براي یه روز دیگه

مي دانست آن روز هیچگاه نمي رسد..بلندشد،بازوي مرید گرفت وبلند  مهیار
بد  کا رمي کردن؟..قول مي دم  بام چی با مان و ما بدوني  گه نمي خواي  کرد:م

 نگذره
شته اي از ر*ق*خ مرید سرر ستاد مرید رو به رویش  هیچ  شت..مهیار ای ندا

 دستش دراز کرد:دلبر خاند
 من بلد نیستد-
 یه ذره خودتو تکون تکون بدي حله-

ست روي کمرش  مرید سرش قرار داد...مهیار د ست هم ستش در د خندید د
 گذاشت و به خودش نزدیک کرد:

 چون نمي توند تکنو برید همون تانگوي خودمون و مي چسبید-
و آرام با خودش حرکت مي داد و در گوشش حرف هاي عاشقانه اي مي  هآهست

ته و آرام در آ*غ*و*ش همسللرش گد  زد و مرید سللر م*س*ت بود..آهسلل
شلللد...روي آن سللینه پر مهر محبت که به وجودش آرامش هدیه داد بود پناه 
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سینه اش  سر او را از  شمرد.. صت غنیمت  سه فر برد...مهیار براي یک ب*و*
 جدا کرد

سرش باال گرفت..مهیار با چشمان بسته آرام سرش جلو مي برد که مرید  مرید
 یک آن سرش عقب کشید که مهیار پشت سرش گرفت اخد کرد:

 اگر نذاري طحقت مي دم قول مي دم-
باعت  مرید که  باال مي رفت  یار  بدنش بي اخت ید تکان نخورد حرارت  ترسلل

ی جانش ز هایش شلللد هی نه  یار گرمي صللورتش وقرمزي گو اد شلللد..مه
شد زن جوان به هیچ چیز فکر نمي کرد نه کامیار  سیدش آرام و بدون خ ب*و*
سه گرم او را از  سیش به مهیار فعح ل*ذ*ت ب*و* سا شقش...و نه بي اح و ع

 بود و از او جدا شد چشمان هر دو خمار بود: ردهاین دنیا فارغ ک
 دیدي مند بلدم بب*و*سد-

ید ...صللورتش... گردنش جاي جاي صللورتش..مرید ب*و*سلل پیشللانیش
 ل*ذ*ت مي برد نه از عشق بلکه ل*ذ*ت زود گذر

زد وگفت: هر وقت پیشونیتو ب*و*سیدم یعني برام عزیزي...هر وقت  لبخندي
صورتتو ب*و*سیدم یعني همون لحظه دوست دارم..هر وقت لبتو ب*و*سیدم 

شقتد...هر وقت گردنتو ب*و* سر حد مرگ یعني تا آخر عمر عا سیدم یعني تا 
 دوست دارم

سرش دوخت و لبخندي زد ودر آ*غ*و*شش  چشمان خمارش به چشمان هم
سمت خود  شحال وامیدوار که بتواند با این محبت ها اورا به  شید مهیار خو ک

 بکشاند سخت بود اما شدني.
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******* 
 نشسته بودند به جز سایه مهیار صدایش زد:سایه بیا دیگه همگي
بادو خودش را به آنها رسللاند و روي مبل کنار پدرش انداخت:بفرماید  سللایه

 اومدم بگید جلسه در مورد چیه؟
سافرت پرویز سه روز تعطیلي دارید گفتید با هد برید م سه در مورد اینکه  :جل

 موافقید؟
 در دستانش به هد کوبید:بله که موافقید میاید سایه

سته رو ش شما دو تا  به مهیار و مرید که کنار هد ن سل  بودند کرد وگفت:ماه ع
 هد میشه...البته اگر بخواید تنهایي برید من حرفي ندارم

 :من که حرفي ندارم هرچي مرید بگهمهیار
 مرید تو چي مي گي بابا؟-

 پر از مهرباني و پدرنه اش در مخالفت بر روي مرید بست. لحن
 چي بگد؟ هر چي شما بگید حرفي ندارم-
 بلیط ترکیه گرفته بودم که مهیار بخاطر شما که سختتونه قبول نکردمن براتون -

با خوشحالي به همسرش که حرف دلش را مي فهمید نگاه کرد...سایه به  مرید
 طرف مهیار آمد بازویش گرفت وگفت:داداشد هر جا باشه مند هستد

 :سایه خاند مگه ما قبح با هد صحبت نکرده بودید؟پرویز
شب تو اتاق خودم بخوابد نه چرا ولي قرار - شون نرم و شد بدون اجازه به اتاق

 اینکه بدون داداشد جایي برم
 :تو هد که دلسوز داداش مي خواي همراهش بري..بیا اینجا سایهپرویز

 نه-
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به ذهنش خطور کرد...در چشمان عسلي دخترش دقیق شد وگفت:امیند  فکري
 قرار بیاد

 گید؟ برق خوشحالي زد:راستي مي چشمانش
 بله-
 اخ جون-

 در آ*غ*و*ش پدرش رفت او را ب*و*سید:ممنون سریع
او را روي پایش نشاند با لحني که رگ هاي خنده داشت گفت:دیگه نمي  پرویز

 خواي با داداشت باشي؟
نه...مگه خودتون نگفتید شللاید اونا بخوان حرف هایي بزنن که دلش نخواد -

 من بشنوم ؟خب زشته باهاشون باشد
 :مرسي حمایتمهیار

سامو  از شید گفت:بابا بیا کمکد کن لبا ستانش ک روي پاي پدرش پایین آمد د
 بذارم تو چمدون خیلي کار دارم

با خنده سللایه در آ*غ*و*ش گرفت وبه طبقه باال رفت...مهیار به طرف  پرویز
 مرید چرخید وگفت:تو دوست داشتي بري ترکیه؟

 گفت:نه..کار خوبي کردي که قبول نکردي بلند شد(من میرم بخوابد سریع
 باشه مند االن میام-

مي دانست بخاطر او قید مسافرت زده است وگرنه کسي از رفتن به ترکیه  مهیار
بدش نمي آمد...مرید تمام چراغ هاي سللالن خاموش کرد...همسللرش که به 

 نور احتیاجي ندارد.
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سواک زدن ب مرید شغول م سید م شد عطر گرمش همچون ن ود که مهیار وارد 
روي بینش نشللسللت...مهیار براي یافتن مسللواک روي شللیشلله دسللت مي 
شت...مهیار همچنان به دنبال  سواک بردا شیطنتي زد و م شید...مرید لبخند  ک

 مسواک دست مي کشید....خسته شد گفت:
 مرید مسواکمو بهد میدي؟هر چي مي گردم پیداش نمي کند-

 ش بیرون ریخت وگفت:چون نیست که بخواي دنبالش بگرديدهان آب
 چي؟یعني چي نیست؟خودم صبح گذاشتمش اینجا-

دسللت مي کشللید مرید بیرون رفت...یک لحظه برگشللت و با دیدن آن  دوباره
ستش باال آورد  شد ..نزدیکش ایستاد،د شیمان  اخد چهره مظلومش از کارش پ

 ومسواک در دستانش گذاشت.
 واکتبیا ایند مس-
 تعجب لمسش کرد:کجا بود؟ با
 بود دیگه-

 زد:پیش تو بود نه؟ لبخندي
 ببخشید-

:پس تو هد از این شللیطنتا بلد بودي و رو نمي کردي...عیب نداره برو خندید
 بخواب

خوابید چند دقیقه بعد مهیار کنارش دراز کشللید...هنوز نید سللاعت از  مرید
خوابیدنشان نگذشته بود که همان حس خواستن در وجود مهیار زبانه کشید و 
شد و با لباس به زیر دوش آب  شته بلند  شب هاي گذ او عاجز از گفتن...مثل 

سر بود اما سرش بود...هم غریبه  سرد رفت گریه مي کرد..چرا نمي تواند؟هم
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ني  ع ی تن او  خواسللل پس  کرد  با او ازدواج  لش  ی م خحف  بر بود او 
شیدن روي  ست ک سش از بدن بیرون کرد و با د ت*ج*ا*و*ز...لباس هاي خی
به مرید  مد...پشلللت  ید وبیرون آ یدا کرد دور خودش پیچ له اش پ دیوار حو

 خوابید..با نفس عمیقي که مرید کشید برگشت.
 بیداري؟-
 آره خوابد نمي بره-

 به پهلو خوابید مرید گفت:واسه چي رفتي حموم؟ برگشت
بي رحد بود علت حمامش مي دانست و پرسید مهیار لبخندي زد:گفتد  چقدر

 شاید سبک شد وخواب برم
 حداقل موهاتو خشک مي کردي سرما نخوري-
 نترس سرما نمي خورم...مي خواي برات الالیي بخوند خواب بري-

 لدي؟:الالیي؟...مگه بخندید
 باز کرد: بیا ب*غ*لد تا برات بخوند دستش

بدن نیمه برهنه مهیار که از حوله مشللخص بود نگاه کرد و آهسللته و با کمي  به
ترس در آ*غ*و*شللش فرو رفت ...مهیار موهایش نوازش کرد وب*و*سللیدش 
شت کمرش مي زد  سته پ شود... آه سته  ستنش کا شاید اینطور از عطش خوا

 یش خواند.والالیي عاشقانه برا
 گل آلو، االالال،

 سیب زرد آلو. دوخوشو
 گلد باشي، االالال،
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 بلبلد باشي، بخوابي
 دلد باشي. تسحي
 گلد دخو، گلد بیدار، االالال

 هیچ وقت نشه بیمار. گلد
 الالش مي یاد، االالال
 کفش آقاش مي یاد، صداي

 رفته زن گیره، آقاش
 صد تومن گیره. کنیز

 تو را دارم، چرا از بي کسي نالد. االالال
 زر در گوش، االالال

 بازار مرا بفروش، ببر
 من آرد و سي سیر گوش بیک

 گل زیره االالال
 خوابت نمي گیره چرا

 سوره یاسین بحق
 خوتو را گیره بییایه
 بار خواند تا مریمش خوابش برد...اما خودش بیدار ماند. چند

****** 
ي لباس هاي خود و همسللرش را در چمدان گذاشللت مهیار گفت:خب  همه

 شدم؟
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بلند کرد و با دیدن همسرش که قد بلند و خوش اندامش را در آن پالتوي  سرش
باز  هانش براي تعریف  ته بود د قاب بسلل تان  نه ي مشللکي و شلللوار ک مردا

 .بود ماند...نمي دانست چه کلمه اي بر زبان جاري کند عالي و فوق العاده کد
 مرید؟-
 هان..آره...خوبه بهت میاد-
حواس پرتي همسللرش لبخندزیبایي بر لب نشللاند:نترس کسللي من ونمي  از

 دزده من مال خودتد
با خیال راحت که همسللرش نمي بیند خنده ي بي صللدایي کرد...مهیار  مرید

 پرسید:خودت چي پوشیدي؟
شش  نگاهش سوال کردن ها خو سمت  نیامد وکحفه اش کرد هیچ گاه از این ق

 مي کرد با بي حوصلگي گفت:
 پالتو سفید...شلوارچرم وچکمه پاشنه دار بلند مشکي شال کرم کیف مشکي-

 آنها را با چشد بسته تجسد کرد لبخندي زد:خوشگل شدي همه
 ممنون-
 طرف عصاي همسرش رفت آن را برداشت و جلویش گرفت:بیا عصات به

 جلو آورد:میشه دستامو بگیري؟ دستش
دستانش نگاه کرد بعد به خودش..چمدان و عصا در دست چپش گذاشت و  به

 با بي میلي دستان مهیار در دست دیگرش بیرون آمدند.
 :با ماشین خودتون میاید یا من؟پرویز
 :با ماشین شمامرید
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 چمدون وبده بذارم صندوق عقب-
سته بود گفت:بیاید نظر مهیار این نبود،مرید چ ولي ش سایه که جلو ن مدان داد 

 دیگه دیرمون شد
همان طور که سللوار مي شلللد گفت:کجا دیر شلللد؟پیش امین رفتن یا  مهیار

 لواسون؟
 هردوش-

...ماشللین حرکت کرد،مهیار دسللتش را در کنار خودش حرکت داد به خندید
سا شتانش بازي مي کرد؛ ستانش گرفت و با انگ سید...در د ست مرید ر ه به ید

 عقب برگشت که پرویز سرش جلو گرفت و روبیک به دستش داد.
 سایه این ودرست کن تا خونه امین برسید-

چشللمي نازک کرد:نخود سللیاه دیگه؟خب بگو پشللت ونگاه نکن چرا  پشللت
 روبیک دستد میدي؟

 با خنده موهایش به هد ریخت:قربون دختر حاضر جوابد برم پرویز
شین شدند ...با هد به طرف خانه رفتن،مرید  ما سایه پیدا  شت مرید و نگه دا

 زنگ زد..چند دقیقه بعد در باز شد امین با مادرش بیرون آمدند.
سحم  مرید شید: ست امین گرفت وبیرون ک سایه د سحم مي کردند  ومادرش 

 خوبي؟
خجالت امین مانع جواب دادن شللد فقط سللرش را تکان داد.ناهید:سللحم  باز
 ایه خاند مواظبش باش باشه؟س
 چشد..وقتي برگشته عین بلبل براتون حرف بزنه-

 :خدا حافظمرید
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که به حرف سلللایه مي خندید وجواب خداحافظي مرید داد و آنها راه  ناهید
 افتادند.سایه زودتر در عقب باز کرد:

 امین بیا عقب بشینید-
و برگشت:سایه تساک امین صندوق عقب گذاشت و جلو نشست پرویز  مرید

 بیا جلو بشین
 :بابا پرویز ولش کنید...مرید
 به طرف امین چرخید:مي دوني دارید کجا مي رید؟ سایه

 نه-
لواسلون ویح ي داداشلد...اینقده خوشلگله،اونجا رسلیدید با هد بازي کنید -

 باشه؟
سللرش تکان...دسللتش روي گونه قرمزش گذاشللت امین خندید سللایه  فقط

 گفت:چرا همیشه لپات قرمزه؟
 چون خیلي سفیدم قرمز میشه-

خد شد و روبیک برداشت و با امین مشغول درست کردن شد...مهیار از  سایه
این وضعیت راضي نبوداما نمي توانست به خواهرش بگوید برو جلو بشین مي 
خواهد کنار همسرم بنشیند ...ولي اي کاش سایه هد برادرش درک مي کرد که 
اوهد مي خواسللت با مرید حرف بزند...چشللد هایش همه آرزوهایش به اي 

 کاش تبدیل کرده بود.سکوت دردناکي در ماشین حاکد شد.
 امیدي به چشماِت نه میشه از دلت رد شد نه

 دلبستگي خوبه نمیشه با دلت بد شد همین
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 یادت نمي مونه یکي تنها َکِست میشد چرا
 که مي گفتي یکي دلواپست میشد خداحافظ

 این دلواپسي خوَند از این دل خستگي خسته از
 عاشقي هام و نگاه تلخ تو بستهراه  که

 با دلد سردي دلد جون میده میدوني همینکه
 هرکي هستي رو به این دلخسته مدیوني تمام

 امیدي به چشماِت نه میشه از دلت رد شد نه
 دلبستگي خوبه نمیشه با دلت بد شد همین

 یادت نمي مونه یکي تنها َکِستمیشد چرا
 ت میشدکه مي گفتي یکي دلواپس خداحافظ

 این عشق اتفاقي بود نه من با عشق مي جنگیدم نه
 دلبستگي هامو به تو وابسته میدیدم همه
 تلِخ وقتي دنیاتو به دنیاي کسي دادي چه
 دنیات و نمي فهمه اسارت میشه آزادي که
جدا - یه...خواسللتد وقتي ازم  یادگار یه  ندازي  نت ب ته نمي خواد گرد له..الب ب

 من داشته باشي میشي یه چیزي از
مهیار که به سللختي این حرف زده بود نگاه کرد مي خواسللت بگوید شللاید  به

 ماندم اما خودش هد مطمئن نبود:خیلي خوشگله..االن برشدارم؟
 نه باید بره کوره محکد بشه-
 آها...راستي عمه زنگ زد براي شب دعوتمون کرد-
 تو لباس داري؟-
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 اوهومد..-
 له اینقدر سخته که مي گي اوهووم:یعني آره و بخندید

 اره دیگه چون زبون حرکت نمي کنه-
 کردند مرید:من برم دیگه سکوت

 مرید؟-
 چیه؟-
 سال مي خواي ازم جدا شي؟9تو واقعا بعد -

نداشت شاید یک سال دیگر عاشقش شود کسي چه مي دانست وتنها  جوابي
 چیزي که االن در دلش بود عشق کامیاره که هنوز از بین نرفته.

 شاید-
 تا حاال به بچه دار شدنمون فکر کردي؟-
این حرف چشللمانش باز شللد وبا تعجب به مهیار که به فکر بچه بود نگاه  با

چه برسللد بخواهد واقعا بچه اي از مهیار کرد.بچه خارج از تصللور مرید بود 
 داشته باشد..این طور پایش در این زندگي گیر مي کرد وباید مي ماند.

آره بهش فکر کردم،ما نمي تونید بچه اي داشللته باشللید..چون من اگر بخوام -
 طحق بگیرم تکلیف این بچه چي مي شه؟

ید: با نداخت ودسللتش روي میز مي کشلل پایین ا راسلللت  ناامیدي سللرش 
 میگي...ولي من خیلي بچه دوست دارم

 ببخش که اینو مي گد ولي...میتوني بعد از طحق من با یکي ....-
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اخد سللرش بلند کرد:بسلله مرید...برو دیگه باهات کاري ندارم؛تو میدوني  با
 دوست دارم ولي بازم این حرفا رو میزني؟

سرش ک مهیار شد..مرید نگاهي به هم صبي  ستش گل از حرف جدایي ع ه با د
 هاي کنار شقیقه اش تمییز مي کرد کرد...یک دفعه در آ*غ*و*شش رفت

 معذرت مي خوام-
ست کاري کند قبل از اینکه  مهیار شوک زده نتوان شده و  از کارش زبانش الل 

بتواند دسللتانش دور او حلقه کنداز او جدا شلللد و بیرون رفت..مهیار بین دو 
شحالي وتعجب مانده شوک وخو سبت به  حالت  سي مرید ن سا بود از بي اح

 باشد. دهخودش خبر داشت اما این احتمال مي داد شاید عحقه اي به وجود ام
*** 

شه  مرید شی سمت میز آمد و  ست مي کرد مهیار به  شالش در رو به روي اینه 
 عطر برداشت..براي پرسیدن سوالي مرید را صدا زد.

 مرید میشه این عطرو به لباسد بزني؟-
 باشه یه لحظه صبر کن-

شمانش  شالش سش زد مهیار خیره به چ ستاد عطر به لبا درست کرد کنارش ای
 شد:چرا امروز ب*غ*لد کردي؟

سید اگر مي دید جرات  در شت تر شد اخد دا سرش خیره  شمان ابهت هم چ
 همچین رفتار هایي با او نداشت.

 خب..همین...همین جوري-
فت:همین جوري؟.. ی ابرویش به باال ر لت  عني همینجوري ترحد کردي ود

 حالد سوخت؟...مگه بهت نگفتد از رفتار هاي ترحد آمیز بدم میاد ها؟
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 یهو شد ببخشید؟...اینقدر قیافت مظلوم شده بود که دلد سوخت-
 هیچ وقت فکر نمي کردم همچین زني گیرم بیاد..برید-
 ناراحت شدي؟-
ي پرسللي؟!!اگر جوابد آره بود تو چرا هر کاري مي کني بعدش این سللوال و م-

شحالید نباید برات مهد  ستد نداري پس ناراحتي وخو میگي ببخش...تو که دو
شیدن من هد برات فرقي نمي کنه ..عذر خواهي هد نکن چون مي  شه... بخ با

 شه ترحد هموني که من بدم میاد
 تقه اي به در زد:بچه ها اگر حاضرید بیان پرویز
 :اومدید بابامهیار
با عصللایش به سللمت در حرکت کرد..مرید به رفتنش نگاه کرد..خودش  مهیار

 از رفتار هاي خودش کحفه بود.
 :نمیاي؟مهیار

 چرا اومدم-
 اتاق خاموش کرد وبا همسرش بیرون رفت. چراغ

*** 
 سیني جلویشان گرفت:بفرمایید راحله
 براي خودش و مهیار که کنارش نشسته بود برداشت:ممنون مرید

 نوش جان-
 طرف سایه رفت:سایه خاند بفرما به

 کرد:عمه من قهوه مي خوام اخد
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 قهوه براي شما خوب نیست..آب میوتو بخور-
شما بزرگ ترا همه چیزاي خوشمزه مي خورید بعد به ما مي گید براتون خوب -

 نیست...اصح خودم میرم قهوه درست میکند منت کسي هد نمي کشد
سایه خندیدن وراحله  از شپزخانه رفت همه به حرکت  شد و به آ روي مبل بلند

 به دنبالش رفت.
 :چي شده؟مهیار
 :مگه نشنیدي سایه چي گفت؟مرید

 چرا-
 هیچي دیگه رفته آشپزخونه براي خودش قهوه درست کنه-

 :کاش مي شد دوباره سایه روببیندمهیار
 سوئد؟:نیما جان شنیدم قراره برگردي پرویز
 :میخواي بري نیما؟؟!!!مهیار

آره دوسللتد یه کار پیدا کرده که درآمدش باالسللت موقعیتشللد خوبه نباید از -
 دستش بدم

 :ما بهش میگید بذار اول زنت بدید بعد برو قبول نمي کنهمسعود
 با سایه آرام از آشپزخانه بیرون آمد وگفت:مگه بد میگد داداش؟ راحله
که آ پرویز یه  گاه کرد:چي بگد به سلللا مد ن جان قهوه مي آ با فن ته تر  هسلل

 وا.....مواظب سایه باش فنجون ونریزه
 :مگه میده دست منراحله
 ارمشی:نمي خوام... خودم مسایه

 جلو رفت فنجان سایه گرفت و دخترش کنارش نشست پرویز
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 :داشتید در مورد چي صحبت مي کردید؟سایه
 بودا:َاه سایه...همه یادشون رفته نیما

 چي؟-
 :نیما جان هر جور زیرش در بري عمه زنت میدهمهیارخندید

نه ..دلش میخواد اونام که راحله تا دختر رنگ ورودار مي بی :میره اونجا چهار 
 اهل زندگي نیستند

 سال میگرفتد7:مامان جان من اگر میخواستد اونجا زن بگیرم تو این نیما
ست دختراش مهیار شاید االن چندتا دو ستن ...این به بهونه کار :  منتظرش ه

 میخواد بره
 با شک به پسرش نگاه کرد:راست میگه نیما؟ راحله

 :دارم برات مهیار...مامان تو واسه چي چرتاي اینو باور میکني؟نیما
شپزي که معلومه - شد بخواي زن اونجایي بگیري من میدوند وتو...از آ گفته با

یخوره طحق میخوان دعواتوند نشلله هیچي حالیشللون نیسللت...تقي به توقي م
عاشق یکي دیگه میشه وطحق...بچه هاشد ول میکنه رو دست تو بعد مجبورم 
بدتر از همه زبونشللو نمي فهمد دو کحم  ندارن که...  بزرگشللون کند عاطفه 

 باهاش درد دل کند
خندید: درد اول وآخرت اینه که زبونشللو نمیفهمي عمه جون که دوکحم  مهیار

 ر شوهري بارش کني و بچزونیشحرف ماد
 خندیدند وراحله با چشد غره ولبخند نگاش کرد. همه
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میز شلللام مرید زیر نگاه م*س*تانه سلللاالد براي مهیار مي کشللید که  سللر
 م*س*تانه گفت:مهیار خیار دوست نداره براش جدا کن

مرید در هوا ماند و به مهیار نگاه کرد او هد پوفي از حرف م*س*تانه  دسلللت
 ید دستش دراز کرد: بشقابو بده مریدکش

 االن خیاراشو جدا مي کند-
 نمي خواد عزیزم مي خورم...هر چي تو بکشي من مي خورم-

 لبخندي زد:تو که خیار تو ساالد دوست نداشتي راحله
 :چون مرید کشیده مزه عشق میده مگه نه داداش؟سایه

 خنده گفت:جانا سخن از زبان ما مي گویي مهیاربا
موذیانه بخاطر حرصللي شللدن م*س*تانه بیش از اندازه به مهیار محبت  مرید

میکرد طوري که خود مهیار هد در شللوک کارهاي همسللر سللردرفتارش قرار 
گرفت و پرویز ریز مي خندید...که دنیاي زنانه پر از رمز و راز اسلللت و هنوز 
صبانیت مي خورد..و  شفش نکرده..م*س*تانه به جاي غذا حرخ وع سي ک ک

 پایش به حالت عصبي تکان مي داد
ومرید در میز جمع کردن به راحله کمک مي کردند..در آشللپزخانه  م*س*تانه

 راحله پرسید:
 مرید جان هنوز خبري نشده؟-

 که متوجه کلمه خبر نشده بود با گیجي گفت:خبر؟چه خبري؟!! مرید
 :بچه رو مي گد...نمي خواید پرویز و پدر بزرگ کنید؟خندید

 نه هایش قرمز شد:نه هنوز زوده گو
 سالد بود نیما رو به دنیا آوردم20زود چیه خیلید دیره..من -
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شپزخانه  مهیار سمت آ شد و به  شنید از جایش بلند  صداي عمه اش مي  که 
 رفت.
:اگر زودتر بچه دار شللید بزرگ کردنش راحت تره هد اختحف سللنیتون راحله

 درک نمي کنهکمتره دیگه بچتون نمیگه ماماند منو 
ید درزندگیشلللان  مرید ند بگو که بتوا نه اي بود  له ي مودبا در فکر گفتن جم

 دخالت نکند که مهیار در چار چوب در ایستاد وگفت:
 عمه یه لحظه میشه بیاي؟-

 کنارش ایستاد:جاند راحله
بت - با مرید صللح چه واین چیزا  مه میشللله ازتون خواهش کند در مورد ب ع

 دوجفتمون فعح فکر بچه نیستیدنکنید...ما 
 اما مهیار جان..-
نه کس - به من ومرید میشللله  مه خواهش کردم این موضللوع مربوط  ع

 دیگه..ببخش که رک میگد اما تو زندگیمون دخالت نکنید
شه...ولي من  راحله شد گفت:با شته با ست نقش یک مداخله دا که نمي خوا

 دلد مي خواست بچتون وببیند
 میشه هر وقت خبري شد اول به شما میگیدنترسید دیر ن-
 خوش خبر باشي-
شتر ازانکه دلش بچه بخواهد محبت ونزدیکي  او ست برادر زاده اش بی نمي دان

 بیشتر به مرید مي خواهد.
 :بابا برید خونه خوابد میادسایه

http://www.roman4u.ir/


 581 1زندگی پاورقی 

 :عمو بمون اینجامسعود
 فردا مدرسه دارم-
 فکر کردم دانشگاه داري-
 نه مدرسه دارم-

 بلند شد:برو کاپشنتو بپوش برید پرویز
 ایستاد مرید پالتویش پوشید به سمت مهیار رفت بازویش گرفت:برید؟ مهیار

 میشه به م*س*تانه بگي بیاد؟-
ست اینکاررا  به م*س*تانه که به دیواراپن تکیه داده بود نگاه کرد دلش نمي خوا

 دارهبکند اما مجبور شد به طرفش رفت:مهیار باهات کار 
سمتش  با شوق به  شد با  شمانش دیده  شنیدن این کلمه برق خوشحالي در چ

 رفت:جاند مهیار؟!!
حاشللیه گفت:دیگه حق نداري جلو مرید بگي چي دوسلللت دارم چي  بدون

 دوست ندارم..فهمیدي؟
 بر لبانش خشک شد مهیار ادامه داد: لبخند

..همون جور که به مرید االن زن منه هر چي باید بدونه خودم بهش مي گد-
یدوند تو نمي  که من م به خودش شللیریني نیسلللت  تو گفتد..پس الزم 

 دوني...شب خوش
خشللک وسللرد حرف زد این رفتار سللرد متعلق به مهیار نیسللت... همه  چقدر

مهمان ها رفتند، هنوزدر جایش بي حرکت ایسللتاد بود او ماندو یک قطره ي 
 اشک.
**** 
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شللب هاي گذشللته مهیار براي دوش گرفتن بلند شللد مرید نمي خواسللت  مثل
 بیش از این به او ظلد کند مچ دستش گرفت مهیار برگشت:جاند مرید

 واسه چي اینقدر خودتو اذیت مي کني؟-
 لبخندگفت:اذیت کي خودمو اذیت کردم؟ با
حتي  تدمهیار چرا وقتي بهد نیاز داري میري با دوش سرد ازبین میبري؟من زن-

 اگر بهت بي احساس باشد باید وظیفه مو انجام بدم..بهد نیاز داري بگو
 داري اشتباه مي کني-
من بچه نیستد یک ماه ونیمه دارم مي بیند بعضي شبا میري حموم...من االن -

یاز جنسللي  یازم وبرطرف کني،همون طور که تو ن یاج دارم میخوام ن بهت احت
 داري مند دارم حقد نیست؟

 سرش پایین انداخت:ببخشید حق با توئه مهیار
سته شت اما بخاطرمهیار ونیاز  آه کنار ش خوابید مرید تمایلي به این رابطه ندا

یاز خود  به این کار شلللد...مهیاربا تمام مهرباني ولطافت ن خودش حاضللر 
کان  جایش ت که مرید نخواسلللت از  ماني  تا ز وهمسللرش برطرف کرد 

صورت مرید ا سیراب نخورد...گردن و سرش  شقانه ي هم سه هاي عا ز ب*و*
 شد.

شانه اش  با ستش از  شد د شش میخورد بیدار  تکان هایي که مرید در آ*غ*و*
 برداشت.

 آي..-
 شنیدن این کلمه خواب از سرش پرید:چي شده مرید؟ با
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 هیچي دلد درد میکنه-
 برید دکتر؟-

 ب میشدبه او که منظورش پدرش بود نه خودش نگاه کرد:نه خو مرید
 به بابا بگد برید دکتر -
 مهیار نروزشته-
 خب چرا؟-

 کشید:نمي خوام کسي بفهمه نفسي
 حداقل برم برات عسل بیارم-
 باشه..ممنون-

 از تخت پایین آمد چند قدم رفت که مرید بلند خندید:کجا میري؟ مهیار
 برم عسل بیارم دیگه-
بفهمن دیشلب چه کاري دسلتمون شللوارتو بپوش آبرومون میبري...میخواي -

 بوده؟
 خب بفهمن مگه خحف شرع کردید؟-

شي  خد سرخو ساس  شپزخانه رفت اح شید وبه آ شت...پو شلوارش بردا شد 
داشللت.... حالش از تمام روزهاي زندگي اش بهتر بود...مرید به زحمت خد 

 شد و لباس هایش برداشت و پوشید.
 دن مهیار گفت:سحم شاه دومادکه مشغول خوردن صبحانه بود با دی پرویز

صبح - ستي  شدید وزیر دوماد..را شته  شاه دوماد گ سیدم..دیگه از  واي بابا تر
 بخیر

 :صبح کجا بود بچه ساعت یازدستخندید
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حرکت مهیار که به سللمت کابینت مي رفت نگاه کرد..دسللت کشللید ولیوان  به
 بلندي برداشت..در یخچال به دنبال چیزي بود.

 مهیار؟چي میخواي -
 میکشید چیزي بگوید:عسل براي مرید مي خوام خجالت

 جایش درد میکنه؟-
کار  دلش چه  ند او بهتر مي دانسلللت  بت ک پدرش صللح با  مي خواسلللت 

 کند...لعنت به شرم وحیا که بد موقع به سراغ آدم مي اید.
 آره دلش-

شکمش  پرویز صدا خندید:بهش بگو اگه زیر  سرش نگاه کرد وبي  شلوار پ به 
یاد نیسلللت  گه دردش ز نه تکون بخوره برید دکتر..ا که نمیتو نه  یاد درد میک ز

 استراحت کنه خوب میشه
که رگ هاي خنده در حرف هاي پدرش حس کرده بود با خجالت سرش  مهیار

 پایین انداخت:باشه ممنون
 اتاق رفت..روي تخت به پهلو کنار مرید دراز کشید. به

چند قاشللق از عسلللل خورد...برایش توضللیح داد پدرش چه گفته...با  مرید
 چشمان گشاد ودهان بازبه شلوار مهیار نگاه کرد.

 واي مهیار..ابرومون رفت-
 لبخندي زد: مگه جلو اوناکارمون وکردید که ابرومون بره؟ مهیار

 چي پشت ورو پوشیدي؟شلوارتو واسه -
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صداي بلندي  روي ست خودش را کنترل کند وبا  شید نتوان ست ک شلوارش د
 خندید:

 عیب نداره عزیزم خودتو ناراحت نکن..همین شلوار کارمون وراحت کرد -
 نخند مهیار-
 جان من خنده نداره؟!!-
هد خندید مهیارجلوتر رفت سللرش روي سللینه اش گذاشللت:دوسللت دارم  او

 مرید
عقب کشللید وبه صللورتش نگاه کرد..این دومین بار بود از عحقه اش  سللرش

گفت؛پس دیگر جاي شکي نمي گذاشت...مطمئن نبود اما شک دارد دوست 
شتن او براي  شاید تمام این محبت ها براي نگه دا شد. شق با سر ع شتنش از  دا

 کمک در کار هایش باشد.
****** 

 پوشدن شد. روي تخت نشست ومرید مشغول لباس مهیار
 :حاال واقعا مي خواي بري دنبال کار؟مهیار

 آره.. مهیار خواهش مي کند دوباره شروع نکن ما حرفامون وزدید-
سریع - شنهاد داد  شه،هر کي پی من که نمي گد نرو کار کن..یه جاي مطمئن با

 قبول نکن ببین جاش خوبه رئیسش آدم حسابیه
سه..من که دخت مرید ساله نیستد اینجوري حرف کحفه گفت:مهیار ب ر هیجده 

 مي زني
 هیجده ساله که سهله سي ساله هاشد گول همچین آدمایي خوردن-
 باشه باشه..مواظبد-
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ترسللید اتفاقي برایش بیفتد چشللمي هد نداشللت که بتواند از او دفاع  مهیارمي
 کند و بد تر از ان شاید خود مرید چیزي نگوید.

حافظي کیفش خدا بدون  تاق  برداشلللت و  به طرف ا یار  تاق بسلللت..مه در ا
 سفالیش رفت گلي آماده کرد ومشغول شد.

 تلفن منیره را از اجاق گازجدا کرد:بله؟ صداي
 سحم منیره خاند گوشي و میدي مهیار؟-
 چشد االن-
 قربون دستت-

شد:اقا..فرزین  زیر سمت اتاق رفت با تقه اي وارد اتاق  اجاق خاموش کرد به 
 خانن

 دراز کرد:بیار دستش
 با پارچه تمییز کرد منیره گوشي در دستانش قرار داد و بیرون رفت. دستانش

 جاند-
 جانت سحمت خوشگل چطوري؟ خوبي؟-
 بد-
 با عیال دعوات شده-
 کمي تا قسمتي ابري-
 عیب نداره دعوا نمک زندگیه فقط مواظب باش شور نشه-
 رو دوست دارهمن هستد اما مثل اینکه مرید زندگي شو-
 درست میشه انشاالله چیکار مي کردي؟-
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 داشتد گل زندگیمو مي کوبیدم-
اي بابا شلللد من یه بار زنگ بزند تو از خوشللبختیات بگي..بگي همه چي -

 خوبه..عالیه...همه چي ارومه ...خوشبختد؟
 وقتي عشق ومحبتت یه طرفه باشه از زندگیت دل سرد میشي-

 موست نکرده؟:چیه تا حاال خندید
 در گل فرو مي برد:نه فکر کند َگر دارم انگشتش

سي بودي..بگو دخترا براي حرف زدن با - شد بخواد...بهش بگو قبح چي ک دل
یا چه دخترایي رو  با من هماهنگ مي کردن...اگر بهش بگي تو مهمون باید  تو 

 مي ب*و*سیدي یه ذره حسادت کنه جواب مي ده
د:این حرفا وقتي جواب میده که من ببیند نه االن در میان کحمش آم لبخندي

 که خیالش راحته که جلو پامد نمي توند ببیند
 االن کجاست؟-
یدا - کاري براش پ کار مي گرده... راسللتي فرزین مي توني  بال  ته بیرون دن رف

 کني؟فقط مطمئن باشه
 مگه مي خواد کار کنه؟-
 آره میگه حوصلد تو خونه سر میره-
 ره بنده خدا،بهش مي گفتي بیاد نمایشگاهخب حق دا-
 گفتد میگه حوصله ي سرو کله زدن با مشتریا رو نداره-
 دقیقا حرف دل من وزد...باشه مي گردم ببیند چیکار مي توند بکند-
 دستت درد نکنه فقط جون هر کي دوست داري جاش امن باشه ها-
 خیالت راحت...با هد مي رید بیرون؟-
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پوزخندي مشتي به گل زد:بیرون؟دلت خوشه ها هر وقت بخواد تنهایي میره  با
به مند نمیگه..خریداش و میکنه به من نشللون نمیده...اون با من خجالت مي 

 کشه بره بیرون...با من زشت میشه
 کحفه دستي به موهایش کشید:اماده شو میام دنبالت فرزین

 ممنون خونه راحتد-
دقیقه دیگه اونجام واي به حالت آماده نباشللي به زور  15با من بحث نکن -

 لباس تنت مي کند مي کشونمت بیرون
کمي صللدایش بلند کرد:کجا مي خواي منو ببري ها؟...سللیمنا؟کافي  مهیار

پاچه  قدیمي همونایي که منو مي دیدن ذوق  شلللاپ؟پارک؟خونه دوسللتاي 
 خواریشون شکوفا میشد؟

یاي - تا سللرکوچه هد ب باشللي...من نمي عزیز دلد... که تو خونه  بهتر از این
 دونستد زنت همچین رفتاري باهات داره وگرنه تنهات نمي ذاشتد

از کلمه زنت ناراحت شللد اخد کرد: دیگه نگو زنت احسللاس مي کند  مهیار
 داري بهش بي احترامي مي کني

باشه..ببخشید،واقعا نمي دوند عاشق چیه مرید خاند شدي...آدم هر چقدرم -
 به یکي بي احساس باشه اینقدر.... نسبت

 حرفش آمد:فرزین...ممنون که به فکرمي اما حوصله بیرون رفتن ندارم میان
 بلندي کشید:مهموني امشب میاي؟ نفس

 نه قربونت دیگه متاهل شدید-
 متاهلیت با مجردیت که فرقي نکرده-
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 خداحافظ-
 صبر کن قطع نکن-
 دیگه چیه؟-
 قهوه بخورید؟فقط کافي شاپ هوومبرید کافي شاپ یه -

شاند:تو چرا دختر  لحن پر از خواهش وکودکانه فرزین لبخند روي لبان مهیار ن
 نشدي فرزین؟

 اگر بودم منو مي گرفتي؟-
شاید...اما اگر بودي یه زن وفادار وخوبي میشیدي..از همونا که با دار و ندار -

 شوهرشون مي سازن
 راضي باشن من هووش میشدهنوزم دیر نشده مرید خاند -
 اون که از خداشه که از شر من خحخ شه-

تمام سللعیش بر این بود که بحث عوض کند اما دردهاي که مرید به او  فرزین
 داده بود انقدر زیاد بود که او را به نقطه اول مي رساند.

 بیام دنبالت؟-
 بیا-
 قربونت-
ستادن چند ب*و*س با او خداحافظي کرد.. با ستش روي دکمه قطع زد و فر د

 کنارش روي میز گذاشت.
*** 
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از این شللرکت به آن شللرکت واز این مغازه به آن مغازه خسللته وبي جان  مرید
صداي 2ساعت  شنیدن  سته بود با  ش شت..مهیار روي مبل منتظر ن به خانه برگ

 بسته شدن در درست نشست سرش به طرف در متمایل کرد.
 مرید تویي؟-

خسته و بي رمقش شنید:آره...اگه مي خواي مي دوني چي شد کار پیدا  صداي
 نکردم

شید روي  لبخندي شپزخانه رفت و براي مرید غذا ک شحالي زد و به آ سرخو از
میز گذاشت...مرید با ورودش به آشپزخانه با تعجب به میز آماده که هیچ چیز 

 کد نداشت نگاه کرد...چند قدم جلو آمد.
 ممنون-

 خواهش مي کند،گفتد خسته اي حوصله کشیدن غذا نداري:برگشت
 به خوردن مشغول شد مهیار کنارش نشست. مرید

 خودتو ناراحت نکن کسي با اولین روز کار پیدا نکرده-
 االن داري دلداري مي دي؟-
 آره-
 خیلي خوشحالي کار پیدا نکردم نه؟-
 این چه حرفیه مي زني مگه من دشمنتد؟-

 لند شد مهیار :خودم جواب مي دمآیفون ب زنگ
 طرف آیفون رفت روي گوشي دست کشید برداشت:کیه؟ به
 سحم آقا مهیار غزالد-
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 بفرمایید-
زدآیفون گذاشلللت همانجا به اپن تکیه داد:به فرزین گفتد برات کار پیدا  دکمه

 کنه
 حتما تو راسته مبل فروشا-
ست دختر- ست کد نگیر اینقدر دو  داره به یکیش بگه ده تا کار نه گلد..اون ود

 ردیف میشه
 جدا-
 بله-
 پس تو چرا نشدي عین فرزین؟-

 :سحم غزاله
 دو به طرف صدا برگشتن:سحم هر

 :سایه اتاقشهمهیار
 نگاهي به آن دو انداخت:بله ممنون .. غزاله

طرف پله ها رفت مهیار دست به سینه برگشت:دوست داشتي شوهرت دختر  به
 البته اگه ما رو قابل شوهر بودن بدونيباز باشه؟

به اوانداخت برایش فرقي نداشللت با این چشللمها نمي توانسللت چنین  نگاهي
 کاري کند:نه دوست ندارم

دیدي...بخاطر کارم خودتو اینقدر اذیت نکن کسللي که بهت زور نیورده باید -
 خرج زندیگتو خودت بدي

 قاشق در دهان گذاشت:اینجوري راحت ترم یک
 از راضي کردن همسرش گفت: هر جور راحتي کحفه
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 به سمت اتاقش مي رفت که سایه محکد به او خوردگرفتش: سایه؟ مهیار
 ببخشید عجله دارم مي خوام براي خاله غزاله آب ببرم-
 باشه..ببین اول بگو مرید چي پوشیده؟-

شت:یه  سایه سریع کنار برادرش برگ شید و  شپزخانه ک سرکي در آَ لوارک شآرام 
 سفید جذب تا روي زانوش با یه تاپ صورتي که دور سینه شه

 :دوکلتهخندید
 آره..موهاشد باز گذاشته...تیکه اي گیرت اومدها-

 زد:زشته سایه ِاه لبخندي
 من برم؟-
 آره قربونت برم برو-

 کشید وبراي استراحت به اتاق خوابش رفت. نفسي
 نهیب سینه خاموشت کند اما چکونه؟ از

 دارم در آ*غ*و*شت کشد من بي مهابا آروز
 خود را حلقه بر دوشت کند اما چگونه؟ دست
 هایت را بگیرم پیش چشمانت بمیرم دست
 خود را همچو تن پوشت کند اما چگونه؟ زلف

 به دامانت گذارم تا که جان در سینه دارم سر
 ت کند اما چگونه؟نازي در کنج آ*غ*و*ش خواب

****** 
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صوخ از فرزین مي  مرید شکر مخ سه زبان نگاه کرد باید یک ت سر در موس به 
کرد.ولي ترجیح مي داد این کار رااز دوسللت دخترش که اینجا مشللغول به کار 

 است کند...به شماره اي که فرزین به او داده بود زنگ زد.
 الو سحم خاند کرمپور؟-
 بله بفرمایید؟-
 مرید هستد اقا فرزین من وبراي استخدام معرفي کردند من-
 بله بله..االن کجا هستید؟-
 توي سالن موسسه-
 پنج دقیقه ي دیگه کحسد تموم میشه..منتظر بمونید ممنون میشد-
 بله حتما-

دقیقه اي روي صللندلي راهرو نشللسللت...دختر جواني از پله هاپایین آمد  چند
 مرید احتمال داد رز باشد ایستاد دختر با لبخند به سمتش آمد.

 مرید خاند؟-
 بله-
 سحم و خوشبختد..مدارک وآوردي؟-
 بله همرامه-
 برید تو-

ستخدام شد با رائه مدارک زبان وپاسخ گویي به سواالت انان همان روز ا مرید
 با خوشحالي بیرون آمد وبا یک جعبه شیریني به خانه رفت.

 سحم منیره خاند-
 سحم خیر ایشاالله خوشحالید؟خبریه؟-
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باشللله  او به کلمه خبر الرژي گرفته بود واحتمال داد منظور منیره هد بچه  که 
 لبخندش قورت داد وگفت:بله استخدام شدم

 مبارکه-
سفالي رفت..با دیدن مهیار  در ظرف چید وبا شیریني دو فنجان چاي به اتاق 

 که روي زمین نشسته وبه دیوار تکیه داده سري تکان داد وجلو رفت
 تو واسه چي عزا گرفتي؟-
طرف مرید که رو به رویش نشللسللته سللر بلند کرد:سللحم چي شللد قبولت  به

 کردن؟
 اول بگو چرا اینجا نشستي؟-
 گیرهکجا بشیند؟وقتي نیستي دلد مي -

 فقط نگاهش کرد مهیار با لبخند گفت:خب؟ مرید
 از فردا مي رم سر کار-
 جدي؟به این زودي؟-
 بله...دست دوست دختر فرزین درد نکنه به دبیر زبان احتیاج داشتن-
شیریني - سیدم یه جاي ناجور کار پیدا کني... شحالد برات...مي تر خیلي خو

 که خریدي؟
 اوهووم-

 چاي در دستان همسرش قرار داد با یک تکه شیریني فنجان
 مرید؟-
 دهان پر گفت:هووم با
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 خندید:خوشگلد نگو هووم باشه مهیار
 خندید:هووم مرید

لبخند گفت:میخواي جدا زندگي کنید؟آپارتمان من یا هموني که بابام بهت  با
 هدیه داد

شیریني دور دهانش تمییز کرد:نه...من که یه بار گفتد همین  با شت خورده  انگ
پاتو  جا راحتد...تازه تا تو بتوني به خونه ووسللایل جدید عادت کني دسللت و

 زخمي مي کني
 :اونجا َمردم کار مي کنه؟مهیار
که نگراني مهیار براي از دست دادنش نمي دانست او را به حساب غیرتي  مرید

 هر مردي نسبت به زنش دارد. گذاشت که
 نمي دوند...من فقط چند تا زن دیدم-
 برید بیرون؟-
 سرده-
 خواهش مي کند..از وقتي رفتي اینجا نشستد منتظرم بیاي،برید؟-

 به موهاي ل*خ*تش کشید:باشه دستي
با هد در پارک قدم بر مي داشللتند..مرید دسللتانش در پالتوي مشللکي  همقدم

د و مهیار با عصللایش راه مي رفت...مرید هیچ قدمي براي خزه دارش کرده بو
نزدیک تر شدن به مهیار بر نمي داشت میخواست این فاصله را تا هنگام طحق 

 حفظ کند.
 همید اما ، این رسیدن نیست با

 دنیامه ، عاشق من نیست اونکه
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 همید اما ، پیش هد سردید با
 حقد نیست ، این همه تنهایي این

 تو اینجایي ، وقتي میبیني بریدم وقتي
****** 

 دستش زیر چانه برد وبه رژزدن مرید نگاه مي کند:به مند از اینا مي دي؟ سایه
 باال انداخت :نه ابرویي

 تورو خدا مند مي خوام خوشگل شد-
 :بدون رژم خوشگلي رژ به طرفش گرفت(همینو مي خواي؟خندید

 .اون قرمزهسمت رژ قرمز مایع اشاره زد:نه. به
 قرمز به لبانش زد سایه پرسید:مي خواي پیش امین بري؟ رنگ
 مانتویش برداشت رو به روي آینه قدي کمدش ایستاد:آره مرید

 مند بیام؟-
 هایش مي بست زیر چشمي به او نگاهي انداخت:چرا؟ دکمه

 روي آینه کشید:خب دلد براش تنگ شده...خیلي وقته ندیدمش انگشتش
 :باشه...لباست وبپوش بریدخندید

شحالي مرید در آ*غ*و*ش گرفت وبه طرف اتاقش مي رفت که به مهیار  با خو
 خورد:واي ببخشید

 :خدا ببخشهمهیار
 به دیوار کشید ووارد اتاق شد:چه بوي عطري میاد...مرید اینجایي؟ دستش

 هووم-
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 کجا میري؟ يزد:فکر نکند بتوند هووم گفتن تورو ترک بدم..به سحمت لبخندي
 روي سرش مرتب مي کرد: یه سر به ماماند بزند شال

 میشه مند بیام؟یه بارم خونتون نیومدم-
سبزیه؟؟...یه آلونکه که ته - سر  سیه یا باغ  مي خواي بیاي چیکار؟ویحي لوک

 این شهر افتاده
سي منو نبینه - شب بیام که ک شده...مي خواي  شق من تو هد آلونک بزرگ  ع

 تت نشه ؟باعث خجال
به او کرد:میشللله ازت خواهش کند اینقدر از کلمه خجالت اسللتفاده  اخمي

نکني؟هر چي شللد گفتي من مایع خجالتتد...خب یه جاهایي واقعا نمي توند 
ببرمت..براي خرید لباس اگر بیاي نه نمي توني نظر بدي نه پولشللو حسللاب 

 نيوخودت مي کشکني...با اومدنت فقط نگاه ترحد آمیز چند نفر رو به سمت 
 که این عصبید مي کنه...تو هد خسته میشي

 سرش پایین انداخت:خیلي حرفا رو نباید رک زد مهیار
نزدیک تر رفت بازوهایش در دسللت گرفت:منظورم این نبود که تو نیاي  مرید

 خونه ي...
 بازوهایش عقب کشید:نمي خواد درستش کني حرفتو فهمیدم عصبي

شت شاهد  برگ سایه که  ست.. شمانش ب پهلویش به لبه ي میز خورد از درد چ
دعواي آنان بود با بیرون رفتن برادرش با اخد رو به مرید کرد:چرا داداشد ونمي 

 بري؟
 خودش نخواست-
 دروغ نگو...شنیدم چي بهش گفتي..اصح مند نمیام خودت برو-
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 د موهاي بیرون امده اشحالت قهر اتاق را ترک کرد..مرید کحفه پوفي کشللی با
با گیره هایي که کامیار خریده بود بسللت کیفش برداشللت وبه سللمت مبلي که 

 مهیار روي آن نشسته بود رفت کنارش نشست.
مهیار باور کن منظورم از اون حرفا این نبود که نمي خواد بیاي... قدمات رو -

 چشللد صللاحب خونش...من از اینکه همیشلله مي گي باعث ومایع خجالتت
 هستد منو جایي نمي بري و....

باخودت هیج جا نمي بري؟خرید میري - دروغه؟!!تو فقط بخاطر همین منو 
شتت  سر میزني تنهایي...من ز تنهایي.. بیرون میري تنهایي...به پد رو مادرت 
مي کند؟ تیپتو خراب مي کند؟..مرید باور کن من احتیاجي به تو ندارم قبل از 

تیاجي رفتد ....االند اح يیا تنهایي یا با فرزین بیرون م اینکه با تو ازدواج کند
به توضیح وعذرخواهي نیست ...متاسفانه حرفاتو رک وصریح مي زني توجهي 
هد به شرایط مخاطبت نمي کني وقتي مي فهمي حرفت اشتباه بوده میاي براي 

 معذرت خواهي
 شد:هر جا دلت مي خواد برو خوش بگذره بلند

ضیح داد اجازه سرش نداد و به اتاقش رفت مرید هد نظاره گر تو شتر به هم ن بی
 رفتنش بود.

** 
باز  با ید در  به طرف در حیاط دو ید هاي در دسللتش زنگ فشللرد امین  خر

 کرد:سحم
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خت  بي ندا گاهي ا به کوچه ن نه شلللد امین  خا له جوابش داد و وارد  حوصلل
 وگفت:سایه نیومد؟

 نه-
 مد یا تو نذاشتي؟پشت خواهرش وارد شد:خودش نیو امین
با اخد برگشللت:یعني چي که نذاشللتي؟!!همتون دارید از من یه دیو مي  مرید

 سازید دلش نخواست نیومد به زور که نمي توند بیارمش
مد:چي  امین نه بیرون آ خا ید از آشللپز ناه گاه مي کرد  به او ن از ترس فقط 

 شده؟مرید چرا داد مي زني؟
 اخد برگشت:سحم با
 چرا دعواش مي کني؟علیک سحم -
آشپزخانه رفت ناهید پشت سرش خرید ها روي کابینت گذاشت:میگه چرا  به

سللایه رو نیوردي؟دوسللت نداشللت نیومد دسللت وپاشللو که نمي توند ببندم 
 بیارمش

 اینو مي تونستي اروم تر هد بگي-
 گفتد نشنید بلند ترگفتد-
 با مهیار دعوات شده؟-

 میوه ها درون سینگ ریخت:نه...دعوا واسه چي؟ همه
 پس با کي حرفت شده که اینقدربهد ریختي-

سي منو نمي فهمه درکد نمي کنن بهد مي ریزم ..همه  شیر باز کرد: از اینکه ک
 از من انتظار دارن خوب و عالي باشد کوچیک ترین خطایي ازم سر نزنه

 زد:حدسش و مي زدم پس دعوا شدین لبخندي
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 کنار زد و خودش مشغول شستن میوه ها شد:حاال سر چي دعواتون شد؟ ریدم
شگي میگه هر جا میري منو هد ببر..خب  شال شت:بحث همی سرش بردا از 

 من هنوز با شرایطش کنار نیومدم..با بودنش بامحبتاش عادت نکردم
خندید:عادت؟تو مي خواي به بودن شللوهرت عادت کني؟خیلي کلمه  ناهید

مسخره ایه..وقتي از کلمه عادت استفاده مي کني کنارشد اجبار میاد..مثل این 
مي مونه که دستت بشکنه مجبوري یک ماه به گج دستت عادت کني که خوب 

ست بد سي به اون د شه..به مهیار مثل گج نگاه نکن،چون اگر همچین ح و ت هب
 عاشقش بشي اون ترکت کنه تو لطمه مي بیني

سللرش پایین انداخت با کف دسللتش بازي مي کرد ناهید پرسللید:چرا  مرید
 دوستش نداري؟

 چون اوني که من مي خوام نیست-
 اوني که مي خواي چه جوریه؟-

بلند کرد نگاهش در چشللمان مادرش دوخت:مامان مهیار چیزي کد  سللرش
 مي کنه گفته دوستد داره اما من ..من....نداره..محبتشو ازم دری  ن

شي - ستي که کنار فکر مي کني داره بهت دروغ مي گه ؟چون اولین دختري ه
شتباهي گرفته؟فکر مي کني محبت  شق ا شو با ع ستگی شده..واب سته  بهت واب

 ونوازشاش از سر ش*ه*و*ته نه دوست داشتن؟هووم؟
ین کاراش فقط مي خواد منو سرش تکان داد:فکر نمي کند مطمئند ...با ا مرید

پیش خودش نگه داره چون مي فهمه چند سللال دیگه نه سللایه اسللت نه باباش 
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باید یکي کنارش باشلله کارهایي که از پسللش بر نمیاد وبراش انجام بده..چه 
 کسي بهتر از من که مفت افتادم تو دستش

ن وبا اخد گفت:اینجوري حرف نزن..کسللي که مجبورت نکرده بود با ا ناهید
کار مي کنید  نه سلللال  که گفتید  ما  خالف بودید  بات م با ازدواج کني..من و
نداري کسلللي و مقصلللر  نکردي حقد  قبول  پولشلللون ومي دید خودت 
باش  تار مي کني؟!!مطمئن  هاش رف با یه اینجوري  یار چ بدوني...تقصللیر مه

س شقهمحبتاش از  شب رع صبح تا  شوهري گیرت مي اومد  ... خوب بود یه 
 روز اینجا بودي؟کتکت میزد هر 

 مامان حرف من این نیست که شوهرم...-
 وارد شد:مامان خاله فرشته زنگ زده باهات کار داره امین

 نگاه اعتراضي به مرید انداخت:االن میام ناهید
ستانش شه این میوه  د شوري که نابود ب شید:به جاي اینکه زندگیتو با آب ب اب ک

 ها رو بشور
به چار چوب در تکیه داد نگاهش به خواهرش بود  رفتن ناهید امین سللرش با

 مرید لبانش جمع کرد وگفت:یه روز تعطیل مي برمت پیش سایه
 راست میگي؟-
 آره..فقط تویه روز تعطیلي پیدا کن-

 زد:جمعه خوبه؟ لبخندي
 باشه-
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خوشللحالي و لبخند بر لب بیرون رفت..مرید به میوه هاي درون سللینگ  با
نگاهي انداخت با دسللت موهاي جلویش به عقب راند مانتویش از تن بیرون 

 آورد و مشغول شستن شد.
** 

 :پریسا بیا سفره رو ببرمرید
 ایستاده به تلویزیون نگاه مي کرد:باشه یه لحظه صبر کن پریسا
 اد درست نکردي؟:مامان غذا زیمرید

 زد:نه مهمون دارید لبخندي
 کي؟-
 هر کي-
 ِاه مامان اذیت نکن دیگه-

 صداي پریسا زد:پریسا سفره رو پهن کن بعد بشین نگاه کن خندید
پارچ دوغ  پریسلللا فت..مرید درون  نه ر خا به آشللپز با اخد  نچي کرد و

 میریخت:مامان بگو دیگه کیه؟
 غریبه نیست آشناست-
 مي کنید ببیند این غریبه ي آشنا کیه باشه صبر-

شد:باالخره  همه صدا در آمد ناهید بلند  سته بودند زنگ خانه به  ش سفره ن سر 
 اومدن

پرسشگرانه مرید روي خانواده اش چرخید پریسا براي پوشیدن روسري به  نگاه
یدن  با د فت.. با او بیرون ر مان مرید  ندشلللد همز فت جواد بل تاقش ر ا
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بهت گرفت حواسش به پدر و مادرش که با پرویز سحم  مهیارچشمانش حالت
او  اواحوال پرسللي مي کردند نبود سللایه با اخد رو به روي مرید ایسللتاده...ام

سفید وپالتوي چرم قهوه اي  شکي پیراهن  شلوارلي م سرش که  سش به هم حوا
یده موهاي کوتاهش چتري روي پیشلللانیش ریخته بود ه*و*س در  تیره پوشلل

شیدنش سرش  آ*غ*و*ش ک شید.. ستینش ک سایه آ شد  کرد اما غرورش مانع 
 پایین گرفت سایه گفت:

 میشه بري کنار مي خواید بیام تو؟-
پاچگي  مرید با شللرم ودسللت گاه کرد  ند ن نار رفتنش بود که منتظر ک ها  به آن

 گفت:سحم..خوبید..خیلي خوش اومدید
 لبخندي زد:سحم به عروس حواس جمعد پرویز

ستاد همگ کناري صایش به طرف در مي رفت ای شدند مهیار با ع ي وارد خانه 
 مرید راهش سد کرد عصا به پایش خورد نفسي کشید:

 مي خواي دعوام کني چرا اومدم؟-
اعتراض گفت:مهیار...این خونه مگه چي داره نخوام رات بدم من که گفتد  با

 بیا خودت نخواستي
عد اینکه اون حرفا بهد زدي...ا لبخند با اعصلللاب محوي زد:ب گر مي اومدم 

 وحال خرابد همه مي فهمیدن چه خبره شده گذاشتد یه ذره اروم بشد بعد بیام
سرش پایین انداخت: معذرت مي  حرفي شت  سرش ندا شعورهم براي فهد و
 خوام
طور که عصللایش جمع مي کرد با لبخند سللرش به چپ وراسللت تکان  همان

 داد:بازم عذرخواهي
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 و سر وکله هد مي زنید موافقي؟دراز کرد:بعد شام ت دستش
یدش و در آ*غ*و*شللش جاي داد  دسللتش یار او قرار داد مهیار کشلل در اخت

 موهایش ب*و*سید:دوست دارم
 بلند کرد باز هد چیزي براي گفتن نداشت با هد وارد خانه شدند. سرش

****** 
 تو کي مي تونه عزیز من باشه جز
 مي تونه تو قلب من جا شه کي

 میشه مثل تو پیدا شه همه چیزم واي عزیزم مگه
 من کي واسه دیدن تو حریصه جز

 تو رو قلبش مي نویسه اسد
 هاش از ندیدنت خیسه همه چیزم واي عزیزم گونه

 نباشي بي قرارم بد مي بیند بد میارم تو
 تو من حس ندارم سر به زیرم گوشه گیرم کاش بمیرم بي

دلي گهواره اي نشسته آرام آن را تکان مي دهد رو به روي پنجره روي صن مهیار
..از فنجان قهوه ي در دستش بخار بیرون مي اید صداي شر شر باران ازناودان 
صندلي اش  صداي قیژ...قیژ  ست  صداي گیتار وبادي که در حال وزیدن ا با 

ند.آهي کشلل هایي مي نواخت نا موسللیقي تن نابی مه براي پسللر  باز  یده ... در 
 شد.لبخندي زد.

 سحم خسته نباشي-
 زنان گفت:سحم نفس
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 صداي نگراني گفت:خوبي مرید؟ با
هاي خیسللش از تن جدا مي کرد:آره بنزین تموم کردم یک سلللاعت تو  لباس

 خیابون منتظر بودم
 خب چرا به فرزین زنگ نزدي؟-
 چه مي دوند-

 دراز کرد:بیا اینجا دستانش
 رفت:چیه؟ نزدیکش

 میز وبیااین فنجون وبذار رو -
به طرفش حرکت  مرید تاد...مهیار دسللتش  باز کنارش ایسلل کاررا کرد.. این 

داد...مرید نزدیک تر رفت...دسللتش گرفت و رو به رویش آورد،دسلللت دور 
 کمرش کرد و روي پایش نشاند.

 چند دقیقه اي بشین تا گرم بشي-
دودسللتش دور شللانه ي مرید حلقه اي ایجاد کرد و سللرش روي سللینه اش  با

شده در آ*غ*و*ش دختر بچه اي در  سک مچاله  شت...مرید همچون عرو گذا
 آ*غ*و*ش همسرش خوابید...مهیار آهسته صندلي گهواره اي تکان داد.

 خسته شدي؟-
 هووم...بعضیاشون هیچي نمي فهمن باید ده بار توضیح بدي-

 زد:اشکالي نداره... معلد باید صبور باشه لبخندي
جابه جا کرد وگفت:تو چرا موسیقي به این غمگیني سرش روي سینه اش  کمي

 گوش میدي؟
 موسیقي دل خودمه-
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 بلند کرد و به صورتش نگاهي انداخت:میدوني داره بارون میاد؟ سرش
 آره صداشو مي شنوم-
 دیگه صداي چیو مي شنوي؟-

مانش کت  چشلل که روي زمین حر هایي  باد...خش خش برگ  بسلللت:
 میکنن...صداي ضربان قلب تو

 واقعا؟!!!...صداي قلب منو مي شنوي؟-
 آره عزیزم...فکر کند سردشه که اینقدر تند میزنه-

 خندید:آره سردمه مرید
ست سته لبانش  د شمان ب سرش خد کرد با چ ست ... ش صورتش ن مهیار روي 

 ب*و*سید.
 :زیادم سرد نبودمهیار

..مهیار زد وبیشتر خودش را در آ*غ*و*ش شوهرش جاي داد وخوابید. لبخندي
موهایش نوازش مي داد ومي ب*و*سللید...مرید در جایش احسللاس آرامش 

 وامنیت مي کردو با همین حس به خواب رفت.
صلللداي ضللربه هایي که به در مي خورد هردو از خواب پریدند...مرید با  با

 عجله به سمت در رفت با دیدن سایه که با اخد به او نگاه مي کند گفت:
 چي شده سایه؟-
 اب بودي؟خو-
 بله چیزي شده؟-
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سته گفت:کجا خواب  سرکي ش صندلي ن شید با دیدن مهیار که روي  به اتاق ک
 بودي؟

سایه جان اگه کاري  مرید شنید گفت: صدایش  ابرویي باال انداخت مهیار که 
 داري بگو برو

غلیظ ترشد برادرش هیچ گاه با او اینطور صحبت نمي کرد:من گشنمه  اخمش
 هیچ کس نیست برام غذا بکشه

قهر به اتاق خودش رفت..مرید برگشلللت:نباید اینطوري باهاش حرف مي  با
 زدي

 مي خوام جلوي فضولیاشو بگیرم..هر روز داره بزرگ میشه وسوالتشد بیشتر-
اعت دو نیمه منیره هد که امروز سلللاعت نگاه کرد:خب حق هد داره سللل به

 نیومده...بنده خدا خیلي هد صبر کرده...مي رم غذا بکشد اگه گشنته بیا
 صندلي بلند شد:اول باید برم آشتي کنید ازروي
 به اتاق خواهرش ومرید براي حاضر کردن غذا به آشپزخانه رفت. مهیار
دقیقه اي طول کشلید از آنها خبري نشلد به اتاق سلایه رفت...روي تخت  چند

 دراز کشیده گریه مي کند ومهیار با او حرف مي زند.
 :سایه به خدا من تورو دوست دارممهیار

 دروغ نگو از وقتي مرید اومده دیگه با مند حرف نمي زني-
 :چي شده؟مرید

 هیچي...لج کرده مي گه نهارنمي خورم-
 با لبخند به طرف سایه رفت:سایه چرا نهار نمي خوري؟ مرید
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با صللورت خیسللش وهق هقش به او نگاه کرد:از تو بدم میاد...از وقتي  سللایه
اومدي داداشد دیگه پیشد نمي خوابه...شبا برام قصه نمي گه،هر وقت نیستي 

ه گمي خوام باهاش حرف بزند مي گه حوصله ندارم برو،...ازاینجا برو مرید دی
 دوست ندارم..برو خونه خودتون

ست باید  دوباره شت وگریه کرد...هیچ کدام نمي دان شت گذا سرش روي بال
 چه بگوند وچه کند؛مرید آهسته گفت:

 خودت باهاش حرف بزن مي ترسد یه چیزي بگد بدتر بشه-
 باشه-
پایین رفت ومهیار مشغول صحبت و مذاکره براي آشتي..بعد از یک ساعت  به

کردن وقول گرفتن که بعضللي شللب ها پیش او بخوابد به پایین آمدند  صللحبت
 ونهار با نگاه هاي قهر آمیز سایه خورده شد.

****** 
میز صللبحانه مي خوردند.پرویز به سللایه که با اخد به مرید که کنار مهیار  دور

 نشسته نگاه میکرد.لبخندي زد وگفت:
 سایه جان..منو نگاه کن-
 پدرش نگاه کرد:بله همان حالتش به با
 میدونستي هر کي صبحا اخد کنه صورتش پر از زیگیل میشه؟-

 باز شد:کي گفته؟ چشمانش
یل - مده بودن صللورتشللون پراز زیگ مار پیشللد او تا بی ند  که دکترم...چ من 

 بود...بهد گفتن صبحا اخد میکردن
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 کمي ترسید لبخندي زد:اینجوري خوبه؟دیگه زیگیل نمي گیرم سایه
 خندید:آره خوبه..آفرین همیشه لبخند بزن پرویز
 بلند شد:خب من برم دیگه سایه

 :صبر کن صبحوند وبخورم مي رسونمتپرویز
 سرویس میاد خدا حافظ-

بلندشللد و به دنبالش رفت چند قدمیش که رسللید گرفتش و ب*غ*لش  پرویز
 کرد.

 بابا ولد کن دیرم میشه...بعدا ابراز احساسات کن-
خندید:عزیز دل بابا امروز آقا رحید زنگ زد گفت ماشللیند خرابه بچه  پرویز

 هارو نمي تونه برسونه مدرسه
 یعني باید خودت منو ببري؟-
 بله..اگر دوست داري بگد مرید برسونتت-
 اخد به مرید که سرش پایین بود نگاه کرد..در گوشش گفت:نه ازش بدم میاد با

 ا حالت متعجب گفت:چرا؟دو هد صدایش شنیدند..پرویز ب آن
اش فرو فرستاد وگفت:اگر بدوني دیروز بخاطر یه نهار چه بحیي سر  مهیارلقمه

 ما آورد
 :راست میگه سایه؟پرویز
سرش پایین انداخته وبا لبه مقنعه اش بازي مي کرد..فقط سرش تکان داد  سایه

 پرویز به او نگاه کرد.
 چرا؟-
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نداره...همش پیش مریمه،من تصللمید خب آخه داداش دیگه من ودوسللت -
یا من!!! اگه من اینجا اضلللافید بگید  باشللله  باید مرید اینجا  یا  خودم وگرفتد 

 چمدونمو بردارم برم پیش عزیز زندگي کند
باید  پرویز به هد داشلللت گفتي؟برید، تو راه  خندید:االن این دوتا چه ربطي 

 اساسي با هد صحبت کنید
 رفتن پرویز وسایه مهیار گفت:مرید از دست حرفاي سایه ناراحت نشي با
 نه بابا...تازه دارم حس خواهرشوهر داشتن پیدا میکند-

 دو خندیدند مهیار گفت:نمي خواي بري دیرت نشه؟ هر
 نه هشت کحسد شروع میشه-

روي شللکمش گذاشللت و بلند شللد لبه میز گرفت ولبش به دندان  دسللتش
 ونشست.

 ید؟مر-
 درد گفت:چیه؟ با

ستش شت:چي  د شانه اش گذا شید...به بازویش خورد...روي  سمتش ک به 
 شده عزیزم؟

 دلد درد مي کنه-
 زد:فکر کند امروز و باید مرخصي بگیري لبخندي

 نه باید برم-
 شد مهیار گفت:چند دقیقه استراحت کن بعد برو بلند
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طور به اتاق مي رفت مهیار پشللت سللرش راه افتاد:میدوند االن دسللت  همان
 وپات بي جونه که نمي توني ماژیکد تو دستت بگیري

خوشللحال بود که تو این مدت کد اینقدر از او مي داند...به طرف کمد  مرید
 رفت با بي حالي مانتویش برداشت که مهیار به او رسید بازویش گرفت.

 وماساژ بدم بهتر شدي بروبذار یه کمي کمرت -
خوبي بود..بدون اعتراض روي تخت نشست ومهیار در آ*غ*و*شش  پیشهناد

اب گرم داشلت مالش  سلهیگرفت شلکد وکمرش با دسلتان گرمش که حکد ک
 داد.

 :قبح که درد داشتي چطور خوب مي شدي؟مهیار
دم یا قرخ مي خوردم یا اینقدر شکممو فشار مي دادم وتو خودم جمع مي ش-

 که خوب شد
 چرا دکتر نمي رفتي؟-
 طبیعیه-
 شاید خداي نکرده بیماري داشته باشي-
 نه...ما زنا درد زیاد دارید ایند یکیشه-

شماره  چند شد و به  دقیقه بعد همراهش زنگ خورد...یک دفعه از مهیار جدا 
 روي صفحه نگاه کرد:واي از موسسه است

 داد:بله جواب
 کجا هستید؟ یه ربع کحس شروع شدهخاند همتي شما -
 ببخشید االن میام-
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ساژم مي  مهیار شوهرم ما شدم  سرش به گوشي نزدیک کرد وگفت:بگو ماهانه 
 ده

کمي اورا از خود جدا کرد:خاند همتي اگر وضلع اینجوري باشله مادیگه  مرید
 نمي تونید با هد کار کنید

 خاند داودي من که عرض کردم االن میام-
:بگو به توجه هر وقت دلد بخواد میام،فکر کردي محتاج پول موسللسلله مهیار
 توئد؟
 کمي از او فاصه گرفت وسقلمه اي به او زد:بله ممنون خدا حافظ مرید

 معلوم هست دم گوشد چي مي گي؟ اصح نفهمیدم چي بهش گفتد-
 :خب داشتد کمکت مي کردم چي بگيخندید

بلند شللد جلوي آینه مقنعه اش درسللت کرد مهیار پرسللید: سللاعت چند  مرید
 میاي؟

 نمي دوند شاید شب، بعداز ظهرم کحس دارم-
 مرید اگر جون نداشتي ماژیک بگیري بده یکي از شاگردات بنویسه-
 باشه خداحافظ-
 خدانگهدار-
رفتن مرید روي تخت دراز کشللید با خودش فکر مي کرد چقدر روزهایش  با

 همچون روزهاي تنهایي گذشته اش سپري مي شود.
********* 
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کاناپه زانوهایش در آ*غ*و*ش کشللیده...صللداي رعد وبرق وباران مي  روي
سرش با نگراني  شده..پرویز پایین آمد با دیدن پ آمد...هنوز از مریمش خبري ن

 گفت:
 نوز مرید نیومده؟!!ه-
 اگر اومده بود من اینجا مي نشستد؟...ساعت چنده؟-
اسللت هنوز زوده 11سللاعت که یک نشللان مي داد نگاه کرد وگفت:سللاعت  به

 شروع میشه...االن بهش زنگ میزند 8گفت یکي از کحساش ساعت 
ساعت مهیار ست االن  ست ولي چیزي 11کور بود ولي احمق نبود...مي دان نی

شد او هد نگفت.. ..پرویز چند بار تماس گرفت ولي با جواب خاموش مواجه 
 نگران شد.کنارش نشست.

 :جوا ب نداد نه؟...اگر چشد داشتد االن اینجا نبودممهیار
 آروم باش االن میرم دنبالش-
ست کجا مي خواید - سه هد نی س ست پس مو ساعت یازده نی کجا بابا؟االن 

 برید دنبالش؟
سرش متوجه زمان شده خجالت کشید چرا دروغ گفت.تلفن از این که پ پرویز

 زنگ خورد پرویز سریع جواب داد
 الو-
 سحم بابا پرویز-

 راحتي کشید ونشست:سحم بابا کجایي تو؟ چرا گوشیت خاموشه؟ نفسي
 با دولي گفت:مریمه؟ مهیار

 آره بابا-



wWw.Roman4u.iR  614 

 

تا االند :ببخشللید یکي از همکارام حالش بد شللد آوردمش بیمارسللتان مرید
 گرفتار کاراي اون بودم گوشیمد شارژتموم کرد

 االن حال همکارت بهتره؟-
 بله خدارو شکر-
 کي میاي؟-
 االن میام-
 نمي خواد آدرس و بده میام دنبالت-
 نه شما زحمت نکشید خودم میام-
 این موقع شب خطرناکه-

گران الکي ننفسللي کشللید وآدرس داد پرویز تلفن قطع کرد وگفت:دیدي  مرید
 شدي!!!میرم دنبالش

 ممنون-
ضعیف بودن خودش  به شک ریخت.از  شید وا اتاقش رفت روي تخت دراز ک

جام  کاري براي همسللرش ان ند  که نمي توا حالش بهد مي خورد ا زاین
 دهد..دست روي بالشت مرید کشید.

 دوست دارم ِمري-
 زد وزیر لب گفت:مري...چه مخفف قشنگي لبخندي

دقیقه اي منتظرش ماند خوابش نمي برد...در باز شد، مرید با خیال اینکه  چند
مهیار خواب است بدون سر وصدایي لبا سهاي خیس بارانیش عوض کرد وباز 

 پشت به شوهرش خوابید.
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 حال دوستت خوب شد؟-
 برگشت:بیداري؟ مرید

 زد:نمي دوند شاید لبخندي
طرفش برگشت با چشمانش به مرید نگاه کرد...دستش جلو برد روي پایش  به

شت وجلوترآمد ودر آ*غ*و*شش  ست گذا شید...باالتر آمد روي پهلویش د ک
صبح  شب بدون مرید به  صورش هد نمي کرد یک  گرفت وبویش کرد حتي ت

 برساند.
 نگرانت شدم-

صو مرید شن کرد... سش که ته درآن تاریکي چیزي نمي دید آباژور رو رت خی
 ریشش نمدار کرده بود بهتر دیده میشد.

 روي صورتش کشید وبا ناباوري گفت:گریه کردي؟!!! دستي
 مرید گرفت وب*و*سید:چراغ وروشن کردي نه؟ دست

 نمي دونستد اینقدر نگراند میشي!!-
 مهد نیست حاال که حالت خوبه بخواب-

هاي مرید ب*و*سللله صللورتش نه اش  جلو برد واز روي نفس  اي روي گو
 کاشت.

 همیشه یادت باشه مهیار بدون تو نفس کشیدن براش سخت میشه-
نگاهش کرد...فقط نگاه،هیچ حسلي به این جمله نداشلت...نه شلوق نه  مرید

ذوق نه حتي لبخندي...زندگي اجباري بود باید احساسات همسر اجباریش را 
نه ي زنش فرو برد و  یار سللرش در قفسللله سللی بار قبول مي کرد...مه به اج

 خوابید؛اینطورآرامشش بیشتر بود.
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ار شللد...کمي از خود جدا کرد صللداي ضللعیف ناله ي مرید از خواب بید با
 وصدایش زد:

 مرید-
سوخت...مهیار  جوابي شید،همچون کوره مي  صورتش ک ست روي  نداد..د

شخیص  ست ت سیر در شت م شپزخانه رفت.بخاطر عجله اي که دا سریع به آ
نمي داد و به مبل و میز مي خورد...با یک ظرف آب و دستمال کنار تخت روي 

کارش بي فایده بود تبش پایین نیامد.با  صللندلي نشللسللت وپاشللویش کرد...
شلد و به زحمت پله ها را طي مي کرد پایش لیز خورد..در آسلتانه  لندنگراني ب

شید و به راهش ادامه داد  افتادن خودش را کنترل کرد...کمي مکث کرد نفس ک
 ..در اتاق پدرش باز کرد.

 بابا...بابا-
 با صداي آشفته مهیار بیدار شد:چیه؟ پرویز

 مرید-
 رفت: چي شده بابا؟ کنارش

مرید حالش خوب نیست تو تب داره مي سوزه...پاشویش کردم اما تبش بند -
 نیومد
با سللرعت پایین رفت..با دیدن چشللمان نیمه باز و صللورت ملتهبش به  پرویز

 سراغش رفت..دست روي صورتش گذاشت...مهیار وارد شد.
 بابا حالش خیلي بده ؟-
 بیمارستان..تو اینجا بمون آره باید ببرمش-
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 مند میام نمي توند اینجا منتظر بموند-
 زد:االن وقت بحث کردن نیست،بیاي و نیاي هیچ کاري از دستت بر نمیاد داد

کردند مهیار با بغض و هاله اي از اشک به رو به رو غیره بود و پرویز با  سکوت
 دهان نیمه باز نفس مي کشید که به پسرش چه گفت...صورتش مالش داد.

 من..مهیار معذرت مي خوام...با....-
خنده اي کرد یک قطره اشللک افتاد:اشللکال نداره مرید وببرید بیمارسللتان  تک

 بعد بیاید دنبالد
سرش مي  زپروی شت دلش به حال پ سوئیچ بردا شک  بدون معطلي با ریختن ا

سوخت ولي کاري از دستش بر نمي آمد مرید به داخل ماشین برد...شانه هاي 
مردانه اش هنگام گریه مي لرزید براي رانندگي اشلللک ها دیدگانش تار کرده 

 بود.
شک یکي پس از دیگري جا مهیار ست قطرات ا ش سرخورد و ن ري کنار دیوار

شللدند چقدر دلش مي خواسللت با صللداي مردانه اش بلند گریه کندواز خدا 
 بخاطر بحیي که بر سراو امده شکایت کند.

شت،مهیار کنار تلفن  مرید شد،پرویز با گرفتن داروهایش به خانه بازگ ستري  ب
 منتظر خبري از مرید نشسته بود.در باز شد ایستاد.

 بابا؟-
 جاند-

 ید حالش خوبه؟قدمي جلو رفت:مر چند
 سرم روش وصله..برو یه چیزي بپوش برید-
 ممنون-
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شکمش انداخت به عقب برد  از ست دور  شت که پرویز د کنار پدرش مي گذ
 پسرش در آ*غ*و*ش گرفت.

 ببخش اون حرف و بهت زدم-
 زد:تحفي تمام اون روزایي که اذیتتون مي کردم لبخندي

 هیچ وقت نمیشه تحفي کردپیشانیش ب*و*سید:اون روزا رو  پرویز
پالتویي پوشید وبیرون آمد..به سمت بیمارستان رفتند...پرویز پسرش را  مهیار

 به اتاق مرید برد...کنار تخت ایستادند آهسته گفت:
 اینجاست..ولي خوابه-
 ممنون بابا-

 به شانه اش کشید:کاري نکردم،صبح میام بهتون سر مي زند دستي
ستانش  به خانه رفت و پرویز ست...د ش صندلي ن سرش روي  مهیار کنار هم

روي تخت مي کشللید به دسللتان مرید خورد، گرفت ب*و*سللیدش...آرام آرام 
 همان جا به خواب رفت.

 تکان هایي که شانه اش مي خورد بیدار شد...سرش بلند کرد. با
 :تو اینجا چیکار مي کني؟مرید
ر مي کني؟فکر کردم زلزله خواب آلود گفت:همیشلله آدم واینجوري بیدا مهیار

 اومده..خوبي موشي؟
 لبخندي زد:خوبد..نگفتي اینجا چیکار مي کني؟ مرید

ست ش صبح ن سواله تو مي پرسي؟حال زند بده برم تو خونه راحت تا  :آخه این 
 بخوابد؟
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 نه..ولي...دیشب تو پاشوید کردي؟-
 فهمیدي؟-
 کارو بکنيآره یه چیزایي فهمیدم،من ازت انتظار نداشتد این -
بخاطر چشمام میگي؟این دلیل نمیشه که من بهت بي توجهي کند...درست -

که قراره یه مدت باهد زندگي کنید ولي درست نیست مثل دو دشمن به هد بي 
 احساس باشید

 حق با توئه-
 همیشه حق با منه ولي کسي گوش نمي ده...گشنت نیست؟-
 نه زیاد-
 ناالن مي گد برات یه چیزي بیار-

خواست بلند شود که مرید مچ دستان قوي مردانه اش گرفت:تو بشین االن  مي
 مرخص میشد مي رید خونه یه چیزي مي خورید دیگه

ند بالو  لبخ باي آل یارم فقط مر محوي زدو دسللتش آزاد کرد:مي رم برات م
 وگیحس دوست نداري درسته؟

تن نداشللت خوشللحال مهیار از عحیق او با خبر بود و احتیاجي به گف ازاینکه
شللد...از طرفي خودش هیچ در مورد همسللرش نمي دانسللت حتي رنگ مورد 
ست واجازه  ش ستار مهیار لبه تخت ن سط پر صبحانه تو عحقه اش...با آوردن 
به او مي  فت و  مه مي گر با وسللواس لق نداد خودش  به مرید  مه گرفتن  لق

مه اي راددا گاه کرد وکل بت همسللرش ن ثا هاي  نه  به قری تکرار مي  ..مرید 
 کرد...چرا دوستد دارد؟

****** 
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در کیفش به دنبال سللوئیچ مي گشللت یکي ازدبیران زبان به شللانه اش زد  مرید
 برگشت..با لبخند گفت:واي..فریبا ترسیدم

سوار پروتونتون  لبخندي شه یه افتخار به ما بدي و سا...می شه از این تر زد:تا با
 کنید؟

 حتما چرا که نه-
 رفتي؟ جایي که نمي-
 طبق معمول خونه-
 برید کافه شاپ؟-
 زیاد اهل این جورجاها نیستد...ولي باشه-

شت میز  فریبا شدند،پ سیدند...پیاده  شاپي ر شد به کافي  سوار  لبخندي زد و 
 نشستند هریک قهوه اي سفارش داد.

 :مرید؟فریبا
 بله-
 خونتون کجاست؟-
 نگاه پرسشگرانه بر اندازش کرد:چطور؟ با
با کسللي رابطه - یاد  کار مي کني ز ماه موسللسللله  یک  هیچي همین جوري 

 نداري آهسته گفت(خیلي مرموزي
 :اینجوري فکر میکني؟خندید

آره..مگر اینکه یه روز منو به خونت دعوت کني که شللایع هاي پشللت سللرتو -
 خنثي کند
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 قاشق شکر در قهوه اش هد زد:باشه با
 یامخوبه...فقط....میشه با...داداشد ب-

 تاي ابرویش باال رفت:داداشت؟اون دیگه براي چي؟ یک
زد در بیان حرفش تردید داشلللت چند روزي بود مي خواسلللت این  لبخندي

 مسئله را با مرید در میان بگذرد لبش گاز گرفت و گفت:
خب...میدوني...راسللتش داداشللد دنبال یه دختر خوب مي گرده ماماند چند -

شنهاد داده ولي  شید...تورو معرفي کردم چند نفري رو پی قبول نکرد...مند ببخ
شو تو یه  سام خیلي خوبه تازه کار سندید،ح باري از دور دیدت و..خب دیگه پ

 شرکت...
احساس کرد چیزي معده اش را مي فشارد قبل از اینکه به ناي برسد بلند  مرید

شللد و به سللمت دسللتشللویي رفت...محتویات معده اش خالي کرد،فریبا با 
 ي داخل شد با دیدنش گفت:نگران

 واي عزیزم خوبي؟-
زنان نید نگاهي به او انداخت خواسللت چیزي بگوید که باز حالت تهوع  نفس

 به سراغش آمد..فریبا پشت کمرش مالش داد.
 باید برید دکتر فکر کند مسموم شدي-

به صورتش زد همان طور که با دستمال دست وصورتش خشک مي کرد به  آب
 یق شد وگفت:چهره اش دق

 من ازدواج کردم-
در سللطل انداخت وبه سللمت میزشللان رفت..فریبا متعجب دنبالش  دسللتمال

 رفت.
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 صبر کن-
برداشللت چند اسللکناس روي میز گذاشللت...فریبا کنارش ایسللتاد به  کیفش

 صورتش که براي بستن کیف پایین بود نگاه کرد:
 چیه؟-
 پس چرا کسي چیزي نمي دونه؟-
 کرد:باید از اول مي پرسیدي بعد به برادرت پیشنهاد مي دادياو نگاه  به

قدمي رفت فریبا کیفش برداشللت و دنبالش راه افتاد:اگر شللوهر داري چرا  چند
 هیچ وقت نیومد دنبالت؟

 چون نمي تونه-
 مي گي نه؟!! دروغ

داد زد:واسلله چي باید دروغ بگد؟باور نمي کني برو از رز بپرس اون  برگشللت
 میدونه شوهرم کیه با قطرات اشک در چشمش به او خیره شد(خدا حافظ

شت  سلوار ماشلین شلد وبا چشلد هایش که سلعي در کنترل اشلک هایش دا
مشللغول رانندگي شللد..با پشللت دسللتش اشللک هایش پاک کرد..گوشلله اي 

مان و سرش روي ان گذشت چند دقیقه بعد که آرام شد ایستاد..دستش روي فر
 حرکت کرد..پریسا سر خیابان دید بوق زد کنار پایش ایستاد...پریسا خد شد:

 سحم-
 سحم بیا سوار شو مي رسونمت-

 زد:مسیرت دور میشه ها لبخندي
 حوصله و عصبي گفت: وقتمو نگیر بیا سوار شو بي
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ست..در ابرویي ش صابت  باال انداخت و ن ست وگفت:چته تو..باز کي رو اع ب
 خط خطي کرده؟

روزگار..یه مداد برداشللته و هر چي دلش مي خواد براي من مي نویسلله..بعد -
 جلوم میذاره و میگه ببین خوبه؟

 لبخندي زد:وقتي خودت موضوع بهش مي دي اوند مي نویسه دیگه پریسا
م..خودم همچین زد:یه جوري نگو من عاشللق وشللیداي مهیار بود پوزخندي

 زندگي براي خودم درست کردم
 خب چرا طحق نمي گیري؟-

 با حالت تمسخري گفت:آخه عاشقشد..نمي توند دوریشو تحمل کند خندید
نگاهي به خواهرش انداخت:عوض شلللدي مرید،تو اون خواهري که  پریسلللا

 همیشه نصیحت من مي کرد نیستي
هانش قورت داد..خودش هد  مرید گاه مي کرد،آب د به رویش ن به رو فقط 

فهمیده تغییر کرده،بد شللده نه بامهیار با خودش با دنیایش با زندگیش با بغض 
 گفت:

شوهر - شیدم حقد یه  سختي که توزندگي ک سا،بعد این همه  حقد این نبود پری
به آینده ندارم...  کور نبود...من از زندگي زده شدم دلسردم هیچ امید وعحقه اي

از اینکه مجبورم همیشه کمک مردي باشد که قراره مرد زندگید باشه پشتد باشه 
 ستون زندگي باشه ... عصبید

 دست روي شانه اش گذاشت: پریسا
مجبور نیسللتي این زندگي رو تحمل کني ...اگر بخاطر پوله که مي توني اون -

 خونه واین ماشین وبفروشي و خودت وخحخ کني
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:خداي من..حاال میدوند چرا تو زندگیت این همه اشللتباه میکني...اونا خندید
 هدیه است،هدیه هایي که قابل فروش نیستند

 یعني چي؟-
نگاهي به پریسللا انداخت بعد به جلویش:یعني اینکه دو تاش به اسللد پدر  نید

ه میلیون ب 40شوهرمه...هد خونه هد ماشین،فکر کردي اونا اینقدر احمقن که 
 میلیون هد به نامد کنن؟؟!!!150من بدن بعد 

با بهت به مرید نگاه کرد: یعني چي؟!!!اقا پرویز سر عقدت اون خونه رو  پریسا
 بهت هدیه داد..یعني واقعا مال تونیست؟

کوچه ایستاد کامح به طرف پریسا برگشت:نه...هیچ چیز این دنیا به نام من  سر
 نیست..سحم مامان برسون

 تو؟ نمیاي-
 نه باشه یه وقت دیگه خستد-
 باشه خدا حافظ-
 خدانگهدار-

 یازدهد فصل
به خانه رفت.با دیدن ماشین فرزین که با زدن یک بوق از کنارش رد شد  خسته

 حدس میزد با مهیار بیرون رفته باشد.
 به دستگیره در نخورده در بازشد..با دیدن غزاله لبخند خسته اي زد: دستش

 میرید؟دارید -
 نه.. ،سر کوچه کار دارم زود میام-

http://www.roman4u.ir/


 625 1زندگی پاورقی 

 باشه-
 شد با دیدن مهیار که به اتاق مي رفت گفت:اینا چیه دستت؟ داخل
 برگشت:سحم خسته نباشي ایستاد
 به او رسید:سحم ممنون..نگفتي اینا چیه؟ مرید

 زد:براي تو خریدم برید اتاق ببیند خوشت میاد لبخندي
ار با قدم هاي آهسللته پشللت سللرش وارد شللد...بي زود تر رفت و مهی مرید

شد،مهیار با  شغول در اوردن پالتویش  صله کیفش روي تخت انداخت وم حو
 خوشحالي نشست.خرید ها کنارش گذاشت وصدایش زد

 مرید بیا اینجا بشین-
 همان لحنش گفت:باشه صبر کن لباسمو عوض کند با
 نگراني گفت:حالت خوبه مري؟ با
 کمي خسته امآره..فقط -
 عزیز دلد من که میگد کار نکن به خدا درامد اون نمایشگاه بسه دونفره-

 نشست:چي خریده بودي برام؟ کنارش
جه ي روحي براي او  اهمیتي نداد واین شللکن هاي همسللرش  به حرف 

 بود...پحستیک جلو اورد:
 اینارو باز کن ببین خوبه؟-

شخص شده..احتیاجي به دیدن سلیقگي مهیار خیلي وقت بود برایش م خوش
نبود با این حال تک تک خرید ها نگاه کرد تمام خسللتگیش با این خریدها 
بیرون امد یکي از روسري ها روي سینه اش گذاشت لبانش جمع کرد با اشک 
چشللد وبغض به شللوهرش که سللرش پایین ومنتظر نظري از مرید اسللت نگاه 
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گاه،پناهگاه،هر کرد...اگر مي دید، چه قدرخوب مي شلللد مرد زند گي،تکیه 
چیزي که یک زن نیاز دارد در مهیار وجود دارد...اگر مي دید او امروز اینقدر 
خسته نبود،نا خوداگاه به آ*غ*و*شش پناه برد سرش روي سینه اش گذاشت و 
ست روي  شحال د شده اش گریه کرد..مهیار متعجب وخو براي زندگي نابود 

 شانه اش گذاشت.
خریداي من اینقدر ذوق زده میشللي..همیشلله برات خرید  اگر مي دونسللتد با-

 مي کردم
سوال کردن هد نبود  مي ست اما وقت  سرش این نی ست علت گریه ي هم دان

باید مي گذاشت آرام شود...چند دقیقه اي گذشت مهیار پشت کمرش نوازش 
 داد وگفت:

 چي شده موش کوچولو؟-
 هیچي-
 باشدنمي خواي بگي؟قول میدم محرم حرفات -
شون  با شد یهو گریه کردم ممنون، هم سرش بلند کرد:نمیدوند چي  فین کردن 

 قشنگ بودن
اینکه با او حرف نمي زند ناراحت بود ولي کاري از دسللتش برنمي امد باید  از

 صبر مي کرد:خواهش مي کند کاري نکردم
 کشید:میرم حموم نفسي

شد با  به شغول دوش گرفتن بود که در باز  حمام رفت...لباس هایش در اورد م
 دیدن مهیار هني کشید:مهیار اینجا حمومه کجا داري میاي؟
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 جدي فکر کردم انباریه-
قدم جلوتر امدمرید با ترس به مهیار که دکمه هاي لباسللش باز مي کرد  چند

 نگاه کرد: چیکار مي کني؟!!
 حموم-
 ن بیاخب بعد از م-
 نچ..حموم، دونفرش مزه مي ده-

شلللوارش در اورد مرید با جی  خفیفي جلوي چشللمانش گرفت...مهیار  مهیار
خندید:بیش تر از این پیش نمي رم بخاطر تو..وگرنه من بدون لباس زیر راحت 

 ترم
سریع متوجه  مرید شود که  صدا از کنار مهیار رد  سته و بدون  ست آه مي خوا

 صدا شد و گرفتش:
شون حموم کنن اونوقت تو مي خواي فرار - کجا؟!!زناي مردم ارزو دارن با مردا

 کني؟
از اینکه با بدن خیس در آ*غ*و*ش همسللرش قرار گرفته حس قلقلک او  مرید

 را به خنده انداخته بود:مهیار ولد کن زشته
 کي مي خواد ببینه که زشته...وایسا حموم کنید بعد برو-
شیطنت هاي مهیار و خنده هاي مرید حمام نید ساعتشان تمام شد.....تلفن  با

خانه صللدایش بلند شللد...مرید همان طور که با کحه حوله حمامش سللرش 
 خشک میکرد،به طرف تلفن رفت.

 بله-
 :سحم مرید خاند...ببخشید میشه درو بزنید یادم رفته کلیدا رو بیارممنیره



wWw.Roman4u.iR  628 

 

 باشه...-
رفت در باز کرد..هنوز چند قدمي نرفته بود که دوباره تلفن زنگ طرف آیفون  به

 خورد.
 درو زدم-
 چیو زدي؟-
 واي..سحم عزیز،ببخشید فکر کردم منیره خانمه-

 زد:اشکال نداره،ناهار درست کردي؟ لبخندي
 نه هنوز..االن یه چیزي مي پزم-
 تنه نمي خوادبا مهیار پاشید بیاید اینجا سایه هد اینجاس-

وارد شللد با سللر به مرید سللحم کرد او هد با سللر جواب داد وبه طرف  منیره
 آشپزخانه رفت.

 2نه مزاحد نمي شید االن ساعت -
 واسه چي تعارف مي کني؟دارم براي ناهار دعوتتون مي کند بیاین باشه؟-

 رو در بایستي قرار گرفت:باشه میاید در
 قربونت برم پس منتظرم خدا حافظ-
 نگهدارخدا -

ستاده بود گفت:براتون  پوفي شت اپن ای شت منیره پ شید تلفن در جایش گذا ک
 ناهار درست کردم..براتون بکشد؟

 نه خونه عزیز دعوتید-
 به سحمتي..پس مي ذارم تو یخچال برا شبتون-
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 باشه-
حوصله به اتاق رفت..رو به مهیار که روي تخت نشسته و موهایش خشک  بي

 میکردگفت:
 عزیز بود..براي نهار دعوتمون کرده،بپوش برید-

 :چشد رئیس....عین قلدرا حرف مي زنهخندید
هایشان پوشیدند و راهي خانه عزیز شدند درماشین مهیارگفت:این اولین  لباس

 باره سوار ماشینت مي شد
 نگاه کردن گفت:فرصتش پیش نیومد بدون

 تو نخواستي-
فت مرید فت چیزي نگ گاز گر بانش  که ل ند  .. حتي نمي خواسلللت قبول ک

اشللتباهاتش زندگیش را به نابودي مي کشللاند...زندگي که اگر با یک نفر دیگر 
 بسازد شاید دیگر مثل این نشود.

 مرید؟-
 هووم-
 قبل از من کس دیگه اي هد دوست داشتي؟-
 نه-

ست تمام  لبخندي سرش پایین انداخت..خوب مي دان سرش زد و  به دروغ هم
 این بر خورد ها و رفتار سردش بخاطر عشق از دست داده اش است.

 واسه چي مي خندي؟-
 بلند کرد و به روبه رو خیره شد:تو االن لبخند من وخنده دیدي؟ سرش

 هر چي؟مگه چیز خنده داري گفتد؟!!-
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فکر مي کردم کدوم آدم بد بختي قبل از من تویه بد  نه عزیز دلد...فقط داشتد-
 اخحق و تحمل مي کرده

 من بد اخحقد؟-
 با من که اینجوري هستي...شاید بقیه که دوستشون داري بهتري-

که حسش کرده بود بر زبان جاري کرد..مرید سکوت را بر پاسخ گویي  چیزي
 ترجیح داد.

شان د سایه سمت ست برادرش گرفت:داداش بیا ببین با دیدن آنها با دو به  وید د
 چي درست کردم

 :نمي خواي سحم کني؟مهیار
 سر به مرید اشاره کرد:سحم..سحم بیا برید با

 مهیار کشید و با خود مي برد...عزیز بیرون آمد: دستان
 سایه دستشو ول کن مادر-

 از کنار عزیز رد میشد:سحم عزیز مهیار
 سحم عزیزم-

اجازه احوال پرسللي نداد و برادرش به داخل برد...عزیز به طرف مرید  سلللایه
 رفت در آ*غ*و*شش گرفت:

 باید دعوتنامه بفرستید که شما افتخار بدید به ما سر بزنید؟-
 ببخشید...گرفتارم-
 خیلي خوش اومدي بیا تو-

 شدند با صداي سایه مرید سرش به طرف آشپزخانه چرخاند. وارد
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 ن شیریني هارو خودم پختد:همه ایسایه
روي انها دسللت مي کشللید..یکي برداشللت در هانش گذاشللت و مزه  مهیار

 کرد:هووممد عالیه..خودت تنهایي درست کردي؟
نگاه حسللرتي به شللیریني ها انداخت:تنهاي تنها هد نه عزیز هد یه کد  سللایه

 کمک کرد
 خندید ومرید لبخندي زد واز آنجا دور شد. مهیار

******* 
 ازشاگردان دستش بلند کرد: یکي

 خاند ما اینجاش ومتوجه نشدید-
 :سر کحس فارسي صحبت نکنمرید

 ببخشید خاند ما زیاد انگلیسي بلد نیستید-
 سرش تکان داد:همون قدري که بلدي سعي کن حرف بزني مرید

 چشد-
 OK:مرید

 باشه-
لبخندي زد مي خواسللت دوباره توضللیح دهد که حالت تهوع دوباره به  مرید

سللراغش آمد...سللریع از کحس بیرون آمد...هر چه درون معده اش بود بیرون 
ست  شک انداخت د شده،اورا به  ست دچارش  ریخت،حالت تهویي که مدتی
روي شللکمش گذاشللت فکر هاي دیوانه کننده به سللراغش امد...بچه..بچه... 

تکان داد،امکان نداشت...نه نمي خواست پدر بچه اش یک مرد  ترسید سرش
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نابینا باشد،در آینه به خودش نگاه کرد،عرق سردي برپیشانیش نشسته بود چند 
 مشت آب پیاپي به صورتش زد سریع به طرف کحس رفت وسایلش جمع کرد.

 بچه کحس تعطیله-
 خاند چرا؟-
 فردا مي بینمتون خدا حافظ-
کحس بیرون آمد...فریبا وارد آموزشگاه شد با دیدن مرید با دنبالش عجله از  با

 رفت.
 مرید وایسا-

سید قبل  مرید شینش رفت...با حالت دویدن به او ر ستادن به طرف ما بدون ای
 باز کردن در او را به طرف خود چرخاند.مرید اخمي کرد:

 بله؟!-
 من...-
 حرفاي دیروزمو نشنیدي؟!گفتد شوهر دارم-
 آره میدوند مي خوام در مورد شوهرت حرف بزند-

 جاي اخمش گرفت:چي؟ تعجب
 میشه برید یه جاي دیگه؟بچه ها دارن مي رن خونه صدامو نو میشنون-

سي  مرید شدند نگاهي انداخت نف شاگردانش که با نگاه از کنارشان رد مي  به 
 کشید:خیل خب سوار شو

 رک کرد:بفرماییدشدند مرید یک خیابان پایین تر پا سوار
 رز مي گه ...شوهرت...نابیناست راست مي گه؟-
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 زد دستي روي لبش کشید:اره..بعدش پوزخندي
ستگار - ستي؟مگه خوا ستي ه تو مي خواي با اون زندگي کني؟!!مجبور که نی

شده  شق یه مرد نابینا  شه تو عا شتي؟!!!آخه مي دوني من باورم نمی دیگه اي ندا
 باشي
ي شللده بود:تو زندگي دیگران سللرک کشللیدن کار درسللتي کحفه وعصللب مرید

 نیست
 طرفش خد شد در باز کرد:بفرمایید پایین به
 مرید داداشد...-

زد: داداش تو هر چي که هسللت باشلله به من چه...؟ به شللماها چه که  فریاد
 شوهرم کوره؟من شوهرم وزندگیمو دوست دارم عاشقشد حاال برو پایین

شدن پایش  فریبا سف باري به او انداخت و پایین رفت.به محض پیاده  نگاه تا
روي گاز گذاشت که ماشین ازجا کنده شد.به سرعت به سمت آزمایشگاه راند 
یاي پوچ تصللمید  یا نبودنش در این دن ید براي بودن  با چه اي بود  اگر ب

به روي میوه فروشللي پ ه ک درشبگیرد...بعد از آزمایشللگاه به خانه رفت..رو
شد به طرف پدرش که براي  ستاد...پیاده  پرویز آنجا را برایش اجاره کرده بود ای

 مشتري میوه مي کشید رفت:
 سحم بابا-
 سحم عجبي دختر از این ورا؟راه گد کردي؟-
 حاال که اومدم رام نمیدي؟-
 اختیار دارید...اومدي میوه بگیري؟-
 تري رو راه بندازآره برا خونه...خودم بر مي دارم تو کار مش-



wWw.Roman4u.iR  634 

 

ست خانه  مرید شت و به خانه رفت.تا جواب قطعي آزمایش مي خوا میوه بردا
 ي مادریش بماند.

** 
 به چهره ي گرفته ي دخترش که مشغول ساالد درست کردن بود کرد: ناهید

چته مادر چرا سللاکتي؟از سللاعتي که اومدي یه کحمد حرف نزدي،با مهیار -
 حرفتون شده؟

 زد:نه پوزخندي
 خب پس چي شده؟-
 هر وقت مطمئن شدم مي گد-

 نگاهي پرسشگرانه به او انداخت خواست چیزي بگوید که بلند شد: ناهید
 مي رم بهش زنگ بزند شب نمیام-

سللفره شللام مرید هنوز لقمه اي در دهانش نگذاشللته بود که باز معده اش  سللر
شروع به حرکت کرد...سریع بیرون رفت ناهید با عجله به دنبالش رفت..مرید 
در حال اسللتفراغ بود ..نفس زنان آب به دهان و صللورتش میزد ناهید پشللتش 

 مالش داد وگفت:
 چند وقته اینجوري شدي؟-
 مسموم شدم-

 ره مند وقتي سه تابچه زائیدم اولش مي گفتد مسموم شدم:آخندید
ایسللتاد به مادرش که قبل از گفتن چیزي مطلع شللده بود نگاه کرد:هنوز  مرید

 مشخص نیست
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 پس بخاطر همین امروز مثل مادر مرده ها شده بودي-
 بیرون آمد:مرید حالت خوبه؟ جواد

 لبخند گفت:آره خوبه فکر کند مسموم شده ناهیدبا
 :خب برید دکترجواد
 :خوبد بابامرید

پایین انداخت وبه داخل خانه رفت.تمام شللب را با فکر بچه به صللبح  سللرش
 رساند.

** 
صلندلي نشلسلت...نگاه خیره اش به رو به رو دوخت ...برگه آزمایش در  روي

شت باید انتظار بچه هد  ستانش گرفته...با آن چند بار رابطه اي که با مهیار دا د
 داشته باشد.ناهید لبخندي زد برگه از دستش گرفت.

 مبارکه مادر-
شد.ناهید که حال دخترش دید کن چانه شک جاري  ارش اش لرزید چند قطه ا

 نشست دست روي شانه اش گذاشت.
 چرا گریه مي کني؟!! -
 بدبخت شدم-
 بد بخت شدي؟!!-
ست ندارم نمي خوام پدر بچد - ستد، من مهیار رو دو مامان من بچه نمي خوا

 باشه
 لبش گاز گرفت:این حرفا چیه مي زني دختر مگه چشه؟ ناهید
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ندگي کوفتیو صللدایش بلند کرد:چشلله؟...چش نیسللت،من دارم این ز کمي
سللال که عمرو جونید تلف شللد برم دنبال 9تحمل مي کند میخواسللتد بعداز 

 زندگي خودم نه اینکه پابند این زندگي بشد....من این بچه رو نمي خوام
 تعجب گفت:یعني چي که نمي خواي؟ با

 شد:یعني سقطش میکند بلند
شمانش نگاه کرد:یه بار دیگه بگو ناهید شد در چ شد بلند  ه مي خواي چ با خ

 غلطي کني؟
 مي کشمش-

شده  سیلي صورت قرمز  ست مرید با بهت روي  ش صورت دخترش ن مادر بر
 اش دست گذاشت.

چه ي خودتو - ب بود،مي خواي  ن ینجوري  ید من ا نیسلللتي..مر ید  مر تو 
صبح تا  ستي که  شدي تو هموني ه شي؟!!یعني اینقدر بي رحد وخودخواه  بک

و راهش نیست،تصمید اشتباه نگیر زندگیتشب تو گوش پریسا مي خوندي این 
نابود نکن؟یکي از این نصیحت هایي که مي کردي خودت گوش کن..خواسته 

 خدا بهتون بچه داده به جاي شکرت مي خواي از بینش ببري؟!! ستهیا ناخوا
من وبا پریسا مقایسه نکن...اون تو شرایط من نیست میشه جلوي کاراي اونو -

سي که  گرفت ما نه من زندگید شد...بعد مهیار من یه زن مطلقد،ک دیگه نابود 
 میاد خواستگارید نهایتا یه مرد زن مرده است

اخه براي چي مي خواي از مهیار طحق بگیري؟والله زن تو دنیا هست وضع -
 شوهرش از مهیار بدتره...نکن مادر زندگیتو خراب نکن
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 مامان منو درک نمي کني نمي فهمي چي میگد-
کس درد مرید نمي دانست عاشق شد ودست تقدیر انها را از هد جدا کرد  هیچ

ودر دستان دیگري قرار داد...در حالي که هنوز هواي عشقش در سر داردآرام و 
 بي صدا اشک مي ریخت ناهید آرام تر شد:

ساس داره دلش - شه بدونه..آدمه اح اون االن پدر بچه ایه که پیش توئه اون حق
شه یکي بهش بگه بابا این ربطي به چشماش نداره بچشو ازش مي خواد پدر با

 نگیر
اینکه به مادرش نگاه کند گفت:بعد از اینکه از من جدا شللد بره زن بگیره  بدون

 اون براش بچه بیاره
 قدم رفت ناهید پشت سرش راه افتاد بازویش گرفت:وایسا مرید چند

همیده ظار بیشتري داشتد..ف..ناهید با تاسف سرش را تکان:من از تو انتبرگشت
ساس وعاطفت کو؟اینقدر به این  شدي؟اح شعور تر بودي..چرا اینجوري  وبا 

 پسر ظلد نکن چوب خدا بي صداست
سد اگر  ناهید شانه ي تهدید تکان داد:به خداوندي خدا ق شاره اش به ن ست ا د

بذاري  من  نه  خو تو  پا نداري  حق  گه  یاري دی ب چه  ب ین  بحیي سلللر ا
ه اي به اسد همتي از ذهنت بیرون مي کني همین االن مي ري فهمیدي؟خانواد

 خونه به شوهرت مي گي حامله اي
 اما مامان...-

 روي لبش گذاشت:هیسس...همین که گفتد برو خونت انگشتش
با یک خداحافظي از دخترش دور شلللد مرید  ناهید چادرش جلوتر کشللید و

شت اگر در  شکمش گذا ست روي  کحفه وگیج به رفتن مادرش نگاه مي کرد،د
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سه  س شد....به مو مورد بچه به مهیار بگوید باید پابند این زندگي اجباري مي 
 اغنرفت... آنقدر در خیابان ها چرخید که متوجه تاریکي هوا نشللد.پشللت چر

 مز ایستاد..به صندلي اش تکیه داد نفسي کشید وبه سمت خانه حرکت کرد.قر
در آشللپزخانه مشللغول گرم کردن غذا بود با شللنیدن صللداي در بیرون  پرویز

 آمد:سحم خانمي
جواب سحمش داد به مهیار که پشت میز نشسته نگاه کرد او هد سحمي  خسته

تاقش رفت تصللمید گیري کرد و باز خسللته و بي حوصللله جواب داد.به طرف ا
 برایش مشکل بود.یک تصمید اشتباه زندگي اش را نابود مي کرد.

خواب مرید مشللغول مسللواک زدن بود سللایه در چارچوب در ایسللتاد  وقت
 وگفت:بیام تو؟

 روي تخت بود سرش برگرداند مرید بیرون آمد:آره بیا تو عزیزم مهیار
 با من داشته باشي؟ :تو باید هر شب قبل از خواب یه محقتمهیار

 نشست وگفت:کاري ندارم که میخوام کتاب قصمو نشونت بدم کنارش
 باشه-

ستان نمي  سایه صه اش مي گفت وچیزي از دا شي هاي کتاب ق از جلد ونقا
دانسللت مرید همان طور که موهایش شللانه مي زد با لبخند به سللایه نگاه مي 

 کرد...سایه با یک شب بخیر از اتاق بیرون رفت.
 :مرید موهاتو شونه مي کني؟مهیار

 آره-
 بیا خودم برات شونه کند-
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شد پشت به مهیار نشست..او هد آهسته موهایش شانه مي کرد...دست  بلند
روي موهایش کشللید ل*خ*ت وپرپشللت ...بلندي موهایش تا میان کمرش 

 رسیده بود.
تاهشللون نکن - قت کو باشللله،هیچ و گل  هات خیلي خوشلل فکر کند مو

 ..دوستشون دارمباشه.
چشللد هایش بسللت...دسللت روي شللکمش گذاشللت..نفس عمیقي  مرید

کشللید.براي گفتن با خودش کلنجار مي رفت...خودش هد میدانسللت قدرت 
 کشتن بچه ي خودش را ندارد.

 مهیار-
 جون دلد-
 تو بچه دوست داري؟-

اي دستش از شانه کشیدن ایستاد...برق خوشحالي چشمانش لبخندي  لحظه
برلبش نشلللاند یعني امیدوار باشلللد مرید مي خواهد به بهانه ي بچه کنار او 

 بماند؟
 معلومه که دوست دارم...دلت بچه مي خواد؟-

خاطر پول او را  مرید که فقط ب چه مردي  چه آن هد ب ند کجي زد..ب لبخ
 یار گرفت روي شکمش گذاشت.خواسته..برگشت..دست مه

 اینجا..یعني من...تو داري بابا میشي،من حامله ام-
از سللر آسللودگي کشللید...سللرش کج کرد گوش هایش به طرف مرید  نفسللي

 گرفت:یه بار دیگه بگو
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قیافه تعجب زده همسللرش نگاه کرد:من حامله ام..امروز رفتد براي جواب  به
 مثبت بود
 زد دستش روي شکد مرید کشید:بچه؟ یعني من واقعا بابا میشد؟آره؟ لبخندي

 در آ*غ*و*شش گرفت واشک خوشحالي ریخت:ممنون..ممنون مرید مرید
 از روي شانه اش برداشت:دختر یا پسر؟ سر

 :هنوز که معلوم نیست فعح در حد سلولهخندید
ید - با کار دارید  قدر  باس بخرید من قربون این سلللول برم... واي چ براش ل

ساي یه وجبي براش بگیرید...  سک...مرید فکر کن باید لبا سموني..عرو سی
مرید باید استراحت کني دیگه نمي خواد کار کني.. باید خوب غذا بخوري که 

 بچمون تپلي بشه
به آرزوهاي پدري که نمي تواند بچه اش راببیند خندیدبه تمام شللوق  مرید

داد وخوابید او اصللح از اینکه پدر بچه اش  وذوق پدرانه مهیار سللري تکان
نابیناسللت خوشللحال نبود...مي ترسللید..از آینده اي که بچه اش مواخذه اش 
پدرم ازدواج کردي؟از اینکه بچه اش  با  ناسلللت؟چرا  نابی پدرم  کند..که چرا 
یا آوردي؟مي  به دن ید چرا مرا یه بگو با گح ند و هان ک پدرش را از دیگران پن

 ش به طرف جلو حرکت مي داد.ترسید..مهیار دست
 مرید-
 خوابیدم-

 سرد مرید مهیار را از آن همه خوشحالي ناامید کرد کنارش دراز کشید. لحن
 تو خوشحال نیستي؟-
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 چرا هستد ولي مثل تو دیونه نشدم-
ند گه از وجود توهد  لبخ که دی چه  یاد..اون ب تلخي زد:تو از من خوشلللت نم

 داشته باشيهست اونو که دیگه باید دوست 
 لحظه اي مکث کرد:آره دارم چند

 اسد بچه رو چي بذارید؟-
 نمي دوند-
شد میذارم ماکان؛اگر - سر  سر بود بامن...پ اگر دختر بود تو انتخاب کن اگر پ

 دختر بود چي بذارید؟
 روي بي حوصلگي و بدون فکر کردن گفت:ساینا از
 داره؟ساینا...هووم قشنگه..یعني سیمرغ ؛کسي هد خبر -
 فقط مادرم-
 پس خانواده من بي خبرن...باید سوپرایزشون کنید-
شن کوچولو مي گرفتد...مي  آه شتد فردا یه ج شد دا شید:اگه چ سرتي ک با ح

صفر  شي،کیک مي گرفتید نون خامه اي..بادکنک با یه عدد  شیریني فرو رفتید 
 اما نمي توند

 فردا میرم مي خرم-
 کاش مي شد دونفره برید-

شد بچه  مرید ست پدر بچه اش با سته او قرار ا سته یا نخوا نگاهش کرد...خوا
شود..وباید ان قرار داد را فراموش  سته مي  اي که مطمئنن خودش هد به او واب

 کند چاره اي نبود باید بماند به طرف مهیار چرخید.
 فردا با هد مي رید-
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 جدي مي گي؟ من وتو با هد؟-
 هد مي گیریدسه تایي میرید..یه جشن -

 از فرط خوشحالي همسرش را در آ*غ*و*ش گرفت:عاشقتد مري.. مهیار
 او فاصله گرفت:مواظب خودت باشیا باشه؟ از
 من مواظب خودم هستد..اگر تو بذاري-

یار باش  مه فت:مطمئن  ید ب*و*سللله اي برگردنش زد وگ منظورش را فهم
 غرایضد کنترل دارم

 ا خودش عشق نمي فهمید.میدانست همسرش دوستش دارد ام او
*** 

 برایش انتخاب مي کند:بیا مهیار اینو بپوش لباسي
 دراز کرد به لباس خورد برداشت:ممنون دستش

 سوالي از رنگ وجنس نپرسید نمي خواست ناراحتش کند. دیگر
 :اگر بخواي مي توني با عصات بیايمرید
ناگهاني همسللرش اورا شللوک زده کرده بودوهمه را مدیون بچه اي مي  تغییر

 دانست که هنوز جنسیتش مشخص نیست
 واقعا؟یعني مي توند با عصام بیام؟-
 آره-

برداشلللت و با هد بیرون رفتند هنگام رانندگي مرید پرسللید:براي  عصلللایش
 جشنمون چي مي خواید؟

 کیک وبادکنک وشیریني..نوشیدني-
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 ید: با عدد صفرخند مرید
 :آره یادم رفت صفر..چون بچمون هنوز در حال تکامل سلولیهخندید

گوشلله اي پارک کرد هر دو پیاده شللدند مرید به سللمت مهیار رفت  ماشللین
دسللتانش گرفت بدنش تکاني خورد در این چند ماه هیچ گاه با میل خودش 

ذرایي نگاه گدستانش را نمي گرفت...وارد شیریني فروشي شدند...چند نفري 
چه ب پدربه آنها انداختند؛مرید به خودش قبوالند این مرد نابینا همسر اوست و

به مهیار  باید عادت کند.مرید در مورد شللیریني ها  به این نگاه ها  اش پس 
 توضیح مي داد و مهیار انتخاب مي کرد.

:مرید کاش مي رفتید خونه لباس عوض مي کردید بعد مي رفتید خونه مهیار
 زعزی

به همسرش نگاه کرد وگفت:تو اینقدر خوشگلي که هر چي بپوشي بهت  مرید
 میاد

تعریفي که از او شللنیده بود از عسللل هد برایش شللیرین تر بود..اما هنوز  اولین
 علت تغییر ناگهانیش را نمي دانست

 مرید خاند-
 بله-
 یه چیزي بپرسد ناراحت نمیشي؟-
 نمیدوند بپرس شاید خوشحال شدم-
چرا از دیشللب تا حاال رفتارت تغییر کرده؟بخاطر بچه اسللت؟!!یعني بخاطر -

 اونه که مجبوري بموني... پس نمیتوني همیشه با من بد باشي درسته؟
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از اینکه اینقدر زود دسللتش براي همسللرش رو مي شللود کحفه و مبهوت  مرید
 شد

وجود بچه ي سال پیش هد باشید با 9نه...نه فقط بخاطر این نیست، ما قرار -
 ساله من نمي توند طحق بگیرم9

با من خوب  لبخندي یه که  باز حرف خودم شلللد بخاطر اون چند سلللول زد:
 شدي..ما به همیند قانعید

فقط نگاه ترحد آمیزي به مهیار انداخت دسللتان مهیار که روي پایش بود  مرید
 گرفت.

 بخاطر رفتارم معذرت مي خوام-
ل دستان ل ه اي بر گردند افکنده دوست / مي کشد هرجا سردش لمس کرد: رشت

 که خاطر خواه اوست
** 

 :سحم عزیزمهیار
 :سحم عزیز دلد بیاین توعزیز

زد وهر دو وارد شدند عزیز مثل همیشه از آنان گرم استقبال کرد...شریني از  در
 دست مرید گرفت:اینا رو واسه چي گرفتي مادر؟خبریه؟

 پالتویش در اورد و گفت:گفتید امشب دورهد باشید یه چیزي بخورید مهیار
که خوشللحالیش بابت بچه بود نفسللي کشللید وگفت:باشلله دسللتتون درد  عزیز

 نکنه..بشینین چاي براتون بیارم
 کنارش نشست مهیار پرسید:به بقیه هد خبر دادي؟ مرید
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 ه جمع بشینآره...گفتد که قراره بچه ي مهیار الدوله دنیا بیاد هم-
 فقط مهیار ودوالدوله پس خودت چي؟-
 به عرضشون رسوندم سرورم با کنیز خودشان مرید الملوک-

 خندید:تاج سر مني مهیار
 لبخند به او نگاه کرد وبه اشپزخانه رفت. با

** 
 :خب یکي اعحم کنه علت این گرد همایي چیه؟فرزین
 هد جمع کردید؟:راست میگه بگید چه خبره همه رو دور راحله

 زد:انشاالله خبر خوشیه ناهیدلبخندي
 :مگه تو خبر داري؟جواد
 :حاالناهید
 :تو بگو مریدمهیار

 نه تو بگو-
 :ِاه..یکیتون بگید دیگهراحله

 هد گفتند:ما.. با
 لحظه مکث با هد خندیدند مهیار گفت:خیل خب تو بگو یک

 خودت بگو-
 :تو اول گفتي مامهیار
 هد گفتید ما..تو بگو:با مرید

مي خندیدن به جزم*س*تانه که با بغض پنهانش حس خفگي مي کرد  همگي
 عزیز با لبخند گفت:بگید چه خبره نصف عمرشدید
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پایین انداخت:مرید...بارداره این جشللن کوچیک هد بخاطر  مهیار سللرش 
 فسقلي دنیا نیومدست

به طرف مرید ر راحله فت..پرویز هنوز با چشللمان بهت زده جی  خفیفي زد 
ناباور به مهیار که این حرف زده بود نگاه کرد..یعني باور کندپدربزرگ شلللده 
اشک شوق در چشمانش جمع شد..راحله هر دوي آن در آ*غ*و*ش گرفت و 

 ودتبریک گفت...بعد از ان تک تک مهمانان که یک جمع خانوادگي بود به ان 
 تبریک گفتند

 مادر؟ :پرویز واسه چي گریه مي کنيعزیز
 خوشحالد-

سش رفت او هد  مرید شد به طرف عرو به پرویز نگاهي انداخت...پرویز بلند 
بلند شللد در آ*غ*و*شللش گرفت ب*و*سللیدش:مبارکه ..انشللاا... خوش قدم 

 باشه
 ممنون-

در آ*غ*و*ش گرفت،ب*و*سیدش در گوشش گفت:ممنون که آرزوي  پسرش
 پدر بزرگ بودن رو به دلد نذاشتي

 ر هاي شما براي ازدواج نبود خودمد بابا نمي شدماگر اصرا-
کادویي براتون مي  همدیگر را رها کردند پرویزگفت:کاش زودتر گفته بودید 

 خریدم
 :اگر مي گفتد که دیگه سوپرایز نمي شدیدمهیار
 با لبخند رو به دخترش کرد:کار درست وانجام دادي ناهید
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 ا حامله اي؟مرید را به گوشه اي کشاند:تو واقع پریسا
 آره-
ساله بود چشد به هد مي زدي تموم مي شد...کي 9دیونه شدي؟...قراردادت -

 از تو بچه مي خواست الکي وبال گردن خودت کردي
 خیره شد:از مشاورت ممنون درچشمانش

 کنارش رد شد پریسا به رفتنش نگاه کرد وزیر لب گفت:دیوانه از
 به بهانه سر درد براي گریه هایش به اتاقي پناه برد وخوابید م*س*تانه

**** 
ها وماها همدیگر را پشللت هد مي گذاشللتند برجسللتگي شللکد مرید  هفته

بیشترراه رفتن ونفس کشیدن برایش مشکل ترشده بود بخاطر بچه با همسرش 
خوب شللده دیگر دعوایي نیسللت تمام عشللق ومحبتي که مي خواسللت خرج 

به مهیار هدیه مي داد...مهربانیش به حدي رسللیده که مهیار براي  کامیار کند
 داشتن مرید براي همیشه یقین پیدا کرده بود.

 دراز کشیده بود پرسید:تکون مي خوره؟ کنارش
 طور که لواشکش مي خورد جواب میداد:آره همان

 لگد میزنه؟-
 اوهووم-
 به نظرت به کدوممون میره؟-
 به مامانش-
 اون غیر از-
 بابا بزرگش-
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 نه-
 فکر کند سایه-
 به عمه اش اگه بره من خودمو مي کشد-
 چرا؟-
 کد از دست زبونش مي کشد ایند بهش اضافه بشه-

 خندید ومهیار گفت:پس نتیجه مي گیرم به من میره مرید
 عمرا اگر به تو بره-
 مي بینید-
 مي بینید-
 یا پسرچرا نمي ري سونوگرافي ببینید دختره -

شت:مي خوام غافلگیرت  مرید شک دیگري بردا شکش خورد ولوا تکه آخرلوا
 کند

دستش به طرفش برد لواشک از او گرفت:اینقدر نخور بچمون بد اخحق  مهیار
 میشه

 ربطي به لواشک نداره ژنتیکیه که اوند به باباش میره-
 اش مي رهابدست مهیار کشید مهیار گفت:اگه به ژنتیکه که خوشگلیش به ب از
 اوه خودشیفته نه چایي-
 مرید فردابرو دیگه-

 :اینقدر خوشد میاد کارت لنگ من بمونهخندید
 تمام کارام لنگ توئه ..میري؟-
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 چي بهد میدي؟-
 تمام دارو ندارم تو این دنیا تویي ..دارو ندارم وبهت مي دم-

 با تفکر گفت: یعني خودم وبه خودم میدي؟.... این چه جمله اي بود؟ مرید
شه..ِمري فردا برو دیگه دختر - سایه فکر نکند جمله بدي با نمي دوند به گفته 

 خوبي باش
 اول بگوجنسیت بچه چیه؟-
 چون طبعت سرده دختر میشه...سایناي باباش-
 چه ربطي به طبع داره؟-
 زاییدم این چیزا رو مي دوندمن چند تا شکد بچه -

 به بازوي مهیار زد:بي ادب مشتي
 میاي یه شرط بذارید؟-
 چي؟-
 اینکه اگر من بردم براي همیشه پیشد بموني و طحق نگیري ولي...-

 حرف برایش مشکل بود:اگر پسر بود هر وقت خواستي برو گفتن
شرطیه مي  با شوخي مي کني؟..این چه  شرطش نگاه کرد: سر و ناباوري به هم

 ماه پیشت زندگي کردم حرفي از طحق زدم؟9ذاري؟ من 
سردت گویاي حرفاي دلت بود ؛از وقتي  لبخندي زد:حرفي نزدي اما..رفتاراي 

 فهمیدي بارداري اخحقت هد خوب شده
شه چي مي گي  مرید ست با انکارنکردولي براي عوض کردن بحث گفت:حوا

 ماکان مي شنوه ها
 من قربون ساینام برم-
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ماکان...مي خوام یه شللرطي بذارم،دختر یا پسللر باشلله خودم براش اسللد -
 انتخاب مي کند

 نداشتیما-
 تو باشي دیگه براي من شرط نذاري-
 عاشقتد مري-
ندي مرید در آ*غ*و*ش  با جاد لبخ نان ای له اي بین آ فاصلل گرفت شللکمش 

کرد.هر روز وابستگیش وعشقش بیشترمي شد از آن طرف مرید سعي مي کرد 
 دوستش داشته باشد همان عشقي که به کامیار دارد.

** 
تاق رفتند زن مرید را راهنمایي کرد روي تخت دراز  به به داخل ا همراه مهیار 

 کشید.
 وید؟مي خواید صداي قلب بچتنوند بشن-

 با هیجان گفت:اره مهیار
ست  صداي ش شحالي بر لبان هر دوي آنان ن قلبش در اتاق پیچید لبخند خو

 مهیار پرسید:خاند دکتر...دختر یا پسر؟
ید زن لبخندي زد وگفت:خانمتون مي خوان  مرید به او اشللاره کرد چیزي نگو

 ازتون باج بگیره
پدر من ودراورد تا اومد اینجا..با خاند من کارش باج بگیره..از دیشب تا حاال -

 شه مرید خاند نوبت مند مي رسه
 بلند شد لباس هایش پوشید:اینقدر ناله نکن بهت مي گد مرید
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 خب بگو-
 االن نه بعدا-

از خداحافظي از اتاق بیرون آمدند مهیار دسللتانش گرفته بود و آرام با او  بعد
 همقدم مي شد.

 چرا نمیگي بچمون چیه؟-
 مي خوام اذیتت کند چون-
ستد مي گرفتد - شتي..اونوقت من برگه رو د اگر مي دیدم جرات این کارارو ندا

 تو التماس مي کردي
 ترحد زنانه اش به او فهماند کار درستي نمي کند:خب حدس بزن حس

 دختره؟-
 تو چه عحقه اي به دختر داري؟-
 خیلي دختر دوست دارم..حاال دختره؟-
 نه-
 تعجب گفت:پسر؟ با
 نه-
 وقتي نه دختره نه پسر پس چیه؟ -
 صداي ناراحت ومحزوني وجدي گفت:دو جنسه است با

 لحظه قلب مهیار ایستاد:چي؟مرید شوخي نکن یک
 کاش شوخي بود..-
 مگه میشه آخه چه جوري؟-
 میخواي سقطش کند؟-
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 زد:نه اون بچه ي منه هرچي باشه حق کشتنش ونداري فریاد
فریادش وحشتي در وجودش ایجاد شد ترسید..هیچ گاه او را اینگونه ندیده  از

 بود:چرا داد مي زني؟ترسیدم...شوخي کردم بابا،دختره
شوخي مي کردي؟آخه این  مهیار شتي  شت:دختر؟..دا ستش روي قلبش گذا د

شده بود..حاال جدي جدي دختره  سکته مي کردم باورم  شتد  شوخیه دا جور 
 کني؟ شوخي که دیگه نمي

 غیض گفت:نه.. با
 زد:خب حاال قهرم میکنه لبخندي
نه اي  دسللتش با لحن نوازش گو ید نه اش کشلل به طرفش برد دور شلللا

 گفت:خوشگلد ببخش
 یه چیزي برام بگیر ببخشمت-
 چي مي خواي؟تو جون بخواه-
 جونتو مي خوام-
 تو بخواه کیه که بده-

 تلفن همراهش زنگ خورد از کیفش بیرون کشید:سحم مامان خندیدند
 سحم خوبي؟رفتي سونوگرافي؟-
 اره-
 خب؟-
 دختره-

 :سایناي باباشمهیار
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نگاهي به او انداخت این همه توجه به دختري که هنوز دنیا نیامده حس  مرید
 حسادتي در وجودش ایجاد شد.

 مادرمبارکه مادر ایشاا..خوش قدم باشه..میگد -
 بله-
 قراره براي پریسا خواستگار بیاد -
 به سحمتي..کي هست؟-
 چه مي شناسد از اون پسراي پولدار باال شهریه-
 اسمش چیه؟-
 کیوان-

سمش شي زد...وچندین  ا ست به خودک سا بخاطر او د شنا بود..همان که پری آ
 بار اورا با پریسا در مهماني ها دیده بود

 کي میان؟-
 شب..فردا -
 باشه میام-
 خدا حافظ-
 خدا نگهدار-
 بیرون از مطب دکتر رسیده بودند:مامان بود؟ به
 آره..فرداشب براي پریسا مي خواد خواستگار بیاد ما رو هد دعوت کردند-
 مبارکه-
 ممنون-

 که مدت زیادیست بیرون منتظر آنان بود با نزدیک تر شدن آنها گفت: فرزین
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 کي بود؟-
 با تعجب به او نگاه کرد:بله؟ مرید

کنجکاوي دوسللتش سللري تکان داد وگفت:فرزین جان فضللولي کردن  مهیاراز
 زشته

 آفتابیش به چشد زد وگفت:چي زشته؟مي خوام بدوند کي بود؟ عینک
شو  مرید سوار  شد مهیار گفت:تا پس گردني نخوردي  شین  سوار ما با اخد 
 برید

از کرد و نشللسللت..فرزین از اینکه جمع کرد دسللتش به در خورد ب عصللایش
سللوالش بي جواب مانده بود با تعجب بیشللتر به انان نگاه کرد ..سللوار شللد 

 وحرکت کرد.
 نمي خواید بهد بگید؟!!من که آخرش مي فهمد-
 فرزین خیلي رو داریا..یعني چي کي بود؟-
 آقا فرزین از شما اصح انتظار نداشتد-
شه ها ولي - سائه ي ادب ن سرویس ا سک و ....بابا مي خوام بدوند براش عرو

 آشپزخونه بخرم یا ماشین وطیاره
 دو با به حرف فرزین دقت کردن مهیار:واقعا که سرکارمون گذاشتي؟ هر

 خندید گفت:دختره مرید
شنبه تا پنج - مبارکه..باید همین االن براي بیرون رفتنش برنامه ریزي کنید...از 

 شناشنبه با من میاد کحس 
 فرزین جان دختره-
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خب باشلله..باید ببریش توي محیط مردونه که با اخحق ومنش مرد ها اشللنا -
 بشه

 آها صحیح اونوقت اون یه روز جمعه چي؟-
 جمعه دیگه باید در خدمت خانواده باشه..نمیشه که همش پیش من باشه-

 :خدا سایه تو از سر ما کد نکنهمهیار
 ند فرزین با حرف هایش آنان را سرگرم کرد.زماني که به خانه رسید تا

 :دستتون درد نکنه ببخشید تو زحمت افتادیدمرید
ستي بهد - شتي بدون تعارف و رو در بای نه بابا چه زحمتي ..هر وقت کاري دا

 بگید
 :مزاحد میشیدمرید

 مراحمید-
 ا شد.جدشد همزمان با او مهیار پایین آمد فرزین با تبریک دوباره از آنان  پیاده
خانه شدند پرویز به سمتشان آمد مرید گفت:بابا پرویز شما اینجا چیکار  وارد

 مي کنید؟
با فرزین - فت  خاند گ ید سللونوگرافي گفتد برسللونتمون..منیره  قرار بود بر

 رفتید..خب چي شد؟نوم دختره یا پسر؟
 لبخندي زد:دختره دوست داري یا بگد عوضش کنن؟ مهیار
 دوستش دارم...اسمش شد همون ساینا :هر چي باشهپرویز
 :بله..مامانش انتخاب کردهمهیار

که از سللر بي حوصللله وبدون فکر بود مرید شللرمنده سللرش پایین  انتخابي
 انداخت و اتاقش رفت.
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*** 
 گاو صندوق مقداري پول برداشت رو به مهیار کرد:من میرم دیگه از
 به فرزین زنگ بزند بیاد دنبالت؟-
 بنده ي خدا مگه آژانس منهنه بابا -

 برداشت:خداحافظ کیفش
 به سحمت-
شرد ناهید در باز کرد  با آژانس به طرف خانه رفت مقداري خرید کرد ...زنگ ف

 با دیدن خریدها سریع از دستش گرفت:
 چیکار مي کني تو بده من اینارو-
 دستش گرفت مرید نفس زنان گفت:سحم از
 سحم-
مادرش وارد آشللپزخانه شللدبه پریسللا که مشللغول میوه شللسللتن بود با لبخند  با

 گفت:سحم عروس خاند
 :سحمبرگشت

 مي خواست بنشیندکه پریسا گفت:مرید یه دقه میاي بیرون؟ مرید
 چرا؟-
 کارت دارم..زیاد طول نمي کشه-

 :بذار دو دقیقه بشینه بچد نفسش باال نمیاد..بعدا حرفت وبزنناهید
سا شک کرد وبه طرف مرید رفت بازوانش گرفت:بعدا بیاد هر  پری ستانش خ د

 چقدر دلش خواست بشینه
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 حیاط ایستاده بودند مرید گفت:زود حرفتو بزن نمي توند زیاد وایسد در
بدون تعارف گفت:ببین مرید تو میدوني من چقدر کیوان  پریسلللا صللریح و

شي زدم..ببخش ک ست به خودک ست دارم بخاطرش د ه اینقدر رک مي گد ودو
شب نیاد..خواهش  شوهرت بگي ام شه به  ست بدم..می نمي خوام کیوان واز د

 مي کند ناراحت نشو..بود ونبودش فرقي نمي کنه
لت در گلویش  مرید بدون ع که  جب از رک گویي خواهرش بغضللي  متع

نشست....حس دلسوزي به مهیار داشت ..او هد از طرف خودش ودوستانش 
 طرد شده بود.

 فقط مهیار؟-
 اره بقیه مي تونن بیان -
 مگه اون قراره چیکار کنه که مي گي نیاد؟-
کاري نمي خواد بکنه ولي من با وجود اون خجالت مي کشللد...تو که اونارو -

 نمي شناسي،میشینن همه جا مي گن شوهر خواهر پریسا کوره
 نگو کور...کلمه مودب ترش هد هست-
 خوبه؟مگي نیاد؟ببخشید روشن دل..نابینا -
 اونا که اخرش شوهر منو مي بینن-
 باشه ببینن..ولي امشب نه بذار بعد ازدواجمون-
 اگر با نیومدن اون تو خوشبخت میشي باشه میگد نیاد-
 دستت درد نکنه جبران مي کند-

ست همچین حرفي  صورت سید و به داخل خانه رفت..نمي خوا مرید ب*و*
 ي از پشت تلفن هد سخت بود.به همسرش بزند ...گفتنش حت
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سته اش  به شان میداد ...قدم هاي آه ساعت نگاهي انداخت پنج بعد از ظهر ن
 به طرف تلفن بر مي داشت شماره گرفت بعد از چند بوق جواب داد:

 الو-
 سحم-
 لبخندي گفت:علیک سحم خاند با
 میگد مهیار-
 جوند-
 چیزه-
 چي بگو..چیزي مي خواي برات بیارم-
 نه...نه راستش پریسا-

 با نگراني گفت:بگو چي شده مهیار
 چیزي نشده ..میگد اگر توي مراسد نباشي ناراحت میشي؟-

 کرد:کسي چیزي گفته؟ سکوت
شي..من واقعا  سرش سد با ست نداره تومرا سا گفته دو پایین انداخت:آره پری

 معذرت مي خوام
شکالي نداره خود لبخند ست:ا ش تو ناراحت نکن..من که تلخي روي لبانش ن

 نمي خواستد بیام
 راست مي گي یا فقط بخاطر دلخوشي من میگي؟-

دلخوشللي او بخاطر خودش که دیگر اینقدرخورد نشللود:راسللت مي  بخاطر
 گد..بخاطر همین زنگ زدي؟..ساینا چطوره؟تکون مي خوره؟
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 :آره لگد میزنهخندید
 تا صبح به من جفتک میندازهبه مامانش رفته..اوند شبا مثل آدم نمي خوابه -

 زد:خوشحالد که ناراحت نشدي لبخندي
ناراحت واسللله چي؟خواسللتگاري نیومدن که گریه نداره..مواظب خودت -

 ودخترم باش..زیاد کار نکن باشه؟
 چشد-
 بي بح-
 خدا حافظ-
 به سحمت عزیزم-

به تلفن در دستش نگاه کرد مهیار تمام سعیش براي به دست آوردن دلش  مرید
 مي کرد اما مرید حاضر به قبول او نبود.

مادرکیوان با تکبر وغرور روي زمین نشللسللته بودند و به میزبان نگاه مي  پدرو
کردند...مادر داماد با نگاه تحقیر آمیزش به خانه نگاهي انداخت تن صللدایش 

 مه بشنوند.آنقدر بود که ه
 من نمیدوند کیوان دختر ندید بود اومد از این خرابه دختر بگیره-

پریسا در مقابل حرف تحقیر آمیز زن ساکت مانند..پریسا از آشپزخانه  بخاطر
 بیرون آمد وبه آنها چاي تعارف کرد زن با یک نگاه مغرورانه سیني عقب برد:

 من وسواس دارم توي هر استکاني چاي نمي خورم-
پوزخندي زد:تازه به دوران رسللیده ها هد میدونن اسللتکان چیه..چون  مرید

 اصوال توي لیوان مي خورن
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پدرش به این وصلللت  پریسلللا اخد به او کرد زن گفت:ببین دختر خاند من و
اصح راضي نیستید..فقط به اصرار هاي پدر وتهدید هاي کیوان بود که اومدید 

 به این خرابه
 عني خونه رو فهمیدید بعد به اینجا بگید خرابه:شما هر وقت ممرید

صل این دوتا جونن که همدیگرو  زن ست حرفي بزند که جواد گفت:ا مي خوا
 مي خوان

 گفت:شما درست مي گید ولي دو خانواده باید در یک سطح باشند مرد
 :متوجه میشد ولي من که پسرتون ومجبور نکردم بیاد دختر من وبگیرهجواد

 پسرمون ومجبور نکرده باشید ولي دخترتون چي؟ :شما شایدزن
سا ستاده بود وبا نگراني به آنها که هر  پری ست میان آنان ای سیني به د با چادر و 

 لحظه امکان داشت مجلس خواستگاري به دعوا بکشد نگاه مي کرد.
 :چي مي گید خاند؟جواد

ر کیسلله :واضللح نبود؟ دخترتون وانداختین به جون پسللر ما که ما رو سللمرد
 کنید؟!!

دستانش مشت کرد مرید گفت:ببخشید شما اومدید براي خواستگاري یا  جواد
 دعواي نصف مونده خونتون اینجا تموم کنید؟

 پریسا که با چشمان ترسیده و نگران آنها را نگاه مي کرد گفت:بشین پریسا به
 چایي ها یخ کرد-

 :نمي خواد بشینمرید
 :شما چکاره ي پریساي؟مادرش نشست..زن پرسید کنار
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 :مردم مي گن خواهرشهناهید
یادتون  مرید فا مو  ید حر مان تمومش کن ما مد: به حرف آ ندي زد کیوان  لبخ

 رفت؟
اجبار سللکوت کردند وصللحبت هاي خواسللتگاري گفته شللد.. بعد از رفتن  به

 آنان جواد با عصبانیت نشست.
 پریسا بیا اینجا-
 بله-
 شدي؟با این پسره کجا آشنا -
با اون دیده ازم خوش اومد بهد گفت - خب..فامیحي یکي ازدوسللتامه من و

 میخواد بیاد خواستگاري
 اخد به دخترش نگاهي انداخت:چند وقته با همید؟ با
 یعني چي بابا مگه من باهاش دوست بودم؟-
این موها رو نگاه آرد روش نریختد هر چقدرم بي سللواد عقب افتاده باشللد -

 بره...من به این ازدواج راضي نیستدحالید چه خ
 واسه چي بابا؟!!-
نا فقط براي - خانوده خوردت مي کنن...ای بذاري تو این  پات و که  خاطر این ب

 خواستگاري اومده بودند انگار ارث باباشون ومي خوان
 بابا چیکار به خونوادش داري من مي خوام با خودش زندگي کند-

تور نمي خوام دختر..این یه دونه اسللت نفس حرصللي کشللید:من که بد  جواد
تحت فرمان پدرو مادرشلله این پسللر سللختي نکشللیده خدایي نکرده فردا تو 

 زندگیتون مشکلي پیش اومد از پسش بر نمیاد
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سا سش بر  پری شواري بود فقط مرید از پ شد متقاعد کردن پدرش کار د کحفه 
 مي آمد...به اشپزخانه رفت.

 خدا پسر خوبیه تو با بابا حرف میزني؟به -
 پوست هاي میوه درون سطل مي ریخت:خودش یا پولش؟ مرید

 من دوستش دارم-
 به من مربوط نمیشه بابا بهتر تصمید مي گیره-

شستن ظرف ها شد پریسا کنارش ایستاد:بخاطر اینکه گفتد مهیار نیاد  مشغول
 از دستد ناراحتي؟

چشللمانش نگاه کرد:ربطي نداره...نمي خوام تو آیندت دخالت کند بعد هر  در
 چي شد بابا منو مقصر بدونه..بابا صححتو میدونه

پر از خشد وکحفه اش به او دوخت واز آنجا بیرون رفت ...ناهید وارد  چشمان
 شد با دیدن مرید گفت:

ه .چهار ماه دیگمگه من بهت نگفتد اسللتراحت کن باز که رفتي سللراغ ظرفا..-
 که میخواي این بچه رو بذاري زمین از کمر مي افتي

 خوبد مامان ...اینارو میشورم میرم استراحت مي کند-
 اورا کنار کشید: الزم نکرده برو بگیر بخواب مادرش

ستراحت به اتاق خواب  مرید سید و براي ا صورت مادرش ب*و* با لبخندي 
 رفت.

****** 
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رداشللت روي صللندلي نشللسللت..لیوانش پر از اب کرد اب از یخچال ب بطري
 سایه با عروسک در دستش وارد شد:

 سحم-
 سحم عزیزم-

 نوشید کنارش نشست عروسک در دستش به او نشان داد:این خوشگله؟ ابش
 عروسک پشمالو برداشت خندید:بره ناقح؟!!!اره خیلي خوشگله مرید

 اینو براي بچه ي شما گرفتد-
 نکنهدستت درد -
 من چه کارش میشد؟-
 تو میشي عمه اش-

 فکرکرد وگفت:مثل عمه راحله؟ کمي
 اوهووم-
 اما من که کوچولوام-
 اشکالي نداره...میشي عمه کوچولو-
 با مند بازي مي کنه؟-
 بله که بازي مي کنه-
 میشه بهد بگه سایه وقتي بزرگ شدم بگه عمه؟-
 فکر خوبیه..خودم بهش میگد-
 ین چي مي گه؟به ام-
 دایي-
 دایي؟!!من دایي ندارم-
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 مي دانست مادرش تنها فرزند خانواده بود نه خواهري داشت نه برادري مرید
س صورت سک به اتاق رفت.با دیدن مهیار که به پهلو سایه ب*و* ید وبا عرو

خوابیده لبخندي زد مانتویش بیرون آورد کنارش دراز کشللید..دسللت مهیارکه 
 روي تخت بود بلند کرد وآرام در آ*غ*و*شش خزید

 خندید وبیشتر به خودش فشار داد:خواستگاري چطور بود؟ مهیار
 بیداري؟-
 یدارم کرديصداي بد وخواب الودش گفت:ب با
 ببخش سردم بود-
 االن گرمت مي کند-

 روي سرش کشید وسرش روي سینه اش فشرد پتوي
 آي مهیار خفد کردي-

 از روي سرش برداشت:مگه نمي خواستي گرم بشي؟ پتو
 به مردند نمي ارزه-
 نگفتي خواستگاري چطور بود؟-
 بد..هر چي الیق خودشون بود به ما گفتن-
 شیرت خشک میشه بچمون گشنه مي مونه حرخ نخورعزیزم-

با مشت به سینه ي ستبر ومردانه همسرش زد دستش گرفت:نزن عمرم...  مرید
 رو بچه تاثیر میذاره خشمگین دنیا میاد وهمه رو میزنه ها

 : تقصیر توئه دیگهخندید
 مرید فردا برید عکس بگیرید؟-
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 عکس ازمن؟-
 د بهش نشون بدیدسه تایي..مي خوام وقتي ساینا بزرگ ش-
 باشه..راستي-

سللایه برداشللت در دسللتانش قرار داد:اینو سللایه خریده..گفت براي  عروسللک
 بچتون خریدم

 عروسک دست کشید:چقدر نرمه دست عمه اش درد نکنه روي
میگد ما که دارید میرید عکس بگیرید همون راه هد میرید چند تا عروسللک -

 بخرید چطوره؟
 اتاقش جا داره؟-
 وهووم...مي تونید سقف آویزون کنیدا-
 آره فکر خوبیه اینجوري بچمون از ترس هر شب شب داري داره-

 بلند خندید و در آ*غ*و*ش همسرش خوابید. مرید
****** 

 یه ذره بیشتر به هد نزدیک بشید-
 دو نزدیک تر رفتن هر
 اقا مهیار دستتون وبذارید رو شکد خانمتون-

این کاررا کردواهسللته در گوشللش گفت:اخه یه عکس گرفتن این همه  مهیار
 انگلک بازي مي خواد؟

 خندید با صداي چیک عکس گرفته شد. مرید
 مرید خاند...روي پاي اقا مهیار بشینید-
 اخه من سنگیند-
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شین  مهیار شین..بیا ب سنگین ب ستي که با بچت  خندید:اخه ني قلیون تو چي ه
 رو پام ببیند

شمام  نديلبخ شونش...اقا میهار  سرتو بذار رو  زد زن عکاس خندید وگفت: 
 دستاتون ودورش حلقه کنید لباتنو به حالت ب*و*سیدن روي سرش بذارید

 خب چرا بذارم مي ب*و*سمش-
 هر طور راحتید..لبخند-
شکد من  با ساینا این عکس وببینه فکر میکنه تو  سته گفت: همان حالت باز اه

 بوده
ند تر خندید وعکس گرفته شللد...چند عکس با حرف هاي مهیار ونه بل مرید

سک هایي که با فرزین خریده  شد...با عرو لبخند بلکه خنده هاي مرید گرفته 
 بودند راهي خانه شدند.

****** 
سالن پیچید...مرید  با سوت در  ست و صداي د سالن  ورود عروس وداماد به 

اشلللک شللوق مي ریخت،اما خانواده ي داماد به ظاهر خود را شلللاد نشلللان 
میدادند...دو جوان انقدر براي شروع زندگي عجله داشتند که خانواده هامجبور 

ش شن برگزار کنند...عروس و داماد در جاي خود ن  ندستشدند بعد از دوماه ج
 مرید دستمالي از جیبش بیرون آورد.اشک هایش پاک کرد.

 :مریدمهیار
 بله-
 گریه میکني؟-
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 اره-
زد:بخاطر اینکه دیگه کسللي نیسللت نصللیحتش کني یا چون نرفتي  لبخندي

 ارایشگاه؟
 ارایشگاه؟نه بابا با این وضعد کجا برم؟..دلد براي پریسا تنگ میشه-
 میشيدوماه دیگه صبر کني راحت -

 به مهیار نگاه کرد:چي ؟ متعجب
 بابا بچه رو میگد-
 ها..اون که بله به شرط اینکه ه*و*س دومیش نکني-
 باشه واسه چند ساله دیگه-
 فکرشد نکن-

 :اتفاقا تو فکرش هستدخندید
 به زحمت بلندشد:میرم پیش پریسا مرید

 باشه-
 طرف خواهرش رفت همدیگررا در آ*غ*و*ش گرفتند. به
 مبارکه خوشبخت بشي-
 ممنون-
 فقط امیدوارم انتخابت درست باشه-
 باور کن پسر خوبیه-

شگل  لبخندي شت:امیدوارم...خیلي خو سا گذا صورت پری ستي روي  زد د
 شدي

 اگر میذاشتن تو از من خوشگل تر میشدي-
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زد از او دور شلللد؛ نمي خواسلللت ارزوهاي بر باد رفته اش را به یاد  لبخندي
ست بیاورد ست در د سرت به زن ومردهایي که د ...هنگام ر*ق*خ مرید با ح

سا  شمش به پری صیدند نگاه میکرد...چ سیقي میر*ق* یکدیگر هماهنگ با مو
که با لبان خندان ونگاه پرعطشللش به چشللمان همسللرش دوخته وبا عشللق 

افتاد..او حتي به سایه وامین که میر*ق*صیدن حسادت  یر*ق*صدهمراهش م
مي کرد کاش جاي انان بچه بود...نفس غمگیني کشید ..جشن  مي کرد و ارزو

 خود را با جشن پریسا مقایسه مي کرد.هیچ شباهتي به هد نداشت.
 :ناراحتي؟مهیار

 از چي؟-
 از اینکه نمي توند همپات بر*ق*صد-

 نمود:چیز زیاد مهمي نیست تبسمي
 دروغ نگو صداي آهتو شنیدم..به خاطر چشمام شرمندم-

بار من  روي ند  مات چ با همین چشلل گذاشلللت:تو  یار دسلللت  دسلللت مه
ر*ق*صیدي..پس شرمنده نباش،بعدشد با این شکد میشه ر*ق*صید؟من به 

 زور راه میرم
یدن زد  مي به نفهم خاطر دلخوشللیش این حرف را زده خودش را  دانسلللت ب

 وگفت:ممنون که درک میکني
 ي کرد.نبود قولي که به خودش داده باید به او عادت م درک

شقابي جلوي مهیار  باکیک شده از مهمان ها پذیرایي کردند مرید ب هاي بریده 
 گذاشت:
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 بیا مهیار کیک وژله است بخور-
 جلو برد به بشقاب خورد مرید چنگال کنار دستش گذاشت. دستش
 در دستش مي چرخاند::پریسا خوشگل شده؟ چنگال

 اوهووم...خیلي-
 توخوشگلتري-

به او انداخت ودوباره مشللغول خوردن شللد:تو که منو نمي بیني از کجا  نگاهي
 میدوني؟

 به چشد نیست به دله-
 خوبه..حرفاي فلسفیت به زندگي امیدوارم مي کنه-
من هیچ وقت نخواسللتد از این زندگي ناامید بشللي...همیشلله سللعي کردم یه -

 جوري خوشحالت کند
 بشقاب دست نخورده همسرش نگاه کرد:کیکتو بخور به
 میل ندارم-

 بشقابش برداشت:پس خودم مي خورم مرید
حالت تعجب گرفت وخندید:قربون اشتها....با این همه شیریني که  چشمانش

 تو مي خوري فکر کند بچمون خوش اخحق بشه
 اهستهزد ومشغول خوردن ژله شد مهیار سرش به طرف مرید گرفت و لبخندي

 پرسید:مرید کدوم داماد مادرت خوشگلتره؟
شق سه بین آن دو مي چرخید  قا شمانش براي مقای شید چ از دهانش بیرون ک

 پشت چشمي نازک کرد وبا لبخند پیروزمندي گفت:
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تو..قدت بلندتره..صورتت نسبت اون کشیده تره..کیوان صورت نسبتاگرد وتو -
 برداشته پري داره  آهسته تر گفت(تازه ابروهاشد

 :مثل اینکه من خوشگلتر از باجناقمدخندید
 اره زیر لب گفت(هیچي کمي نداري جز چشمات-

به او خوش بگذرد  خنده از لبانش برچیده شلللد.انگار قرار نیسلللت امشلللب 
 گوشهایش به صداي موسیقي سپرد.

 یک پنجره را پنجره ها مي فهمند درد
 کور شدن را گره ها مي فهمند معني

 ال بروي، ساده بیایي پایینبا سخت
 ي تلخ مرا سرسره ها مي فهمند قصه

 ها براي همراهي عروس به خانه بخت به سمت ماشین هایشان رفتند. مهمان
 :بابا من نمیام خونهسایه

 پس کجا مي خواي بري؟-
 خونه ي امین-

 با لبخند گفت:خونه هنوز به اسد امین نشده که میگي خونه ي امین ناهید
 :خب یه روزي میشهسایه

 :تا اون روز خیلي موندهناهید
 :پس امشب مهمون شماست دیگهپرویز

 قدماش رو چشد-
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عروس وداماد به دنبالشان تا خانه بخت همراهي کردند...روب*و*سي  نزدیکان
وگریه وخدا حافظي یک سللاعتي وقت انان را گرفت...در اخرهر یک رهسللپار 

 خانه ي خویش شدند.
****** 

صداي زنگ موبایلش مرید به طرفش رفت بدون نگاه کردن به شماره جواب  با
 داد:بله
 نفس کشیدن کسي از پشت تلفن مي امد. صداي

 الو؟-
 سکوت

 مزاحد-
 قطع کردن داشت که صداي اسمش را صدا زد:مرید قصد

میان راه ماند..صللدایي آشللنا که عشللقش را میخواند...خودش بود یا  گوشللي
 وهد؟ارام گوشي به گوشش نزدیک کرد این بار صدا بغض آلود بود.

 مرید هستي؟-
سللختي نفس مي کشللید صللدا که صللداي اوسللت ولي... دهان باز کرد:کام  به

 ...یار؟
 :آره عزیزم..خوبي؟خندید

 .بعد ازیک سال آمده.روي ناباوري تک خنده اي کرد. از
 مرید یه چیزي بگو-

 :کامیارتو...تو ایراني؟نشست
 اره عزیزم..االند هتلد-
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 با خانمت اومدي؟-
 زد:خاند؟اون لیاقت من ونداشت..تو چیکار مي کني؟ پوزخندي
قلبش از هیجان وترس هنوز ارام نگرفته بود:هیچي دارم زندگیمو مي  ضللربان

 کند
 وقته معني زندگي رو نمي فهمدخوبه...من که خیلي -
 اومدي ایران چیکار؟-
 اومدم عشقمو ببیند-

 کشید:تو که مي دوني من ازدواج کردم پس بهتره فراموشد کني نفسي
 چي؟تو اون پسره ي کور رو شوهر خودت مي دوني؟!!!-
 کامیار خواهش مي کند راجع به اون اینجوري حرف نزن اون شوهر منه-
 تمي خوام ببینم-
 شوخي میکني؟-
 نه...این همه راه اومدم براي دیدن تو-
 نمیشه-
 چرا؟-

 روي پیشانیش کشید:بخاطر اینکه... دست
چي بگو..میترسللي با دیدند دسللت ودلت بلرزه وعشللقت برگرده؟ خب چه -

 عیبي داره؟ مرید من هنوز دوست دارم این همه راه اومدم فقط تورو ببیند
 داشتي بخاطر ارث بهد پشت نمي کرديتو اگه منو دوست -
 معلوم دل پري ازم داري...بذار ببینمت برات توضیح مي دم-
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 خوشحال شدم صداتو شنیدم-
 مرید قطع نکن-

هنوز در دسللتش بود کامیار با لحن ملتمسللي گفت:بذارببینمت خیلي  گوشللي
دلد برات تنگ شللده...براي اون جدي حرف زدنت خشللک راه رفتنت...ماه به 

 ماه لبخند رو لبت نمي نشست..مرید جان
شت رو به  لبش شقي که دا گاز گرفت خودش هد براي دیدن او دلتنگ بود...ع

شت  صداي که اورا مي خواند راه رفته را بر میگ شي میرفت...با  تاریکي وفرامو
 اشک ریخت

 میام-
 زد:ممنون خیلي خانمي... لبخندي

 فقط کجا بیام؟-
 فردا بیا هتل...-
 اشه خدا حافظب-

به خودش دلداري میداد...خیانت به کسللي که دوسللتش نداري خیانت  مرید
 حساب نمي شود.

 :مرید وسایحتو حاضر کردي؟ناهید
 هان؟-
 میگد چیزایي که براي خودت وبچه مي خواید اماده کردي؟-

 فشار داد:اره اره...چقدر مي پرسي مامان موبالیش
 مي ترسد یادت بره-

 مبل به سختي بلند شد:من باید اضطراب ودلشوره داشته باشد نه شما ازروي
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 قرصاتو که خوردي؟-
 بله مادر... بله-
سللمت اتاقش مي رفت ناهید گفت:اینقدر نخواب یه ذره قدم بزن اینجوري  به

 بچه راحت تر دنیا میاد
حرف هاي مادرش کحفه شللده بود سللري تکان داد وبدون جواب دادن وبا  از

 فردا روي تخت دراز کشید. فکر
*** 

خبر دادن به کسللي با آژانس به طرف هتل مورد نظر رفت.با اضللطراب  بدون
 شماره ي کامیار مي گیرد.

 الو-
 سحم کجایي؟-
 البي هتل-
 همون جا منتظر بمون میام-
 باشه-

یکي از مبل هاي چرم نشللسللت با دلشللوره به اطراف نگاه مي کرد..مي  روي
ید یک آن سللرش بلند کرد با دیدن  ترسللید کسللي او را ببیند.ناخنش مي جو
سمي اب دهانش قورت داد..عوض  شکي ر شلوار م سفیدو کامیار در ان کت 
شت به او نزدیک  شاید جوانتر...با لبخندي که برلب دا شده همان کامیار بود  ن

 ..خوشحالي واسترسش یکي شد؛در چند قدمي اش رسید..شد
 سحم مرید خاند...-

http://www.roman4u.ir/


 675 1زندگی پاورقی 

سانتد  با شحالد مي بینمت،یک  سحم...چقدر خو شد: لبخند روي لبش بلند 
 عوض نشدي

با دیدن شللکد مرید محوشلللد با بهت اخمي کرد:مرید تو؟!!!...تو  لبخندش
 بارداري؟

 معلوم نیست که مي پرسي؟-
ستي شی د شد پوزخندي زد:خداي من...تو چطور به موهایش ک د کمي کحفه 

 تونستي از اون پسر کور باردار بشي؟
 بعد یک سال برگشتي که با نیش وکنایه حرف بزني؟-

 شد کیفش برداشت:امیدوارم تو ایران بهت خوش بگذره خد
با لبخند جلویش ایسللتاد:خب حاال چه زودم قهر میکنه...قبح اینقدر  کامیار

 ي نبودي،بشین تازه پیدات کردمنازک نارنج
به چشمانش که هاله اي از غد داشت انداخت و نشست..کامیار روي  نگاهي

 مبل تکي روبه رویش جاي گرفت
 خوبي؟-

 تکان داد:بد نیستد سرش
 :با این شکمت چقدر عوض شدي؟چند ماهته؟خندید

 ماه..چاق شدم؟9 -
ستخدامت مي هي بگي نگي..اون موقع اگه با این وزن مي - اومدي عمرا اگر ا

 کردم ولي مامان بودن بهت میاد
 ممنون-
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به هد مالش داد با حسرتي جمحت را ادا مي کرد:ولي دوست داشتد  دستانش
 مامان بچه هاي خودمون بودي

 خودت نخواستي-
مرید من یه اشتباه کردم هي نزم تو سرم..باور کن من اگر با شهح ازدواج نمي -

 رثي بهد نمي رسید اونوقت چه جوري زندگیمو بگذروندم؟کردم هیچ ا
شون میزنن تو فقط بخاطر چند میلیون از - شون قید خانواد شق خیلیا بخاطر ع

 روي من رد شدي پس ارث مهمتر از من بود
نه به خدا اینجوري نیسللت...من یه میلیارد از پول مادرمو تو شللرکت دایید -

سرطان گ شو دولت برداره سرمایه گذاري کردم ماماند  رفته از ترس اینکه پوال
 ارث و تقسید کرد این یه میلیارد به من رسید من االن با دایید شریکد

 چرا شهح رو طحق دادي؟-
 اون استرالیا رو مي خواست نه من...با هد نمي ساختید-

ندي کار مي  پوزخ یدي..داري چی زد:از اینور زن مي گیري از اونور طحق م
 کني با زندگیت کامیار؟ احساس مي کند تبدیل شدي به یه ادم ه*و*س باز

ه*و*س باز؟!!تو به مردي که مادرش بدون عحقش دوتا زن براش انتخاب مي -
کنه و مجبوره با اولي دو سلللال ودومي یک سلللال زندگي کنه ومیگي ه*و*س 

مادرم تحملشللون مي کردم چون جرات با به اجبار  تا زناي من  ز؟...مرید دو
حرف زدن نداشللتد...من مي خواسللتد بعدازمهسللا با تو ازدواج کند دیدي که 

 شد؟ چي
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شه چه جوري مي خواد یه زندگي - شته با شو ندا مردي که اختیار زندگي خود
کي ازدواج کني؟به  رو اداره کنه؟!!االن شهح رو طحق دادي دوباره مي خواي با

 احتمال زیاد اوند طحق میدي
با اضللطراب  کمي ند  به عقب را مکث کرد تعلل در گفتن داشلللت موهایش 

 گفت:یه چیزي بگد جوشي نمیشي؟
 نمي دوند بستگي به حرفت داره-
بدم...من هنوز نتونسللتد - هاد ازدواج  هت پیشللن مدم ب راسللتش من...من او

 فراموشت کند...دوست دارم
شد:چي  مرید شنیده با شتباهي  شمان متعجبش فقط به او نگاه کرد انگار ا با چ

 گفتي؟
 حاضري با من ازدواج کني؟-

 :کامیار خیلي با مزه اي...تو این بچه رو نمي بیني؟نمیفهمي من....خندید
نگو شوهردارم...از نظر من اون با یه ادم فلج که کاري نمیتونه انجام بده فرقي -

 نمي کنه
بار گفتد اون کاراشللو تو حق - به اون اینجوري حرف بزني...یه  نداري راجع 

 خودش انجام میده
 یادم گفتي سفالگري میکنه نه؟-
 اره-
 از همین راه خرج زندگیتون مي چرخه؟-
 نه پدرش-
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به جلو خد شللد دسللتانش در هد قفل کرد:مرید یه ذره عاقل باش اون تا  کمي
چتو بده؟وقتي مرد تومجبوري بري کي زنده اسلللت بخواد خرج تووشللوهروب

سرکار به اینجاش فکر کردي؟..اونوقت تو هیچي از زندگي نمي فهمي جز کار 
 ونگهدار از پدر وبچش همیشه خسته اي..نه تفریحي نه استراحتي

 پیدا شده بود حرف دل اورا بزند اما فعح قصد جدایي نداشت یکي
 وتو تموم شدهکامیار من االن شوهر وبچه دارم قضیه ي من -
 یعني تو اون ودوست داري؟-

 چشمان میشي رئیس سابقش خیره شد...جوابش نه بود. در
 عشق نیست عادته... شاید این عادت یه روزي عشق شد-
مرید تو دیوانه اي؟میخواي زندگي واینده توبخاطر یه عادت که شللاید عشللق -

ند،زندگي رو که مي شد نابود کني؟..من االن دارم ازت درخواست ازدواج میک
ستد داري  شروع کنید چرا پس میزني ؟من که میدوند هنوز دو شق  تونید با ع

 ....دروغ میگد؟
 پایین انداخت:اره سرش

 تو چشمام نگاه کن بگو دوست ندارم-
 بلند نکرد:نگام کن بگو دوست ندارم سرش
 ارام سرش بلند کرد به چشمانش نگاه کرد: مرید

 م نمي توند ترکش کندکامیار من بچه دار-
 میدونستد هنوز دوستد داري درضمن این بچه ي تو نیست بچه ي اونه-
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مزخرف نگو این داره از خون من تغذیه مي کنه هرروز تکون خوردنش وحس -
 مي کند..باهاش حرف مي زند،دوستش دارم

شللد کامیار متقابح ایسللتاد: مرید جان بیشللتر فکرکن من سلله هفته اینجام  بلند
صبر ج ضرم بعد از به دنیا اومدن بچتد  وابت چه مثبت چه منفي بهد بگو...حا

 کند
 به او انداخت:جوابمو گفتد، نه نگاهي

از حرکتي بازویش گرفت:باشلله.... ولي فکر کن با مني که دوسللتش داري  قبل
خوشبخت میشي یا با او مردي که اسمش وگذاشتي شوهر؟من هنوز دوستت 

 دارم حتي یه روزم بدون فکر تو نگذروندم
 ازاد کرد: خداحافظ بازویش

 خدا حافظ-
سل مرید شق انجا را ترک کرد..م ساس عادت وع شده بین دو اح ما کامیار گیج 

 را دوست داشت وبه مهیار عادت کرده بود اما مهد تر از همه پدر بچه اش بود.
محض رسیدن با خانه مادرش با نگراني به سمتش امد:معلوم هست کجایي  به

 یک ساعته گوشیتو میگیرم میگه خاموشه...این مهیار مرد از نگراني
 گفت:خب مي اومد دنبالد زیرلب

 شنید با حرخ سرش تکان داد:من دارم میرم خونه ناهید
 واسه چي؟-

 در دستش پوشید:دوروز خونه نرفتد کي به اون دوتا مي رسه چادر
 بازم میاي؟-
 انشاالله..هر وقت دردت گرفت سریع بهد زنگ میزني فهمیدي-
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 دنیا اوردن بچه خیلي درد داره؟-
 زد:تحمل میکني لبخندي

 صدا زد:منیره خاند منیره
 دست از جارو برقي کشید وبه سمتش رفت:جاند ناهید منیره

 مواظب دختر ما باش-
 هستد خیالتون راحت-
 خداحافظ-

تا نیمه راه همراهیش کرد...برگشللت رو به روي تلویزیون نشللسللت منیره  مرید
اب پرتقالي جلویش گذاشت ومشغول جارو کردن شد...بي هدف کانال ها را 

ال وپایین مي کرد..نه دنبال شللبکه بودونه برنامه ي خاخ فقط مي خواسللت با
 افکارش را از پیشنهاد کامیار به صلیب بکشد.

کحفه وعصللبي از بي خبر رفتن مرید انقدر در حیاط راه رفت که خسللته  مهیار
شللد... در اخر تصللمید گرفت به پارک برود با خبر امدن مرید توسللط منیره به 

شت. صدایش خانه بازگ سردي بینیش نوازش میداد  صایش جمع کرد عطر .ع
 زد:

 مرید؟-
 :بلهبرگشت

 کجا رفته بودي؟-
ولحن تندش نشللان ازعصللبانیتش بود مرید متعجب گفت:دلد گرفته بود  اخد

 رفتد بیرون
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 صبح به این زودي؟ساعت چند رفتي؟-
 ؟یعني چي؟داري بازجویید مي کني؟هر جا میرم باید از قبل بهت بگد-

شت لبخندي زد و  مهیار سعي در ارام کردن خودش دا شید  سرش ک ستي به  د
 جلوتر امد:

نه عزیزم..اخه نگرانت شلللدم یهو بي خبر رفتي نه مادرت نه منیره ازت خبر -
 داشتن...فقط لطف کن دفعه دیگه خواستي بري بیرون یه خبري بده

 نگاهي به چشمان سیاهش کرد وگفت:باشه مرید
باز مشللغول عوض کردن کانال ها شلللد...مهیار کنارش  به کاناپه تکیه داد و

 نشست:خوش گذشت؟
یاد حرف هاي کامیارپوزخندي زد:اره خیلي...مخصللوصللا اینکه برگردي به  به

سش مي کني مي بیني چقدر  شتت ولي وقتي با حال مقای شیرین گذ رویاهاي 
 تلخ بوده

 کسیو دیدي؟-
شهایش  مرید سرش که گو سید به هم سخ نگاه کرد تر سمتش گرفته براي پا به 

 چیزي فهمیده باشد:نه...مگه قراره فقط کسیو ببیني که یاد گذشتت بیفتي؟
تلخ چاشللني حرفش کرد:راسللت میگي..مند وقتي تنهام یاد روزهایي  لبخندي

 که مي دیدم میفتد
 اون موقع ها بیشتر چیکار مي کردي؟-

 ري که از من داري بیشتر میشه:ندوني بهتره..چون ازاین تنفخندید
شدوبه سمت اتاق رفت.مرید پرسشگرانه به او نگاه کرد در گذشته چگونه  بلند

 بوده؟
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*** 
از آن روز مي گذشللت ومرید در فکر بود.باصللداي زنگ موبایلش یک  دوروز

 تکاني خورد.
 سایه گوشیمو میاري؟-

ت ود رفت..به دسسر از دفترش برداشت وبه سمت گوشي که روي میز ب سایه
 مرید داد مهیار گوش هایش به صدا سپرد مي خواست بداند مرد است یا زن؟

با دیدن شماره کامیار ترسش بیشتر شد قطع کرد وبلند شد به بیرون رفت  مرید
له  ماه بود هنوز از سللوز وسللرماي زم*س*تان خبري نبود روي پ اواخر مهر 

 نشست..باز زنگ خورد
 بله-
 تلفن وقطع مي کني؟سحم..چرا -
 نتونستد حرف بزند..چیکار داري؟-
 جوابمو مي خوام-
 جوابتو دادم گفتد نه-
چرا...چون رفتد؟فکر مي کني ارزش پول بیشللتر از تو بوده برام؟مرید من -

دوسللت دارم چند بار بگد؟چه جوري ثابت کند؟اگر مي موندم بدون پول مي 
 بخاطر دوقرون سگ دو میزدید،منتونستي زندگي کني؟اونوقت باید جفتمون 

 ئیسرفتد چون میخواسللتد حقمو بگیرم...مادرم واسلله من مادري نکرد عین ر
 بود باال سرم من فقط باید میگفتد چشد

 تو که مهندس بودي نمیتونستي واسه خودت یه شرکت داشته باشي؟-
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اید بچرا نمي فهمي چي میگد..مادرم منو تبدیل کرده بود به یه رباط که فقط -
 دستورات واطاعت میکرد، هیچ سرمایه اي نداشتد که بخوام شروع کند

 تو بخاطر پول حرف مادرتو گوش مي کردي؟-
 کنار پنجره هتل ایستاده بود به ماشین هاي در رفت امد نگاه مي کرد کامیار

شت واین منو مجبور - سابش دا سه کننده اي تو ح سو اره بخاطر پول...رقد و
 چشد مي کرد فقط بگد

 چشمي که چشمتو روي عشقت ببندي...البته اگر عشقت بودم-
 زد:بودي وهستي...من اونجا رو بدون توتحمل نیوردم لبخندي

 از کجا معلوم بخاطر یه زن پولدار منو طحق ندي؟-
عزیزم...اگر قرار بود این کارو بکند،براي به دسللت اوردن توایران نمي اومدم -

 اونجا زن ثروتمند بود
 اگه مادرت سرطحن نمي گرفت وارثي بهت نمي داد بازم مي اومدي؟-
 معلومه که مي اومدم-
 چرا؟ تو که میدونستي من شوهر دارم-

 کحفه شده بود:تو میخواي با من ازدواج کني یا نه؟ کامیار
 هد مي دانست هنوز دوستش دارد. خودش

 من نمي توند...-
 اصح به پیشنهادم فکر کردي؟-
 ه چي فکر کند من اگرم بخوام نمي توندب-
 واسه چي؟-
 مگه قضیه پولو نمي دوني؟-
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مشللکلت همینه؟اونا که نمیتونن تورو بخاطر چند میلیون زنداني کنن ..تو -
جوابت به من مثبت باشللله خودم درسللتش مي کند...دو برابر پول وبهشللون 

 میدم..چي میگي مرید؟
 به صورتش کشید:نمي دوند دستي

صمید مي گیري..تو االن - مرید نمیدوند یعني چي؟...داري در مورد ایندت ت
سللالته میدوني چند سللال دیگه باید با اون پسللره زندگي کني ؟میخواي  24

 بخاطر اون وبچش روي من که دوستد داري پا بذاري؟
ضي  کمي شش براي را شیدن مرید مي امد تمام تح صداي نفس ک مکث کرد 

 رید به کار مي برد.کردن ونرم شدن دل م
که هیچ احسلللاسللي بهد - نه عین تو واون  مدیگرو مي خواید... من وتو ه

ستد داري...اخرین  سر اجبار با اون ازدواج کردي.... میدوند دو ندارید،تو از 
 بار تو شرکت یادته؟بهد گفتي دوست دارم دروغ گفتي؟!!!

 گاه کرد.ود نپشت لبش بود به انگشتانش که با الک قرمز پوشانده ب دستش
دلنواز صللدایش زد:مرید؟جوابمو بده..وقتي دوسللتد داري چرا مي گي  بالحن

نه؟اگر پوله میگد حله؟بچه اسللت؟خب ما خودموند بچه دار میشللید...تازه 
 رنگ چشماشد به خودم میره میشه میشي

ساینا حس مادرش  دلش شت  شکمش گذا ست روي  شد لبخندي زد د نرم می
 التماس مي کرد که از کنارش نرود.فهمید تکان خورد،شاید 

 در دلش به راه افتاده بود... تصمید گیري اورا به جنون کشانده بود جنگي
 اشک در چشمانش جمع شد:فرصت مي خوام قطرات
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نمي توند..مرخصي من فقط سه هفته است یه هفته ي دیگه باید برم ...یا اره -
 یا نه دیگه میخواي به چي فکر کني؟

بست قطرات اشک سرایز شد در یک تصمید آني جوابش داد:باشه  شچشمان
 قبول

 خوشحالي دستانش مشت کرد خندید:واقعا؟جدي با من ازدواج مي کني؟ از
 اره...اره...-

 سرد روي پیشانیش پاک کرد:براي طحق مي خواي چیکار کني؟ عرق
 تو کار نداشته باشه خودم راضیشون مي کند-
 بري بگي پول میدم مرید وطحق بدید؟چه جوري؟میخواي -
 نترس عزیزم با دوکحم حرف مردونه درست میشه-
 برام درد سر درست نکني-
 نه بابا...میگد خیالت راحت-
 بچمو چیکار کند؟-
 اي بابا...اونو که باید فراموش کني چون به هیچ عنوان به تو نمي دنش-
 ولي من..-
صمید خودتو گرفتي تو- شي هد بچه ي  مرید؟تو ت شته با نمي توني هد منو دا

 اون..مگر اینکه بخواید بدوزدیمش
 میشه؟-

شدي؟میخواي به جرم ادم ربایي ممنوع الخروجمون کنن  کامیار خندید:دیونه 
 ..بعدشد زندون؟شماره تلفن وادرس خونتون بده

 کامیار مي ترسد-



wWw.Roman4u.iR  686 

 

هت مي گد فک- باش تواي مرید توکه قبح اینجوري نبودي..دارم ب و ر چیزي ن
 از همین حاال خودتو زن من بدون...یه زندگي توپ تو سیدني برات مي سازم

 حداقل بگو مي خواي چیکار کني؟-
 مي خوام با اون پسره حرف بزند-

 صدایش بلند کرد:میشه اینقدر نگي پسره؟اسمش مهیاره عصبي
 حاال-

 بیرون آمد با صداي در مرید برگشت سایه
 کشیدید ..یخ مي کنهبیا شام -
 سایه نگاه انداخت بغض کرد دلش براي او هد تنگ مي شود. به

 :مرید هستي؟کامیار
به سللایه بود:هر کاري مي کني بکن فقط نذار اوضللاع زندگید خراب  نگاهش

 بشه
 چشد عزیزم-

 قطع کرد:االن میام تلفن
 ...اما دلشبه داخل رفت..بین عذاب وجدان وخوشلحالي گیر افتاده بود سلایه

شبختي  ستش داري چیزي جز خو سي که دو به او امید میداد زندگي در کنار ک
 نیست.

اضطراب کنار همسرش نشسته بود...خجالت وشرمساري در وجودش مانع  با
از غذا خوردنش مي شللد..پرویز به حال گرفته ي عروسللش نگاهي انداخت 

 نگران شد.
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 مرید جان..چیزي شده بابا؟-
بلند کرد در چشللمان قهوه اي پرویز خیره شللد..لحن مهربان وپدرانه  سللرش

پرویز برشللرم سللاریش افزود چقدر وقیحانه در کنارشللان نشللسللته وشللام مي 
خانواده هیچ  جا خوش کرد...این  نده اي در گلویش  فه کن خورد...بغض خ
بدي در حقش نکرده بودند..به زحمت سللر سللنگینش به طرفین تکان داد..با 

 ه از ته گلویش بیرون مي امد فقط توانست بگوید.ک يصدای
 نه..-

 سر چرخاند:چرا صدات مي لرزه مهیار
دهانش قورت داد نفس عمیقي کشللید:خوبد فقط،فقط بخاطر دنیا اوردن  اب

 بچه ترس دارم
 :یه جی  بکشي تمومه...یه لیوان اب به من مي دي؟خندید

 از مهیار دری  نکند.مي خواست مهربانیش را در این مدت کد  مرید
 باشه عزیزم-

 باال انداخت:عزیزم؟!! ابرویي
 مرید لیوان جلویش گرفت:مهیار اب خندید

ستش ستانش دو  د شتن مرید د ستانش قرار دادقبل از بردا دراز کرد..لیوان در د
 طرف دست مهیار که روي لیوان بود قرار داد

 مرید؟چي شده؟لیوان چرا ول نمي کني؟-
 مانع از حرف زدنش شد:معذرت مي خوام بغض
به لیوان درون دسللتش خیره بود..مي دانسلللت اتفاقي افتاده که حالش  مهیار

 اینگونه دگرگون شده پرویز روبه مهیار کرد:
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 حالش خوب نیست برو ببین چشه-
 شاید بخاطر بچه است-
 ساله من میگه بچه بهانست50تجربه -

 بلند شد به سمت اتاقش رفت صدایش زد:مرید اینجایي؟ مهیار
 تخت نشسته بود اشک مي ریخت:اره اینجام روي

 نشست دستش دراز کرد:دستتو بده کنارش
ستش ست این عادت را مهیار به او داده هنگام  د ست او قرار داد چند ماهی در د

 حرف زدن دستان همسرش بگیرد ارامشش بیشتراست.
ن نوازشگونه اي گفت:خب موش من امروز چش شده؟ البته صداي بد ولح با

 امروز که نیست چند روزیه حالش گرفته است
چشمان خیره مهیار که روي ران پایش ثابت مانده بود نگاه کرد..نمي دانست  به

اگر از او جدا شللود کامیارهد با او اینگونه مهربان اسللت..عاشللقانه با او حرف 
ید مري؟ به او مي گو ند؟ یار هد مي  مي ز کام یار موش  موش کوچولوي مه

شللود؟در مورد تصللمید درسللت یا اشللتباه خودش خبر نداشللت...فقط مي 
 خواست در کنار کسي که دوستش دارد زندگي کند.

 نمي خواي جوابد بدي گلد؟-
 کرد:بسه اینجوري صدام نکن گریه

نداره..فقط میخو- ام چرا....خوشللگلد اگه االن نمي خواي حرف بزني عیبي 
 حرف بزني چون دل درد مي گیري
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ندید خت..و  خ ندا یه خودش را در آ*غ*و*ش او ا با گر بل از حرکتش مرید  ق
 صداي گریه اش را در سینه پهن ومردانه شوهرش خفه کرد.

 منو ببخش مهیار-
 کمرش نوازش مي داد:چیکار کردي که ببخشمت؟ پشت

 من نمي توند...نمي توند...-
گریه... مهیار کحفه شلللده بود گریه هایش چنگي بود که درقلبش فرو مي  باز

 رفت.
 عزیزم حرف بزن...قربونت برم گریه نکن بگو چي شده؟-

بزرگ..خیانت...تمام احسلللاسلللاتش بهد ریخته بود؛حتي نمي  گ*ن*ا*هي
شق ومحبت مهیار..عحقه خودش به  سي دارد...بین ع ست به کامیار چه ح دان

 ر دوراهي قرار گرفته که باید یکي را انتخاب کند.کامیار..برس
****** 

 آخر فصل
از سلرقبر بلند شلد..با دسلتمالي اشلک هایش پاک کرد سلایه دسلتانش  مرید

 گرفت.
 برام برات اب بیارم؟-

 تکان داد:نه خوبد برید سرش
 سایه به سمت ماشین مي رفتند..مهیار بلند شد وگفت:بابا من میرم همراه
 به سنگ نوشته هاي قبر نگاه مي کرد:برو عزیزم..مند االن میام پرویز

باز کرد وبه تنهایي پشللت انها حرکت مي کرد پرویز روي نوشللته ي  عصللایش
 شادي دست کشید.
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بدون تو من - گه نگفتي  نامردي کردي م مه راه من...خیلي  شلللادي..رفیق نی
...جات راحته هیجا نمیرم پس چي شللد؟عیبي نداره مند یه روزي میام پیشللت

ساختد ..فردام  سجد  صیتت م سري نداري؟اون زمین وطبق و خانمي،کد وک
ناي بهشللتي منو  یدوارم حورالعی ندید(ام خت فرش میخرم براش... خ ند ت چ

نندازن...مرید ودیدي؟نظرت در مورد عروسمون چیه؟دختر خوبیه  تازچشم
 یشنه؟قراره برامون یه نوه ي خوشگل بیاره ..حتما میارمش که ببین

با دیدن آنها که کنار ماشللین ایسللتاده اند گفت:بچه ها منتظرن من  برگشللت
 میرم..دوباره بهت سر میزند

شد قبر ب*و*سید..بلند شد وبه سمتشان رفت:شما چرا وایسادین سوار  خد
 شید

سایه گفت:بابا فردا قراره از طرف  سایه ست ان دوعقب بعد از حرکت  ش جلو ن
 مدرسه برید موزه

 خوبچه -
 اره...شما رضایت بدید بهترم میشه-

 :چشد رضایتد میدیدخندید
با استرس بیرون نگاه مي کرد ناخن هایش مي جوید..بعد از گذشت سه  مرید

روزهنوز کامیار تماسللي نگرفته...از چیزي که در ذهن اوهد مي گذشللت خبر 
 نداشللت از کحفگي شللقیقه هایش فشللار داد..پرویزماشللینش را در پارکینگ

 رستواني پارک کرد
 رسیدید پیاده شید-
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 همان طور که پیاده مي شد گفت:بابا من کباب نمي خورما سایه
همدیگر به سمت در رستوران مي رفتند پرویز با خنده گفت:صبر کن پامون  با

 برسه به دررستوران بعد سفارش کن اینو مي خورم اونو نمي خورم
 رستوران شدند مرید اهسته گفت. وارد

 مهیار-
 زد عصایش جمع کرد:میدوند جمعش کردم لبخندي

 دستانش گرفت:بدم میاد اینجوري نگامون مي کنن مرید
 من متنفرم-
طرف میزي که پرویز تعیین کرده بودرفتند..مرید براي مهیار صللندلي عقب  به

کشید..او با دست کشیدن به صندلي نشست عصایش روي میز گذاشت..مرید 
سش نگاه  شت.پرویز فقط به عرو شت و روي زمین کنار پایش گذا سریع بردا

 نشاتکرد..فقط یک نگاه نگاهي که پر از گحیه وشللکایت وناراحتي بود.با دسلل
صورتش مالش داد تا کمي از دلخوریش که عروسش مسبب ان است کد شود 

 بلند شد.
 :میرم یه ابي به صورتد بزند بیامپرویز

طرف سرویس رفت اب به صورتش زد..چشمانش سوزش اشک داشت..در  به
 حال قرمز شدن بود که سرش باال گرفت ونفس هاي عمیق کشید.

 که همچین عروسي بهد دادي؟خدا گ*ن*ا*هد هنوز بخشیده نشده -
ست اگر پایین بیاید  همان شک کرد..میدان صورتش خ سرش باال بود  طور که 

 اشک ها هد سرازیر مي شوند بیرون امد به سمت میزشان رفت وگفت
 چرا سفارش ندادید؟-
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 :گفتید منتظر شما بمونیدمرید
 ؟خوريزد وگارسون خبر کرد با امدن گارسون گفت:سایه جوجه مي  لبخندي

 اره-
 شما دوتا؟-

 :من که ه*و*س مرغ ترش کردممرید
 خندید:االن ویار مرغ ترش کرد.براي مند سفارش مرغ ترش بدید مهیار
:اگر مرغ ترش نداشللته باشللن که باید سللفارش بدید براي مرید خاند پرویز

 درست کنن
 :تو لیست غذاهامون هست براتون میارمگارسون

 کباب برگ بیارید:ممنون براي من پرویز
 بله حتما-
 رفتن گارسون مرید گفت:تو هد ویار مرغ داري؟ با
 هر چي باشه اون بچه مند هست-

جدایشلللان  مرید گاهش کرد..نمي دانسلللت عکس العملش در مورد  ن
ید..بعد او چه کسللي همسللرش مي  چیسلللت..کاش کامیار دیرتربه او بگو

اوردن  نگیرد.نفسي کشید با شود،بیشترازمرید دوستش دارد یا کمتر؟شاید زن
 غذایشان مشغول خوردن شدند.

خانه شللدند پرویز چراغ ها روشللن کرد..تلفن زنگ خورد به طرف تلفن  وارد
 رفت شماره ناشناس بود.

 الو-
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با استرس به پرویز خیره بود مي خواست بداند پشت خط کامیار است یا  مرید
 نه
 منزل اقاي سعادتي؟-
 بله بفرماید؟-
 اقا مهیار تشریف دارن؟-
 بله هستند..بگد چه کسي تماس گرفتند؟-

درحال گذاشللتن لباس هایش در چمدان بود:یه دوسللت قدیمي میخوام  کامیار
 حالش وبپرسد

با شک برگشت وبه مرید که نگراني وترس در چشمانش جمع شده بود  پرویز
 چرخید نگاه کرد..چشمانش به طرف مهیار که در اشپزخانه اب میخورد

 چند لحظه گوشي خدمتتون باشه-
 آشپزخانه رفت:مهیار ..یکي از دوستات زنگ زده به

شمانش شدهمان طور که قرینه هایش روي میز خیره بود  چ از فرط تعجب باز 
 گفت:دوست؟مطمئني دوستاي منن؟کدومش؟!!!

تر رفت گوشي در دستانش قرار داد:نمي دوند باهاش صحبت کن ببین  نزدیک
 کیه

 روي گوشش قرار داد:بله؟ گوشي
 میشه برید یه جایي صحبت کنید که کسي نباشه؟-
 شما؟-
 یه دوست قدیمي؟-
 نمي شناسد-
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 صحبت کنید یادت میاد-
 چشمام واز دست دادم حافظد هنوز سر جاشه...تورو نمي شناسد-

شده بود وبه حرفاي مهیار گوش میداد...پرویز که کتش  مرید ز ابه اپن نزدیک 
 روي مبل برداشته بود به سمت مرید امد:

 مرید جان-
 :بلهبرگشت

 چیزي شده؟رنگ پریده؟-
 نه خوبد..ممنون چیزید نیست-
 برو استراحت کن-
 خوبد به خدا-

زد دسللت دور شللانه اش انداخت وبه طرف اتاق برد:میدوند خوبي  لبخندي
 ..ولي استراحت کني بهتره

اصللرار پرویز مرید براي اسللتراحت به اتاقش رفت اماتمام حواسللش در  به
 اشپزخانه ومرد پشت خط بود.

به با مرید براي اولین ر*ق*صللید  مهیار که  تاق ممنوعه رفت..همان جایي  ا
 وب*و*سیدش.روي صندلي نشست

 بگو مي شنوم-
 چقدر از گذشته ي مرید خبر داري؟-
 سي؟مرید؟تو..تو اون واز کجا میشنا-
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شن کرد وپکي زد:پس  کامیار سیگاري رو ست نخ  ش صندلي ن شد روي  بلند 
 هیچي از زنت نمي دوني؟!!جالبه

 زن من پاکه میفهمي..اگر گذشته اي هد داشته به خودشه مربوطه نه من-
دیگري زد ودودش به هوا فرسللتاد:اون قبح تو شللرکت من به عنوان مدیر  پک

 د بودید ما...سال با ه3برنامه کار مي کرده...
 اهان..فهمیدم..تو باید کامیار باشي-
 درسته...پس مرید درمورد من بهتون گفته-
 نخیر..فقط یه بار که تماس تلفني داشتید اسمتون وشنیدم-

خب مي  در باشلللد: بار  یه  مان  کاش فقط ه که اي  دلش ارزو مي کرد 
 گفتید..درمورد مرید قراره چي به من بگید؟

سیگاري خاموش کرد:حتما میدونید ما همدیگه رو  خد سیگارش در جا  شد 
 دوست دارید؟

دهانش قورت داد احسللاس کردقلبش یخ زده به اجبار لبخندي سللرد تر از  اب
شتني بوده قبح بوده..مرید االن منو  ست دا ستد..اگرم دو قلبش زد:نه نمي دون

 دوست داره
 دوست داشتنش راشل ونامطمئن گفت. چقدر

زد:بیچاره..تو مثل اینکه عحوه بر چشللمت دلتد کوره،یعني بعد یک  پوزخندي
سلللال هنوز نفهمیدي عحقه اي بهت نداره موندش اجباریه..اگرم بمونه فقط 

 بخاطره بچه ي توئه؟
 شد انگشتانش مشت کرد:تو حق نداري دختر منو اینجوري صدا بزني عصبي

 مرید باهات حرف بزند من با دخترت کاري ندارم میخوام در مورد-
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وحشللت از دسللت دادن مرید داشللت...از عحقه ي مرید به کامیار از  مهیار
 اخرین تماسشان فهمید عرقي سر روي کمرش نشسته بود.

:اگر مرید وواقعا دوسللت داري وخوشللبختیشللو مي خواي ...طحقش کامیار
ي ر تو معنبده،بذار واقعا کنار اون کسللي که دوسللتش داره زندگي کنه..اون کنا

زندگي رو نمي فهمه...بعد از به دنیا اوردن بچش باید کار کنه خرج زندگیتون 
وبده...تواز گذشللته ي اون خبر نداري اون خیلي سللختي کشللیده...حقش یه 

 زندگي ارومه وراحته
به گفتن حرف هاي او نبود خودش زندگي براي او  مهیار یاج  اگر مي دید احت

دهد...دسللتان مشللت شللده اش را روي دسللته محیا مي کرد که فقط دسللتور 
 نیمکت مي زد:

 دیگه نمي خوام بشنوم خداحافظ-
بدون اگر بخواي مرید - خه ولي اینو  یدن حقیقت تل یدوند شللن قطع نکن...م

ما  گه داري چیزي جز بي مهري ازش نمي بیني... نار خودت ن وهمیشللله ک
 دمهمدیگه رو دوست دارید...بابت ازادیش حاضرم صد میلیوند ب

 اون زنداني نیست میلیون ها پول رو فداي یه تار موش مي کند-
اون منو دوسلللت داره..چرا نمیري ازش بپرسللي..ببین واقعا منو مي خواد یا -

 تورو؟
کحفه سللرش پایین انداخت وبه پیشللانیش دسللت مي کشللید..کامیار  مهیار

 بلندشد روبه روي اینه ایستاد دستي به صورتش کشید.
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شیرین کي یو هنوز - ستي چون میدوند  ستي؟...تو حریف قدري براي من نی ه
 میخواد توهد برو کوهتو بکن شاید به یه جایي رسیدي

تلفن وقطع کرد..مهیار هنوز گوشللي در دسللتش بود قطره قطره اشللکش  خندید
سته  شي به جلویش انداخت مرید آه شید گو سي ک روي زمین مي ریخت..نف

 در باز کرد وگفت:
 مهیار-

 به طرف در گرفت:جاند عمرم سرش
چیزي که مرید دوست داشت جواب دادن هاي عاشقانه اش بود شاید این  تنها

 را هد یادگاراز او ببرد.
 بیام تو؟-

 به طرفش دراز کرد:بیا تو خوشگلد دستش
به شللکمش  مرید یار حسللش کرد دسللتش جلو برد  تاد مه نارش ایسلل ک

 دو شکمش ب*و*سید.خورد...سرش جلو برد پیراهنش باال ز
 دوتا تون ودوست دارم-

 گرفت روي پایش نشاند. دستش
 یه چیزي بپرسد نمیگي فضولي؟-

 :نه بپرسخندید
 با کي حرف میزدي؟-

ندش یار مرید بیشللتر فشللرد  لبخ کام هاي  یاد اوري حرف  فرو کش شلللدبا 
 ب*و*سیدش

 وار گفت:نمیذارم تورو ازم بگیره زمزمه
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 کي؟-
 زد:هیچي عزیزم..یکي از دوستاي قدیمید بود لبخندي

 چي مي گفت؟-
ستش شید:فکر نکند براي تو  د صورتش ک باال اورد با حالت نوازش گونه روي 

 جالب باشه
بلند کرد تردید داشللت چشللمان قرمزش چیز دیگري مي گفت مهیار  سللرش

 گفت:امشب اینجا بخواید؟
 باشه..فقط من برم اب بخورم بیام-
 مند بیاربراي -
 باشه-
روي پایش بلند شلللد به اتاق رفت همراهش برداشلللت وپیام براي کامیار  از

 فرستاد:
 سحم تو به مهیار زنگ زدي؟-
 سحم عزیزم..اره چطور؟-
 چي بهش گفتي؟-
 حرف مردونه زشته داخل نکن..خوبي؟بي ادب سحم نمي کني-
 کامیار نمي توند حرف بزند شب بخیر-

 خاموش کرد براي خوردن اب به اشپزخانه رفت. همراهش
 آنجا بر فراز قله کوه در
 پاید خسته از رنج دویدن دو
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 خود گفتد که در این اوج دیگر به
 را خدا خواهد شنیدن صداید

 سوي ابرهاي تیره پر زد به
 روشن امیدوارم نگاه

 دل فریاد کردم کاي خداوند ز
 او را دوست دارم دوست دارم من

****** 
شت وگفت:چقدر دلد  با صبحانه مي خوردند مرید لقمه اي در دهان گذا هد 

 نون خامه اي مي خواد
 :نخور اینقدر نون خامه اي زن!!قندت میره باال هامهیار

 من که نخواستد فقط ارزو کردم-
 البد فکر کردي مند غول چراغ جادوم که براوردش کند؟-

 غول هد براي براورده کردن ارزوها چشد دارد. میدانست
 نه..من ازت چیزي نخواستد-

 شد مرید گفت:کجا؟ بلند
 نا کجا آباد-

 :کجا میري مهیار؟خندید
 هرکجا؟-
 باشه برو..مند فکر میکند داري میري توالت-
 بي تربیت دستشویي-
 م*س*تراح-
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 خندید:هرجور راحتي فکر کن مهیار
 با خرید ها وارد آشپزخانه شد:سحم منیره

 :سحم خسته نباشیدمهیار
 ممنون..درمونده نباشي-
طرف اتاق رفت ..اماده شللد وبا عصللایش بیرون آمد مرید که صللبحانه اش  به

 خورده بود روي کاناپه نشسته بود با دیدن مهیار گفت
 با ژاکت میري م*س*تراح؟-
 تیپ کنید؟اره...مگه دستشویي دل نداره واسش -
 چرا خدا بده شانس-

باز کرد مرید خوش اندامي وخوشتیپي شوهرش را با ان پیراهن سفید  عصایش
ضافه  صا در ان تیپ ا ستود..اما آن ع سبز تیره  شن وژاکت  شلوار لي ابي رو و

 بود.
خانه بیرون آمد به سللمت شللیریني فروشللي رفت با خرین نان خامه اي به  از

 طرف خانه مي رفت.
 مهیار؟ آقا-

 :بلهبرگشت
جلوتر آمد حتي به ذهنش خطور نمي کرد همسللر مرید از خودش بهتر  کامیار

 باشد..نگاهي گذرا به ان بدن ولباس هایش کرد.
 خوشتیپ هستیا؟-

 به بازوهاش زد:معلومه با زور قرخ وامپول بادش نکردي خندید
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 اشنایش شناخت:ممنون قابل نداره صداي
سه خودت نگه - شمش وا شاید اون با یه چ شه، داره..براي زن دومت الزم می

 تورو پسندید
زیادیسلللت به این حرف ها عادت کرده اما هنوز خرد شلللدن هایش را  مدت

 تحمل نمي کند.
 که برود کامیار بازویش گرفت:میخوام باهات حرف بزند برگشت

ستش دا با شه..دو شید:حرفي ندارم،مرید زنه من ومادر بچ شد بازویش ک م رخ
 طحقشد نمي دم

زد:چه اعتماد به نفسللي هد داري..چرا طحقش نمي دي؟ راسللتشللو  پوزخندي
بگو دوسللت داشللتنت که دروغه چون اصللح نمي بینیش مي خواي حمال تو 

 وبچت باشه؟
حواسللت به کلماتي که براي مرید به کار مي بري باشلله..دوسللت داشللتن به -

 دچشد نیست، من خودم نوکري خودش وبچش مي کن
تن صللدایش بلند کرد:چرا نمي خواي بفهمي دوسللتت نداره...تو با این  کامیار

 چشمت آخه چه جوري مي خواي ازش مراقبت کني؟
 با همین چشمام ازش مراقبت مي کند-

شت سیاه  برگ سمان از ابرهاي  صداي غرش رعد وبرق آمد..آ چند قدمي رفت 
ت یقه ند قدم بلند به سمتش رفزمین را تیره کرده بود...کامیار با عصبانیت با چ

 اش گرفت به دیوار کوبید..بسته ي شیریني وعصا از دستش افتاد.
یا این - یدي  با زبون خوش طحقش م یا  ناقص.. هت مي گد  گوش کن چي ب

 زندگي روبرات جهند مي کند
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 ولد کن-
چیه نمیتوني کاري کني..تو که نمیتوني از خودت دفاع کني چه جوري مي -

 رید من مراقبت کني ها؟بدبختخواي از م
آسللمان ترکید..قطره قطره بارانش برروي زمین مي افتاد مهیارهد بغض  بغض

 داشت اما مثل آسمان غرورش را له نکرد ان را در گلویش خفه کرد وفریاد زد.
 تو حق نداري بگي مرید من..اون زنه منه عشق منه زندگي منه دوستش دارم-

اش بیشللتر تکان داد:تو چي میخواي پول؟دوبرابر پولي که بابات بهش داده  یقه
 رو برمي گردوند

تندتر شده بود وهر دو خیس مهیار سرش تکان داد:چرا نمي فهمي احمق  باران
 مي گد دوستش دارم پول میخوام چیکار؟!!

 از این بحث با فک منقبض شده گفت:طحقش نمي دي؟ کامیارخسته
 نه-

مشت به صورتش خورد...صورتش به پایین خد شد هیچ صحح دفاعي  اولین
نداشلللت جز حرکت دسللتانش با مشلللت هایي که کامیارمیزد او روي زمین 
یار مي  به پهلو شللکد وصللورت مه گد  با مشلللت ول یار  کام تاد..خشللد  اف
نشست...قدرت دفاع نداشت در خودش جمع شده بود باران صورت خونیش 

 مي کرد. پهن نرا مي شست وروي زمی
خیس شلللده نفس زنان گفت:اون گوشلللاي کرتو باز کن...اگر طحقش  کامیار

ندادي بحیي بدتر از این سللرت میارم دخترتو میکشللد..اگه بازم بخواي سللوپر 
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من بازي دربیاري مرید وبا تمام عشللق وعحقه اي که بهش دارم...نابودش مي 
 کند؛یاباید پیش من باشه یا هیچ کس

صورتش را رفت..ام کامیار شده بود..باران هنوز  ا مهیار هنوز روي زمین جمع 
نوازش مي داد..درد داشللت اما از گریه خبري نبود..مرد بود باید طاقت بیاورد 
..هنوز مانده نباید گریه کند باید مرد بودنش را ثابت کند با درد پهلو نشست به 

یس وله خي شیریني  بستهدنبال عصایش دست روي زمین کشید به جاي عصا 
شده بر خورد..بغض کرد...مرید...چقدر قصه اش شبیه شیرین شده...خودش 
شده  شه اي دارد نه کوهي مي بیند...بهانه گریه هایش جور  هد فرهاد..اما نه تی
بود همزمان با باران اشک ریخت...بلند شد بدون عصا با کشیدن دست روي 

ه اورا دید بیرون آمد به دیوار به خانه رفت.روي پله ها نشللسللت.منیره از پنجر
 صورتش زد.

 خدا منو مرگ بده کي این کارو باهاتون کرده؟-
منیره مرید بیرون امدکنارش نشللسللت..گوشلله لبش پاره بود..زیر  باصللداي

شده  شانیش کنده  ست پی شمش کبود از بینیش خون مي امد..تکه اي ازپو چ
 بود روي صورتش دست گذاشت.

 کي این بح رو سرت اورده؟-
مرید پناه برد سرش روي سینه اش گذاشت وگریه کرد باران هنوز قصد قطع  به

 شدن نداشت...بر سرشان مي بارید.
 مهیار پاشو برید تو-
کمک خودش مهیار بلند کرد لنگان لنگان به اتاق مي رفت مرید رو به منیره  به

 کرد وگفت:بتادین وگاز استریل بیار
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 چشد االن-
 موبایلش برداشت وشماره اش گرفت...و بیرون رفت. مرید

 بله؟-
شود گفت:این چه  مرید شت بلند ن سعي در کنترلش دا صدایي که  شد و باخ

سه چي کتکش زدي؟این بود حرف مردونت؟گفتي  سر مهیار اوردي؟وا بحیي 
خودم حلش مي کند منظورت مشلللت ولگد بود؟!!تو چه حیووني هسللتي به 

نه ا که نمیتو مام صللورتش خوني وکبود کسللي زدي  نه...ت فاع ک ز خودش د
 داشتن ونمي خوام دوستشده..من..این..

 مرید بذار مند حرف بزند-
 چي میخواي بگي؟نمي تونستي یه جوري باهاش صحبت کني که نزنیش؟-
 حرف زدم حالیش نبود حرف خودش ومي زد مي گفت طحقت نمیدم-
کارت مي خواي چی- با این  به جهند.. نده  ثابت کني؟که عاشللقمي خب  و 

ستد زندگیمو با نابودي  ضي نی ست اوردند هر کاري میکني؟ من را وبراي به د
 یکي دیگه شروع کند

مرید تکلیف خودتو روشللن کن..باالخره منو دوسللت داري یا نه؟میخواي با -
من زندگي کني ؟من دارم میگد مجبور شلللدم هي بهش میگد مرید دوسلللت 

همه...اصللح چرا خودت بهش نمي گي عحقه اي نداره تو رو نمیخواد نمي ف
بهش نداري تو واقعا اگر منو میخواي یه قدم واسلله من برو جلو بگو دوسللتش 

...عاشقش نیستي بگو منو میخواي که باور کنه از خر شیطون بیاد پایین نداري
 واینقدر بخاطر تو خودش ونابود نکنه
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اثیر گذاشلللت:کامیار هر آرام تر شلللده بود این آرامش روي لحنش هد ت مرید
ست  سرش مي اوردي..اون منو دو شد نباید این بح رو  ضي نمي  چقدرم که را

 داره
 چي؟دوستت داره؟تو خزعوالتشو باور مي کني؟-
 نمي دوند خودش گفته دوستد داره-
خب معلومه که میگه..واسلله نگه داشللتن تو هر حرفي میزنه نه از سللر عشللق -

 ودوست داشتن از سر نیاز
 کنارش آمد:مرید خاند بتادین،صورتشو تمییز میکنید یا خودم.... نیرهم

 از دستش برداشت:ممنون خودم این کار و مي کند وسایل
رفتن منیره گفت:اصللح فکر نمي کردم همچین آدمي باشللي..چیزي که از تو  با

 توي ذهند ساخته بودم یه چیز دیگه بود
اون پسللره نره غول اسللمش چي من هموند عزیزم عوض نشلللدم...یادته با -

 بود؟..عماد، نزدیک شرکت بخاطرتودعوام شد؟
 :آره یادمه چقدرم ازش کتک خورديخندید

 گنده بود..دوبرابر من وزن وقد داشت زورم بهش نمي رسید-
 زورت به یه آدم کور رسید که انگشتاش ونمي بینه؟!!-
 حالش خیلي بده؟ مرید من حاضرم بخاطر این کارم تنبیه بشد خوبه؟االن-
 نمي دوند باید برم ببیند..خداحافظ-
 فعح-

سي سرش پایین گرفته کنارش  نف سته بود  ش شید به اتاق رفت..روي تخت ن ک
 نشست.
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 سرتو باال بگیر خون مغزت مي ریزه پایین-
به طرف مرید گرفت چشللمش روي لب هایش بود مرید آرام با گاز  سللرش

دچسبي روي پیشانیش زد مهیار اب دهانش استریل وبتایدن زخد ها مي کشی
 قورت داد وگفت:

 مرید-
 بله-
 تو منو دوست داري؟-

که مدت ها پیش باید سللوال مي کرد..جوابش را از روز خواسللتگاري  سللوالي
 میدانست ولي به خودش امید میدادشاید دوست داشتني در کار باشد.

سللرش پایین انداخت مهیار پرسللید:جوابش سللخته؟میدوند ..روز اول  مرید
ما من  که ازدواج مي کني ا پدرته  خاطر  نداري فقط ب قه اي  به من عح گفتي 
ست دارم فقط مي خوام بدوند تو قلبت جایي  شدم هزار بار گفتد دو شقت  عا

 دارم؟
گاه  به ن بود  بي شلللده  نه آ خا هار  چ که  یار  ه م عوض شلللده  باس  ل

 یعني...دارم سعي مي کند بهت عادت کندکرد:من..
شد:یعني چي عادت کني؟پس محبتایي که  حالت شمانش متعجب وخیره  چ

 به من مي کردي..همش...همشون ترحد بود؟
 من..-
میدوني کي این بح رو سللر من آورده؟هموني که عاشللقت بود وتورو بخاطر -

 میدوني..میخواد طحقت بدمارث ول کرد ورفت..اون برگشته هرچند فکر کند 
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 تو ازکجا میدوني بخاطر ارث رفت؟-
 مهد نیست-

دراز کرد دست مرید دردست گرفت:یه سوال ازت مي پرسد راستشو  دستانش
 میگي باشه؟

 باشه-
 تو هد طحق مي خواي؟!!میخواي بچتو بخاطر اون مردک بفروشي؟-

شقي که ساکت ست با ع شت ومیخوا ست دا به کامیار دارد  ماند بچه اش دو
 مهیار را فراموش کند.

مرید ..عزیزم..عمرم ساکت نباش حرف بزن..بگو بخاطر بچد مي موند بگو -
ساینا مي موند...بگو بخاطر توي کودن  ست ندارم بخاطر  توي لعنتي کور ودو
که فردا  خاطر دخترمون  تت دارم نمي موند ب که فکر مي کردي دوسلل احمق 

 موند حسرت مادر نداشتن نکنه مي
اشک ریخت:بگو لعنتي یه چیزي بگو مرید حرف بزن..تو هد طحق مي  مهیار

مام  فت دلتد کور شلللده فکر میکردم ت خواي آره؟اون مردک حق داشلللت گ
 محبتات از دوست داشتنه

هاي او هد طاقت نیاورد وجاري شللد:من قبل از اینکه با تو ازدواج کند  اشللک
شت  سرنو ست  شق هد بودید فقط دیر فهمیدید،د شتد..عا ست دا کامیارو دو
دسلتاي منو تو دسلتاي تو گذاشلت ماازدواج کردید اما کوچک ترین عحقه اي 

ه یشنبود منو ببخش...اما من...کامیارو دوست دارم حتي اگر طحقمد ندي هم
 بهش فکر مي کند نمیتوند فراموشش کند اون عشق اوله منه
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اشلللک خندید سللرش تکان داد:عشللق اول چیز مزخرفیه...کنار اوني که  با
خوشبختي باید زندگي کني حتي اگر عشق دهمت باشه،مرید اون بخاطر ارث 
حاضللر نشللد بمونه مطمئن باش اگر با اون زندگي کني بخاطر یه چیزاي دیگه 

 ت مي کنه...اون دنبال منفعت خودشه چرا اینو نمي فهمي؟بازم ترک
 من دوستش دارم-

مي کرد خانه به دور سللرش مي چرخد دسللتش رها کرد بر یک مرد  احسللاس
 چقدر سخت است همسرش از دوست داشتن مرد دیگري بگوید

شغال فکر مي کردي؟!!تو به - شتي به او آ شتد دا یعني تمام رابطه اي که با تو دا
 یانت مي کردي؟من خ

 من متاسفد-
شه بر اندامش  براي شید که رع سرش فریاد ک صبانیت بر شد وع اولین بار با خ

 افتاد.
تاسللف تو بدرد من نمي خوره..تو من ویه آدم کور احمق کودن فرض کردي -

که هر چي دلت خواسللت باهاش بازي کني؟حتي محبتات هد براي تمسللخر 
 وخنده ي خودت بود

 گش پریده بود:نه مهیار من...از ترس رن مرید
باال اورد از فرط عصللبانیت مي لرزید:حرف نزن هیچي نگو..چطور  دسللتش

کاري  قه بود همچین  فام از عشللق وعح کارام حر مام  که ت با مني  تونسللتي 
بکني؟...کور بودم اما نذاشللتد حسللرت محبتي داشللته باشللي..اما تو تمام این 

 ي..برو بیرون مریدیک سال منو یه ب*و*سه خشک وخالي نکرد
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 مهیار...-
شقت - سس..فقط برو بهد فرصت بده...فرصت بده دلد ورازي کند از ع س هی

 دل بکنه ...بتوند برم دادگاه درخواست طحق بدم
 درد قلبش که بیشتراز بدنش بود دراز کشید :خیلي نامردي مرید ..خیلي با

با دست اشک هایش پاک کرددلش را شکانده بود نمي توانست تکه هاي  مرید
شللکسللته ي دلش را با هیچ چسللبي کنار هد بگذارد جز محبت بي ترحمش 
شان  صدای ست  شپزخانه بود نمیدان ..حرف دلش را زدو بیرون رفت..منیره در آ

ست شن هشنیده یا نه اما ترجیح داد به اتاق ممنوعه برود.روي نیمکت کنار پنجر
سمان ارام گرفته بود با  شت به ند ند باران نگاه کرد آ شکمش گذا ست روي  د

 اشک با دخترش حرف زد.
منو ببخش ساینا..باباتو دوست ندارم،اون نمي تونه براي من مرد زندگي باشه -

..نمي توند بهش تکیه کند..ساینا من خیلي سختي کشیدم احتیاج به یه حامي 
ت خسته شدم بهش تکیه کند..من اگر با بابات بموند یه تکیه گاه دارم که هر وق

مجبورم کار کند زندگید میشللهه هموني که بود...تو مامان ومي بخشللي مگه 
 نه؟..اگر تونستد تور با خودم مي برم

پاک کرد لبخندي زد:اگر با من بیاي کامیار باباي خوبي میشللله اون  اشللکش
سرم مهربون وخوش اخحقه...بابا مهیارم خوبه ..خیل ي خوب امروز اولین بار 

باور کند  به من چیه..نمي توند  بابات  نا من واقعا نمیدوند حس  داد زد سلللای
 ندیده عاشقد شده

ست روي  مهیار ش شت به اتاقش رفت روي تخت ن شي رفت بردا سمت گو به 
 دکمه ها دست کشید شماره فرزین گرفت.
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 از چند بوق جواب داد:بله بعد
 ارت دارمفرزین مي توني بیاي؟ک-
 چیزي شده مهیار؟چرا صدات مي لرزه؟!!-
 نپرس فرزین اگر کار نداري بیا-
 باشه االن میام-

از قطع تلفن همان جا دراز کشللید..دسللتي روي پیشللانیش گذاشللت وبي  بعد
شوهرش  شکي  شمان ا شد مرید با ورودش با چ شک ریخت..در باز  صدا ا

 چرا؟ روبه رو شد..دلیلش نپرسید خودش هد مي دانست
 من...من میخوام برم پیش ماماند-

چشللمانش به سللقف خیره بود:کار خوبي مي کني خیلي وقته بهش سللر  هنوز
 نزدي
مهربانش کار را براي جدایي سللخت مي کرد...هنوز بین رفتن وماندن  لحن

نگ  مانش هنوز احسلللاس داشلللت همچون دلش سلل ما چشلل گیج بود..ا
شک ریخت..ک شمان مهیار ا شده...همپاي چ لمه وجمله اي براي دلداریش ن

 نداشت لباس پوشید وبا یک خداحافظي بي جان رفت.
شرد منیره در باز کرد وارد خانه  فرزین ساند زنگ ف با عجله خودش را به خانه ر

 شد وگفت:
 کسي پیش مهیاره؟-
 نه..مرید خاند االن رفت-
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کشللیده وگریه میکند  اتاق رفت با دیدن دوسللتش که بالشللت در آ*غ*و*ش به
مادرش  ید فوت  با رکه اورا اینطورد خت نشللسلللت آخرین  به ي ت نارش ل ک

 بود...روي شانه اش دست گذاشت.
 مهیار جان-

 صداي گریه اش مي شنید. فقط
 داد:مهیار با توام تکانش

 فرزین..-
 بگو چي شده...چرا گریه مي کني؟-
 دارم از دستش مي دم-
 مي دي؟ کي؟..کیو داري از دست-
 مرید..عشقمو چیکارکند فرزین؟-

با کحفگي دسللتي روي موهایش کشللید:بلند شللو بشللین ببیند چي  فرزین
 میگي...مهیار..داداشد..عزیزم، گلد پاشو بشین

نشللد دراز کشللید فرزین بالشللت برداشللت باوحشللت به صللورتش نگاه  بلند
 کرد:صورتت چي شده؟!!!

 ي لرزشد باید بشینه دیگهچیزي نیست هر کي خربزه مي خواد پا-
 چرت واسه چي مي گي؟ میگد کي همچین بحیي سر صورتت اورده؟-
 بحیي بدتر از صورتد داره سرم میاد..مرید میگه میخوام برم-
 کجا مي خواد بره؟-

:طحق مي خواد..عشق سابقش برگشته میخواد پیش اون باشه..فرزین نشست
 به خدا هیچي براش کد نذاشتد
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 تخت پایین آمد فرزین پرسید:کجا میري؟ از
 لباس بپوشد-
 برید بیرون؟-
 نه دادگاه-
 چي؟!!دیونه شدي؟-

ستانش شید باز ش  د ست ک جلویش حرکت میداد به کمد برخورد ..روي آن د
 کرد:خیلي وقته دیونه شدم..میرم درخواست طحق میدم

 شید:دستش ک با حرخ وخشد به طرفش رفت لباسي برداشته بود از فرزین
ید بگي - با گه طحق تو  ها واسللله چي لج مي کني؟اون ب چه  شلللدي عین ب

 چشد؟آخه مگه آدم کسي رو که دوست داره طحق مي ده؟
چون دوسللتش دارم مي خوام ازش جدا شللد میخوام هرجا که خوشللبخت -

 وشاده زندگي کنه
 ذارمبه سمت لباس هایش آمد فرزین هلش داد چند قدم عقب رفت:نمی دوباره

 همچین غلطي بکني
نابودش  با به توچه زندگي خودمه مي خوام  یاد زد: نه وبمش فر صلللداي مردا

که  نداره...میخوام راحتش کند ..زور  کند،اون منونمي خواد..منو دوسلللت 
نیست نمیتونه منو تحمل کنه خجالت میکشه به همه بگه من شوهرشد...تو که 

 نمیدوني من تو این یک سال چي از دستش کشیدم
ند مد ر چ به طرف ک تاد دسللتش گرفت:نکن قدم  فت فرزین جلویش ایسلل

 برادرمن...نکن بشین باهاش حرف بزن
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 همه ي حرفش وزد-
ستش در  به شده بود با دو سته  شد ...مهیار خ سمت کمد رفت فرزین مانعش 

گیر شللد..او قو یتر از فرزین بود اما فرزین تمام نیرویش براي مهار کردنش به 
ش سته وبي جان  ساله اش را در آ*غ*و*ش کار گرفت مهیار خ ست چند  د دو

 گرفت.
 چرا اینجوري شد فرزین؟-

صیر کیه..مهیار اینقدر عجله نکن  سرش نوازش میکرد:نمیدوند..نمي دوند تق
شیمون  صمیمي بگیري بعد پ ستي هر ت صباني ه بذار یه مدتت بگذره االن ع

 میشي
قه از سللینه اش برداشلللت:فایده نداره خودش گفت هیچ وقت بهد عح سللر

بار نگهش  به اج نه..نمي خوام  ندگي ک با هد ز فت مجبور بوده  ته..گ نداشلل
 دار..اون حق انتخاب داره

 باشه ولي بذار بچه به دنیا بیاد شاید موند...بخاطر بچشد که شده مي مونه!!-
ست مي  مهیار شد گفت:را شخص  شمانش م کمي فکر کرد با امیدي که در چ

 مي مونه ..حتما میمونه بخاطر بچمونگي شاید بخاطر ساینا بمونه..آره 
ید ند خت  خ به خودش مي داد..روي ت هاي واهي  ید  حال شلللد..ام خوشلل

 نشست..فرزین کنارش دست روي صورت گذاشت:
 کي اینجوریت کرده؟بگو برم دکور صورتشو بیارم پایین-

 زد:ندیدمش لبخندي
سرو کلت  نگاهي شه نگو...مي خواي برید بیرون یه هواي به  به او انداخت :با

 بزنه؟
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 آره برید..شاید این فکر احمقانه هد از سرم بیرون رفت-
 بلند شد چند دست لباس برایش آورد..بعد از پوشیدن بیرون رفتند. فرزین

*** 
ي با سین روي پله هاي خانه نشسته به شمعداني ها نگاه مي کند. مادرش مرید

 چاي کنارش نشست:
 تو این سرما اینجا نشستي به چي نگاه مي کني؟-

 حضور مادرش نشده بود برگشت لبخندي زد:به شمعدوني ها متوجه
 به او داد:به شمعدوني ها نگاه مي کردي فکرت کجا بود؟ چایي

 متعجب به مادرش انداخت ناهید لبخندي زد: به چي فکر مي کردي؟ نگاهي
 هیچي-
 هیچي دقیقا یعني چي؟-
 اعتراض گفت:مامان با
 باشه نگو ولي مادر محرم اسرار دختره-

یار  محرم کام نه براي هر حرفي...او نمیتوانسلللت از عشللق  ما  اسللرار بود ا
وجداییش از مهیار بگوید..از دوسللت داشللتن کامیار وبي عحقگیش به مردي 

ید..مي خو اسلللت در کنار مردي که تمام محبت ومهربانیش نثارش کرده بگو
شش بردارد نه مردي که کمکي به حالش  ستگي زندگي از دو زندگي کند که خ

 کند. نمي
 :میرم بخوابد...توهد تو این سرما نشین بیرون، زود بیا توناهید

 باشه میام-
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ها  با عداني  به شللم گاهش  باز ن چاییش خورد.. ند قلپي از  مادرش چ رفتن 
 افتاد...امین با موبایل کنارش ایستاد.

 خیلي وقته زنگ مي خوره-
 بلند کرد برداشت: ممنون سر

به داخل رفت با دیدن پنج میس کال از طرف کامیار نفسلي کشلید..زنگ  امین
 خورد.

 بله-
 ؟سحم چرا گوشیتو جواب نمي دي-
 پیشد نبود-
 خوبي؟-
 فکر کند آره-
 چرا اینجوري جواب میدي؟-
 چه جوري جواب مي دم؟-
 نمي دوند لحن صدات خسته وبي حوصله است-
 خوبد کاري داشتي؟-
شد که باهات حرف بزند؟...تو که میدوني تنهام حوصله ام - شته با باید کار دا

 سر میره..راستي حالش چطوره؟
 از خونه اومدم بیرون که خوب بودنمي دوند وقتي -
 االن کجایي؟-
 خونه خودمون-
 بیرونت کرد؟-
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 نه بنده ي خدا...-
 میدوند جراتشو نداره..حیف تو که دست اون پسره افتادي-

صداش  پوفي شید:اخه این بدبخت چه هیزم تري به تو فروخته که اینجوري  ک
 مي کني؟

 صدا کندببخش نمي دونستد عشقتو باید چه جوري -
 تو که میدوني دوستش ندارم چرا اینجوري حرف مي زني؟-
 دوستش نداري و اینجوري ازش دفاع مي کني؟-
 چه ربطي داره خوشد نمیاد کسیو مسخره کني..حاال مهیار باشه یا یکي دیگه-
 چشد دیگه کسیو مسخره نمي کند-

ثانیه اي سکوت کرد وگفت:کامیارتو قول دادي خوشبختد کني ...مهیار با  چند
 من خیلي خوبه

 کرد:اگه خوبه چرا مي خواي طحق بگیري؟ بشین باهاش زندگي کن اخد
 زد:چون تورو دوست دارم لبخندي

 یه بار دیگه بگو-
 :نمي گدخندید

 را لوس کرد:مرید خودش
 دوست دارم-

 فرستاد:قربونت برایش ب*و*س کامیار
چند دقیقه اي صللحبت کردند...بعد از قطع تلفن،...دلشللوره وعذاب  خندید

وجدان براي جدایي به سراغش آمد..بلند شد براي استراحت به اتاق رفت...به 
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شد  ست نفس بک محض خوابیدن کمرش درد گرفت به پهلو خوابید..نمي توان
 دشللره موبایلش بلند دوباره طاق باز خوابید نفس بلندي کشللید صللداي ویب

 برداشت با تعجب به شماره خانه سعادتي نگاه کرد جواب داد.
 الو...-
 سحم مرید خاند-
 بهت نشست وگفت:سحم واسه چي زنگ زدي؟ با
 نباید مي زدم؟-
 نه اخه صبح دعوامون شد-
دعوامهد نیسلللت عزیزم همه ي زن وشللوهرا دعوا مي کنن...االند که قهري -

 مامانت فردا برگرد باشه؟ رفتي خونه ي
 من دوست ندارم-
 من دارم...عاشقتد-
 نمي خوام...-
چیو نمي خواي عشللقمو...بخاطر کامیار؟!!مرید عاقحنه تصللمید بگیر ..تو -

واقعا اون ودوسللت داري؟پس من چي؟یعني هیچ کدوم از محبتام نتونسللت 
 کاري کنه؟

ستت ندارم روزي که اومدم کشید:مهیار من حرفامو بهت زدم...گفتد دو نفسي
درخواسلللت ازدواج بدم گفتد بخاطر پدرم مجبورم تو هد قبول کردي...االند 

سللال باهات زندگي کند که نمي توند چون مطمئند بخاطر بچه تا 9مجبورم تا 
 اخر عمرم پیشت مي موند...اما بدون عحقه اي نیست متاسفد
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ید. تلفن ..حرفش همچون قطع کرد صلللداي بوق تلفن در مغزش مي پیچ
شللحقي بود که بر پیکره وجودش مي نشللسللت...تلفن برنداشللت چشللمانش 
اشللکي بود..حرف آخرش زد اورا نمي خواسللت..این یعني بخاطر سللاینا هد 
شود به همین  سر مي خورد..باورش نمي  سته به پایین  شي آه نمي ماند...گو

د.سللرش دهد...خسللته تر از آن بود که بخواهد گریه کن ميراحتي از دسللتش 
 روي بالشت گذاشت وبه روزهاي خوش گذشته اش فکر کرد

 غصللله مرا دار زدي خسلللته نباشي اي
 به شبلِـ تار زدي خسلللته نباشي آتش

 غصللله دمتلللل گرم که در لحظه ي شادي اي
 رگللل رگللِـ من تار زدي خسلللته نباشي با

****** 
در بدنش پیچید چشللد باز  از نیمه شللب گذشللته بود..با دردي که سللاعت

 کرد..دست به کمر زد احساس خفگي مي کرد..مادرش صدا زد
 مامان..مامان-

با درد یکي شده بود اما آنقدر بلند نبود که کسي بشنود..نمي توانست  صدایش
 به پهلو شود بادرد کمرش با جی  فریاد زد:مامان

ید مک کرد  ناه با دیدن دخترش زانوزد ک مد چراغ زد  تاق آ به ا مه  سللراسللی
 بنشیند:نترس مادر چیزي نیست

 گریه مي کرد:مامان دارم مي میرم مرید
 خندید:نمي میري اگه مردي با من ناهید
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 در چهار چوب با ترس ایستاد:چي شده؟ جواد
 درد داره برو آژانس خبر کن...باید ببریمش بیمارستان-

با عجله بیرون رفت امین با صداي گریه وجی  هاي مرید ترسیده در هال  جواد
ساس مي  شت..اح ستاد ناهید مرید را آماده کرد و بیرون آورد ..آرام وقرار ندا ای

 کرد بچه
 گلویش آمده.دستان مادرش فشار مي داد: در
 مامان مي ترسد-
 نترس..بچه تو که ببیني دردت فراموش مي شه-
ن رسیدند به بخش زایمان بردند آنها بیرون منتظر نشستند.ناهید به بیمارستا به

 طرف جواد رفت.
 برو به اقاي سعادتي خبر بده مرید واوردید بیمارستان-
 زشت نیست این وقت شب زنگ بزند؟-
 زشت اون موقع است که بفهمن بچه دنیا اومده وخبرشون نکردید...برو-

 قدم رفت ناهید صدایش زد:جواد وایسا چند
ساکه  ناهید سایل بچه رو هد بیارن ...تو یه  شون بگو و ستاد:به رو به رویش ای

 گذاشتد تو کمد مرید
 چشد...چیز دیگه اي یادت نرفته؟-
 نه برو-
طرف باجه تلفن رفت شللماره پرویز گرفت بعد از چند بوق صللداي خواب  به

 آلودش به گوش رسید:
 الو-
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 سحم اقا پرویز ببخش این موقع شب مزاحد شدم-
 خواهش مي کند اتفاقي افتاده؟-
 اتفاق خوب بله..مرید واوردید بیمارستان قراره بابا بزرگ بشید-

خواب از سر پرویز پریدبرق خوشحالي در چشمانش نمایان شدصاف  خندید
 روي تخت نشست لبخندي به لب اورد:بچه رو دنیا اومده؟

ساکه تو فعح نه- شو بیارید...توي یه  سایح ستان..فقط و ..تازه اوردیمش بیمار
 کمد خودش

 باشه..باشه حتما کدوم بیمارستانید؟-
-... 
 باشه میاید ممنون که خبر دادي-

از خوشحالي نوه دار شدنش دست از پا نمي شناخت..به سرعت پله ها  پرویز
 را طي کرد وبه اتاق مهیار رفت بازویش تکان داد.

 مهیار...پاشو مهیار-
 هووم-
عجب باباي بي خیالي هسللتي بچت داره دنیا میاد اونوقت تو اینجا خوابیدي -

 مي گي هووم؟
 ابا؟خواب الودش نیمه باز کرد:چي گفتي ب چشمان

 مرید وبردن بیمارستان..نمي خواي ساینا رو ببیني؟-
 نشست:حالش خوبه؟ سریع

 :اره خوبه زود باش حاضر شو بریدخندید
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فراموش کرده بود بعد از به دینا امدن سللاینا باید براي همیشلله با مرید  مهیار
نه  چه اش  مدن ب یا ا حالش بود وسلللالد دن ند...فعح نگران  حافظي ک خدا

...در راه پرویز به خواهرش زنگ زد وبه بیمارستان رفتند.دستان پسرش جدایي
 رفت. متشاندردست داشت وبا خود همقدم مي کرد..ناهید با دیدنشان به س

 سحم-
 سحم چي شد؟-
 هیچي هنوز داخله-
 اي بابا-

سللحمي کرد وبه کمک پدرش روي صللندلي نشللسللت...پدرش کنارش  مهیار
 نشست

 داره؟ :خیلي دردمهیار
 :من که تجربه بچه دینا اوردن ندارم ولي فکرکند ارهخندید
شد کنار برادر زاده  راحله سید وقتي از حالش با خبر سید..حال مرید پر از راه ر

اش نشست..آنها یا روي صندلي نشسته بودند یا راه مي رفتن مهیار نگران حال 
ي پایش روي زمین مرید بود..کاري از دستش بر نمي امد گاهي از روي کحفگ

 مي کوبید.
 :چرا اینقدر طول کشید؟چرا بچه رو زود دنیا نمیارن مرید راحت شهمهیار
وناهید با خنده به هد نگاه کردند راحله کنارش نشللسللت وگفت:صللبر  راحله

 داشته باش اون داره درد مي کشه تو اینجا غر مي زني؟!!
 م برم پیششمن نمي خوام درد بکشه..کاش حداقل مي ذاشتن خود-
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شمان سید پرستاري با  چ شید...انتظار به پایان ر شده ک سمت در باز  راحله به 
 پتویي سفید که در دست داشت به سمت پرویز رفت.

 بفرمایید مبارکه..خوش قدم باشه-
به نوه سللرخ شللده اش نگاه کرد ب*و*سللیدش اشللک ریخت ارام روي  پرویز

 پوستش دست کشید.
 قربونت برم-

ت به دسللت شللد هر کس به اندازه خودش،عشللق وعحقه اش را با دسلل سللاینا
ب*و*سیدن قربان صدقه رفتنش به او ابراز مي کرد پرویز در گوشش اذان گفت 
ونگاهش به مهیار که روي صللندلي نشللسللته بود افتاد...چیزي گلویش را مي 

 يفشللرد انگار گلویش را زخد کرده اند به زحمت اب دهانش قورت داد قطره ا
 از پلکش افتاد..به طرف راحله رفت.اشک 

 در آ*غ*و*ش خواهرش قرار داد:راحله جان زحمتشو بکش بچه
که بچه از پرویز مي گرفت گفت:چرا خودت اینکارو نمي  راحله همان طور 
 کني؟

صللداي بغض الودش که مي لرزید گفت:نمي توند راحله االنشللد خودمو  با
 خیلي کنترل کردم،دلد داره تیکه تیکه مي شه نمي تونه دخترشو ببینه

سللري تکان داد و به سللمت مهیار رفت روبه رویش ایسللتاد صللدایش  راحله
 زد:مهیار

 بلند کرد:بله سرش
 دستتو بیار-

http://www.roman4u.ir/


 723 1زندگی پاورقی 

ند کرد راحله لبخند بچه را روي دسللتانش قرار دادمهیار در  زد دسللتانش بل
آ*غ*و*شللش گرفت صللورتش روي صللورت او قرار داد اشللک ریخت مي 

 ب*و*سیدش...با انگشت اشاره اش صورتش لمس کرد:
 عزیز باباچه صورت نرمي داري-

 اشک خندید دستش روي بدنش مي کشید:چه کوچولوئه میان
ست گرفت مهیار با ساینا شاره پدرش در د شت ا سرتي گفت:کاش مي  انگ ح

 تونستد ببینمت..عمه خوشگله؟
 که پهنا ي صورتش خیس بود سرش تکان داد:اره خیلي نازه راحله

 خد کرد و ب*و*سیدش ساینا به سینه اش چسبید صورتش
 :چي مي خواي بابا؟مهیار
 :گشنشهراحله
 دستش دراز کرد وبه پتو خورد مهیار:چیکار مي کني عمه؟ راحله

برداشللت وگفت:فعح بذار ببرنش بعدا شللوهرش نده بذار تا اخرعمر تنگ  بچه
 دلت بترشه

 خندید اشکش پاک کرد:مرید حالش خوبه؟ مهیار
 اره بردنش بخش...ما رفتد با بابایي خدا حافظي کن-

ست:چته  راحله ش سرش ن ستار داد. پرویز کنار پ ست پر سیدش و به د ب*و*
 بابا؟

 هیچي؟-
 نیستي؟پس چراخوشحال -
 نمي توند ببینمش-
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ندیدن کد بود قرار اسللت از مرید جدا شللود تحمل این دردکه روي قلبش  درد
شد  شتر بود... بلند  سخت کرده بود بی شیدن برایش  سنگیني مي کرد ونفس ک

 نمي دانست چطور راضي به ماندنش کند
 میرم بیرون یه هوایي بخورم-
 همرات میام-
ضاي بیرون بیم با ستش هد به ف ستند...پرویز د ش ستان امدند روي نیمکتي ن ار

 روي لبه ي نیمکت گذاشت وبه آسمان نگاه کرد وگفت:
 اخرش نگفتي کي این بح رو سر صورتت اورده؟-
شکایت که چرا این بح - شو بگیري یا  گفتنش فادیه اي نداره یا میخواي بري یق

 رو سر پسر کورم اوردي
 مهیار جان...-
مي کند..میخواي بري شللکایت کیو بکني؟فردا منو بردن دادگاه بابا خواهش -

شخیص دادي؟میخوام یه  شمات چطور ت ضي نمي گه تو با این چ گفتد اینه قا
 سوال بپرسد؟

 صدا داري کشید:بپرس نفس
 اگه یه نفرو دوست داشته باشي ولي اون یکي دیگه رو بخواد اجازه میدي بره؟-
 اشدبستگي داره کیو دوست داشته ب-
 یعني چي؟-
شه پیش خودم نگهش دارم باید بره - ست دارم اما نمیتوند همی من راحله رو دو

 سر خونه زندگي خودش...مادرمد همین طور
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 کشید:فکر کن اون شادي باشه..میذاري بره؟ نفسي
 پرسشگرانه به او انداخت:چي شده مهیار؟با مرید مشکلي داري؟ نگاهي

 هیچي ولش کن-
 بدوند موضوع چیه بگومي خوام-

 :باور کن چیزي نیست گفتد بیکار نشینید حرفي زده باشیدخندید
 ولي قیافه درهمت یه چیز دیگه میگه-
 جدي نگیر همیشه درهد بوده-

دور شانه ي پسرش انداخت:عاشق واقعي اونکه بذاري عشقت هر کجا  دست
شت ست دا شبخته زندگي کنه..اگر اونو به هر دلیلي حتي دو سیکه خو ر کني ن ا

 این خودخواهیه
 لب گفت:این دوست داشتنه نه خودخواهي زیر

****** 
به چهره ي سللفیدش نگاه مي  سللاینا در آ*غ*و*ش مادرش ارام گرفته بود و و

 کردفرزین گفت:
 میتوند ب*غ*لش کند؟-
به طرفش گرفت:مواظبش  با با دودلي  نداخت  به او ونوزادش ا تردید نگاهي 

 باشید
ساینا در آ*غ*و*ش مي گرفت به مرید نگاه مي کرد او که  فرزین همان طور که 

 طاقت یک لحظه دوریش ندارد چطور مي خواهد براي همیشه ترکش کند؟!!!
 صورتش ب*و*سید مهیار گفت:فرزین مواظب دخترم باش فرزین

 این که بچه نیست جا کلیدیه براي سوئیچ ماشیند مي خوامش-
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 فکر کن ببین چه بحیي سرت میارم:جرات داري بهش مهیار
 منظورم این بود که چون خیلي خوشگله باید یه جاي قایمش کنید کسي نبینه-

 :فرزین بده مند ب*غ*لش کندسایه
سایه  فرزین خد شد وبا احتیاط در آ*غ*و*شش گذاشت وگفت:ببین این عمه 

 است،سعي کن حرف زدن وازش یاد بگیري
 بدم؟من باید حرف زدن بهش یاد -
سعي کن یه حرفایي - شما واگذر مي کند  سئولیت خطیرو به  بله عزیزم این م

 بهش یاد بدي که دهن باباش سرویس بشه
 :باشه...چقدر کوچولوئهخندید

 تو خودتد همین اندازه بودي وروجک-
ب*و*سیدش فرزین بچه از او گرفت:بده بدمش به صاحباش که اگه خط  سایه

 و در میارنروش بیوفته پدر جفتمون 
مرید داد او هنوز از دیدن بچه اش سلیر نشلده بود...همه ي مهمان ها رفتند  به

شد  ستش جلو برد مرید متوجه  ست د ش سرش ماند لبه ي تخت ن مهیار وهم
ستانش گرفت..لبخندي که هر چند حس ترحد امیز به او منتقل کرده بود اما  د

 روي لبانش نشست.
 چیکار کند مرید؟-
 ني ها رو گفتد تصمید با خودتههمه ي گفت-
یعني االن یه ذره مهر مادري تو وجود تونیسللت که بخواي بخاطر دخترت نه -

 من بموني؟!!
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 کي گفته ندارم؟من عاشق ساینام حاضرم با خودم ببرمش اما مهیار...-
مشکل چشماي منه؟..میرم عمل مي کند دکترا دوسال پیش بهد گفتن خوب -

 انسد وامتحان کندمیشد بهد فرصت بده ش
 اگر خوب میشدي پس چرا همون دوسال پیش عمل نکردي؟-
دو بارعمل کردم با همون امید واهي اونا وقتي دیدم هیچ اتفاقي نیفتاد..عمل -

سللومو انجام ندادم ...خسللته شللده بودم از بس تو جلسللات روانشللاسللي بهد 
شي ...اون روزا حالد بد شمات برمي گرده خوب می ر بود بخاط میگفتن دید چ

نذاشللل بابام  ...بهد  تفوت مادرم تنها چیزي که مي خواسللتد مردند بود که 
 فرصت میدي؟بذار عمل کند اگر خوب نشدم برو، باشه؟

 مرید؟نمي خواي چیزي بگي؟!!-
 مهیارمن ...ببخش ولي فکر نکند بینایتد تاثیري توي نظرم داشته باشه-

ست وچشمانش نمدار شد:یعني دستانش آزاد کرد بغضي راه گلویش ب آهسته
 فقط طحق؟حتي نمي خواي یه فرصت بدي؟

تو محضللر یادته؟گفتي تو پرنده ي تو قفس مني ولي در قفس بازه هر وقت -
 خواستي برو؟.در قفس بازه اما دستت جلوي دره

تکان داد:راسللت مي گي؟اما پرنده که مي دونه من دوسللتش دارم چرا  سللرش
 میخواد بره؟پس براي اخرین بار میگد دوست دارم مرید..بمون

 نمي توند...من اونو دوست دارم-
 اخرین حرفته-
 اره اگه ساینا رو بدي...-
 نمي دم...اون دختر منه-
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است هر چه زودتر آن شد عصایش باز کرد وروي زمین مي کشید مي خو بلند
اتاق جهنمي را ترک کند اما نمي دانسللت به کدام سللو مي رود مرید صللدایش 

 بلند شد:
 مهیار نرو دیواره-

یک قدمي دیوار بود نفس کشللید مرید آهسللته تر گفت:چند قدم برو  ایسللتاد
 سمت چپ ...بعد... او هد بغض داشت(رو به روت در ...میشه

بغض آلودي روي لبش جاي خشللک کرد..تمام سللرش تکان داد لبخند  مهیار
سوزي او بود..همان کار را کرد در باز کرد  سهمش از زندگي با مرید ترحد ودل
ضیحي دهد..راه افتاد پرویز به او نگاه کرد  سي تو وبیرون رفت بدون آنکه به ک

 حال بدش فهمید فرزین گفت:
 من میرم دنبالش-

شت ست روي بازویش گذا پ ستش به سرش راه افتاد د صبي د شت با حالت ع
 عقب راند:ولد کن فرزین

ند ند باران آبان ماه قدم مي زد چند نفري به او تنه مي زدند با اخد بر مي  زیر
گشللتند اما وقتي عصللایش مي دیدن پوفي مي کشللیدند وبه راهشللان ادامه مي 

 دادند مهیار زمزمه وار شعرمیخواند
 دستات سرد سردن انگار
 چشمات شب تارن انگار

 سیاه آسمون
 پاره پاره ابر
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 شره بارون داره مي باره شر
 رفتي و من تنها ترین عاشقد رو زمین حاال
 خاطراتد تو بودي فقط همین تنها

 برو تنها بمون گفتي
 غصه هات همراه بمون با

 نمي توند خسته خسته م دیگه
 به غد هام قدم شکستد برس
 چشمام ابر بارون داره
 گونه هام شده روون رو

 و رفتي تنها مي موند رفتي
جلوتر رفت بازویش گرفت مهیار ایستاد..دوستش در آ*غ*و*ش گرفت  فرزین

 وگریست مهیار خندید:
سوزه؟خیلي گ*ن*ا*ه- دارم نه؟!!اره دیگه یه ادم  چیه تو هد دلت به حالد مي 

شد گفت  ساینا فردا بزرگ  کوره بدبخت که عرضه نداره زنش ونگه داره،فرزین 
 کو ماماند چي بگد؟

جدا  دسلللت خت فرزین از او  ند قطره اشلللک ری ید چ به پیشلللانیش کشلل
 شد:فکرشونکن درست میشه

شه..منو مي بري دادگاه؟اگه کار داري با ما- ست ب شاید در ن شیآره من بمیرم 
 دیگه میرم

دودستش به صورت خیسش کشید:باز شروع کردي؟مگه بهت نمي گد صبر  با
 کن
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صللبر واسللله چي؟من غرورم وجلوي این زن خورد کردم..مي دوني چقدر -
خواهش والتماس کردم تنها کاري که مونده اینکه به پاش بیفتد..حرفش یکیه 

ت مي خواد ؛طحق...من زندگیشللو کردم جهند حتمااون مردک پسلللت فطر
 براش بهشت وبسازه که بره

 دور شانه اش انداخت:حاال بیا برید خونه بعد تصمید مي گیرید دست
اورا به سمت ماشین مي کشید:تو چرا نمي فهمي مرید نمي خواد با من  فرزین

 زندگي کنه
 باشه حاال تو بیا-

 ماشین باز کرد:سوار شو در
 فرزین...-
تا االن صللبر کردي.- که  خت از تو  بدب بذار  گه هد روش، ند روز دی یه چ .

شد  ستش دادگاه،اومدي این چند روز فرجي  ستان بیاد بیرون بعد تو بفر بیمار
 واوند از طحق پشیمون شد از قدید گفتن از این ستون تا اون ستون الفرج

 این ضرب المثحت منو کشته-
 ب*و*سید:قربونش برم..پسر خوبي باش سوار شو برید صورتش

 سمت خانه رفتند...در اتاق مهیار فرزین گفت:پیشت بموند؟ به
 نه برو-
 خیالد راحت باشه؟پامو از اینجا نذارم بیرون بري دادگاه؟-
 نه برو..عین پیرزنا فقط نصیحت مي کني-
 چون حرف گوش کن نیستي،خدا حافظ-
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 به سحمت-
باز روي تخت خوابید آهي کشللید صللداي تلفن شللنید..چند ثانیه بعد  طاق

 صداي منیره که صحبت مي کرد:
 بله-
 سحم بفرمایید؟-
 بله هستند شما؟-
 چشد االن-

 ثانیه بعد صداي در شنید:بله منیره خاند چند
 با شما کار دارن-
 کیه؟-
 نمیدوند واال-

 دستانش دراز کرد منیره گوشي در دستانش قرار داد پاسخ داد: نشست
 بله-
 چیکار کردي؟-

بده،مرید هنوز  صلللدایش خه بي انصلللاف صللبرم  اورا عصللبي مي کرد:آ
 بیمارستانه..درد داره بذار بیاد خونه باشه طحقش میدم

سال - شن تا دو شیر مرید ومي خوره اگر زود جدا ن کي؟هان؟!! کي؟اون االن 
 به بهونه ي دخترت میخواي نگهش داري آره؟ دیگه

 اون دختر مریمد هست-
 نیست مجبور بود بچه ي تورو تو شکمش نگه داره-
 تو از کجا پیدات شد تو زندگي من؟ -
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من پیدام شللد؟تو کجا بودي؟مرید ماله من بود یک سللال بخاطر یه دوسللت -
 دارم صبر کردم ...اون حقش زندگي بهتر از اینه

 اقت اونو نداريتو لی-
یاقت مرید ونداري...تو حتي نمي دوني رنگ خندید به کي میگه ل :ببین کي 

چشللماش چه رنگیه..میدوني چه چشللماي خوشللگلي داره که تو از دیدنش 
 محرومي
 نمدارش به برگ هاي پاییزي موکت دوخت:چشماي سیاه وگردي داره چشمان

شد..ق تلفن سقف خیره  شید به  شک یکي پس اقطع کرد باز دراز ک ز طره هاي ا
که دوسللتش  یدن کسللي رو داشلللت  ند..حسللرت د مد دیگري بیرون مي آ
ندارد.چشمانش بست نفسي کشید تصمید خودش راگرفت..دست روي دکمه 

 ها کشید شماره گرفت.
 بفرمایید؟-
 سحم یه ماشین مي خواستد-
شید..مي- شرمندم ندارم چند دقیقه منتظر با ست سحم آقا مهیار..االن که  د فر

 خدمتتون
 تکان داد:باشه،فقط دیر نشه سرش

 نه خیالتون راحت اولین ماشیني که اومد مي فرستد براي شما-
سینه اش گذاشت..مي دانست منتظر یک دوست دارم  قطع کرد..گوشي روي 

ست اگر تا  ست...حرف اخرش را زد...میدان ستن بي فایده ا ش از طرف مرید ن
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جمله از دهان او بیرون نخواهد آمد...و چه بسللا  آخر عمرهد منتتظر بماند این
 دشمنیش بخاطر از دست دادن کامیار بیشتر شود.

ست روي لباس ها  بلند سمت کمد رفت د شید به  شد پایش روي زمین مي ک
شت برایش رنگ وجنس دیگر  ستش مي خورد بر مي دا سي به د شید هر لبا ک

 مهد نبود.
 د:جایي تشریف مي برید آقا؟روي مبل نشسته بود منیره پرسی آماده

 میرم بیرون-
با گفتن یک "بله"به کارش  منیره به چهره بي حوصللله اش انداخت و نگاهي 

 مشغول شد..با آمدن آژانس بیرون رفت سوار شد مرد برگشت.
 کجا تشریف مي برید اقا مهیار؟-
 دادگاه خانواده-

 ه خانواده؟به گوش هایش شک کرد وپرسید:ببخشید فرمودید دادگا مرد
 بله..اگه میشه سریع تر برید-

به او انداخت و حرکت کرد به سللاختمان رسللیدند مهیار پیاده شللد مرد  نگاهي
 راننده کنارش ایستاد وگفت:کمک مي خواید؟

 بله ممنون میشد کمکد کنید-
 باشه-

 طور که راهنماي مهیار بود گفت:اقا مهیار شما واسه چي اومدین اینجا؟ همان
تاد تاد:براي درخواسلللت  ایسلل ند بیرون فرسلل یک نفس بل با  حرصللش 

 طحق...خواهش مي کند دیگه سوال نپرسید
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فقط نگاهي به اوانداخت وبه مهیار کمک کرد بعد از اتمام کارشللان راهي  مرد
 خانه شدند.امواج خشن زندگي اورا به سمت دره ي ناامیدي مي کشاند.

سش  یک سفالیش رفت.لبا ست به اتاق  شت به گل را شد م بیرون آورد..با خ
 میزد.سایه در اتاق باز کرد با دیدن مهیار جلوتر رفت وگفت:

 کجا رفته بودي؟-
 واي سایه چرا بي خبر میاي؟-
 صداي درو نشنیدي؟-
 نه-
 گل مشت زده چشد دوخت:داشتي فکر مي کردي چي بسازي؟ به
 مرید مي خواد بسازمآره داشتد فکر مي کردم چطور گل زندگیمو انطوري که -
 چي؟-
 هیچي عزیزم..کاري داشتي اومدي؟-
 نه فقط اومدم بپرسد کجا بودي؟-
 بي حوصلگي گفت:بیرون با

 به صورت غمزده ي برادرش نگاه کرد:حالت خیلي بده؟ سایه
 تکان دادسایه پرسید:دلت مي خواد گریه کني؟ سرش

 اي از اشک چشمانش فرا گرفت:آره هاله
 کن خب گریه-
 کاش گریه کردن مشکل ادما رو حل مي کرد-
 حل نمي کنه ولي اروم میشي-
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 زد:حرفاي قشنگي مي زني لبخندي
یه آدم وآروم - یه مي کردم بهد مي گفتي گر قت گر یاد گرفتد، هر و از خودت 

 مي کنه
یه حرف مسللخرسلللت براي - یدم این فقط  ها نمي فهم اره ...ولي اون موقع 

 بزرگ باشه دیگه گریه آرومت نمي کنهدلداري؛وقتي مشکلت 
نزدیک تر رفت برادرش در آ*غ*و*ش گرفت:ناراحت نباش مشکلت حل  سایه
 میشه

 زد خواهرش در آ*غ*و*ش کشید:ممنون تو خیلي خوبي لبخندي
 خوب است با کسي درد ودل کني که حرف هایت بفهمد. چه

****** 
از گذشت دو روز مرید به خانه باز گشت پرویز برایشان گوسفندي قرباني  بعد

کرد..کامیار به ماشللینش تکیه داده و از دور شللاهد خوشللحالي وخنده آنها بود 
 پوزخندي زد.سوار ماشین شد واز آنجا دور شد.مرید با جمع وارد اتاقش شد.

 ستراحت کنه:حرفاتون باشه واسه بعد برید بیرون مرید مي خواد اعزیز
سایه دوروزه این  سایه سید وبیرون رفت راحله خندید: ساینا را ب*و* سریع 

 بچه رو مي کشه
 به داخل فرستاد وگفت:نه نمي کشمش من عمه اشد سرش

 در حال بیرون رفتن بودندمرید:مامان همه
 برگشت:جاند ناهید

 چرا پریسا نیومد؟-
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 نوادتو فراموش کني...رفتن بهبخاطر خونواده ي شوهرش،بهش گفتن باید خا-
همه گفتن پدر ومادر پریسللا مردن کسللي ونداره اونایید که تو عروسللیش بودن 

 قیمش بودن
 چي؟..یعني پریسا دیگه نمي تونه بیاید پیشمون؟-
 تو این دو سه ماه که نذاشتنش..نمیدوند-
 ولي آخه مامان اینجوري که نمیشه برید از شون شکایت کنید-
سا اگ- ست هر طوري بود خودش وبه ما مي رسوند حداقل پری ر مارو مي خوا

 زنگ میزد
در چشللمان مادرش غد دوري دخترش مي دید..ناهید صللورت نوه اش  مرید

ب*و*سللید واتاق خارج شللد...تمام مدتي که تنها دراتاق بود مهیار به او سللر 
تاق ممنوعه به در زد ووارد شلللد.مهیار روي تخت ا دراز  نزده...پرویز تقه اي 

 کشیده ودستش روي پیشانیش گذاشته
تو واسللله چي خودتو اینجا حبس کردي؟اگه مي خواي مرید وببیني کسللي -

 پیشش نیست
 اون منو ببینه حالش بد مي شه-

 دقیق به پسرش انداخت روبه روییش روي صندلي چوبي نشست. نگاهي
 دعواتون شده؟-

 کرد بار دیگر سوال کرد:نمي خواي با من حرف بزني؟!!! سکوت
 چي بگد؟از کجاي دل شکستد بگد؟-
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مگه من وتو رفیق نبودید؟تمام این سلللال ها هر اتفاقي مي افتاد از من پنهان -
 نمي کردي
..سللرش پایین انداخت:شللما توي زندگید یه الگویي...من هر چي نشللسللت

شما منو تر شما یاد گرفتد.. ستد از  ضاوت ه شما یادم دادید زود ق بیت کردید..
نکند..اگر کسي به کمکد احتیاج داشت اول کمک کند بعد اعتماد..بدي رو با 

 نتوخوبي جواب بدم...همیشلله به نظراتد احترام گذاشللتي..هر وقت به حرف
گوش ندادم اجازه دادید تجربه کند...گفتید اگر عصللباني بودم سللر یکي دیگه 

راحتد هرحرفي رو بدون اینکه از عواقبش بترسللد به  خالي نکند..من با شللما
 شما گفتد..شما هد مثل یه دوست پشتد بودي من...

 حرفتو بزن مهیار-
 کشید:میخوام ازش جدا شد نفسي
 کج کرد وبا اخد تعجبي گفت:میخواي چیکار کني؟!! سرش

 ما به درد هد نمي خورید مي خوام طحقش بدم-
 به این نتیجه رسیدي؟اونوقت خودت به تنهایي -
 هر دومون..اون بیشتر دلش میخواد-
تو که دوسللتش داري..پس اون میخواد جدا بشلله...اون اجازه نداره این کار و -

 بکنه
 من نمي خوام فکر کنه اینجا زندانیه-
 مهیار..-
 بابا اون منو دوست نداره..منو نمي خواد هزار دفعه گفته-
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سیدي- شب پر سوالي که اون  ست داري ولي اون  پس  همین بود..تو اونو دو
 مي خواد بره

 شد کنارش نشست:اگرم بهت گفته حتما قبل از به دنیا اومدن ساینا بوده بلند
 قبل وبعد از ساینا فرقي نمي کنه مي خواد بره-
 کس دیگه اي مي خواد؟-

 تکان داد:اره..قبح یکیو دوسلت داشلته..یه اتفاقي پیش میاد ومیره حاال سلرش
بعد یک سلللال پیداش شلللده اوند فیلش یاد هندوسللتان افتاده..میخواد پیش 

 عشقش زندگي کنه
صورتش باقي مانده بود نگاه کرد:پس این بح رو  به کبودي هایي که هنوز روي 

 اون سرت اورده؟
ست طحق دادم ....امروز وفردا - ست بابا..من رفتد دادگاه درخوا دیگه مهد نی

 احضاریش میاد
 د عجله مي کردي..باید یه بار دیگه ازش سوال مي کردي..نبای-
من پا روي غرورم گذاشللتد تا جایي که تونسللتد خواهش کردم جوابش نه -

 است..اون حتي حاضر نیست بخاطر بچش بمونه دیگه چیکار کند؟
 مي خواي باهاش حرف بزند؟!!-
 نه...نه اصح..به اندازه کافي خودم خورد وتحقیر شدم شما دیگه -

شللد دسللت روي شللانه اش گذاشللت:این زندگي توئه مهیار نمي خوام  بلند
دخالت کند ولي یه کاري نکن که بعد پشللیمون بشللي...براي موندن مرید هر 

 کاري که از دستد بر بیاد دری  نمي کند
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 ممنون بابا..سنگ صبور خوبي هستي،ممنون که درکد مي کني-
درک نیسللت..این یه احترام به نظر  دسللتانش در جیب کرد وگفت:بحث پرویز

توئه..وقتي مي گي باهاش زیاد صللحبت کردي وبه نتیجه اي نرسللیدي..پس 
 طحق تنها راهشه...زیاد اینجا نباش،یه دقه بیا پایین پیش مهمونا بشین

 -شما برید من میام باشه
دقیقه اي در آن اتاق نشللسللت وبعد به پایین رفت همه شللاد بودن ومي  چند

 اما دل آرزده مهیار ناله مي کرد. خندیدن
****** 

براي عروسللش شللام برد..سللیني روي عسلللي گذاشللت وبا لبخندي  پرویز
 گفت:بفرمایید ایند شام شما دونفر

فضاي غمگین خانه را با سردي لحن پرویز که دیگر مثل سایق نبود حس  مرید
 کرد به بیرون مي رفت که گفت:

 بابا پرویز-
 :جاندبرگشت

 فاقي افتاده؟ات-
و غد در چشللمانش فریاد مي زد..لبخندي به زحمت گوشلله لبش که  ناراحتي

بیشتر به پوزخند شبیه بود نشست.در چشمان مرید دقیق شد...دستانش به هد 
 مالش داد نزدیک تر رفت لبه ي تخت نشست.به ساینا نگاه کرد.

 ساینا رو دوست داري؟-
 معلومه دوستش دارم-
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شمانش انداخت:پس چرا مي خواي ترکش کني؟مي  نگاهي شگرانه به چ س پر
سه ول کني و  شنا صوم و که فقط تورو مي  ارزه بخاطر یه مرد دیگه این طفل مع

 بري؟
 مهیار بهتون گفته؟-
 چه فرقي مي کنه!!فعح خاطراونوبیشتر از دخترت مي خواي-

نام اونقدر بلند شللد:اینجوري که شللما مي گید نیسللت من عاشللق سللای پرویز
شکل  ضش کند..م سي حتي اون مرد عو ستش دارم که نمي توند با هیچ ک دو

 من عحقه اي که به مهیار ندارم
 مهیار از محبت چیزي برات کد گذاشته؟-
 نه هیچي..-
من واقعا تعجب مي کند مهیار با این همه خوبي که بهت کرده بازم میخواي -

نباید با رفتارت وانمود مي کردي ترکش کني... مي دوني چقدر دوسلللت داره 
 دوستش داري اینجوري اون وابسته شده

اگه منو مجبور نمي کردي وارد این زندگي  تیپایین انداخت:مقصرشما سرش
شتید وپول وبهد قرض میدادید این اتفاقا  سخت برام نمي ذا شرط  شد..اگر  ب

باهاش ازدواج مي  کردم هیچ وقت نمي افتاد..اگه اون مرد برمي گشلللت من 
 بدون اینکه از چیزي بترسد

حق باتوئه..من زندگي تو ومهیار رو نابود کردم به جاي خوشللبختي بد بختي -
بهتون دادم...اگر درد مهیار یکي بود با جدایي از تو شللونه هاش دیگه تحمل 
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نمي کنه..میدوني بخاطر رفتاراي تو این بچه چقدر داره اذیت مي شللله؟مرید 
 اگه بخاطر چشماشه....

بلند کرد:نه..نه اصللح بحث چشللماش نیسللت..فکر نکند حتي اگرم ببینه  سللر
 تاثیري توي تصمیمد داشته باشه

 باشه..فهمیدم اگه فکر مي کني این تصمید درسته پس خوشبخت شي-
تاقش  با به ا بدون خوردن شلللام  مد و تاق بیرون ا ته از ا دلي آزرده وشللکسلل

شت با  سایه به او رفت...مهیار هد دلي براي خوردن ندا غدایش بازي مي کرد 
 نگاه کرد وگفت:

 گشنت نیست؟-
 قاشق در بشقاب انداخت:نه میل ندارم..بابا کجاست؟-
 شام مرید وبرد ورفت اتاقش-
 پس شامتو بخور میز وجمع کند-
 من دیگه بزرگ شدم مي توند این کارا رو انجام بدم-

 زد:قربون بزرگ شدن تو برم لبخندي
شپزخانه بیرون رفت..با  از شید روي کابینت از آ ست ک شد د شت میز بلند  پ

صداي  ستاد. شت در ای سمت اتاقش میرفت پ شیدن پاهایش روي زمین به  ک
شق  شهامت مي خواهد عا شود. شنید بغض کرد چطور از او جدا  الالیش می
سیش  سمت کمد لبا شد به  شان دهي.وارد اتاق  شي و خود را بي تفاوت ن با

مرید او را تعقیب مي کرد.همان طور که چند دست لباس بر مي  انرفت چشم
 داشت گفت:
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در خواست طحق دادم همین روزا احضاریش میاد..فقط تا اینجایي به بچت -
 شیر بده

حرفي نمیزد با بهت به تماشللاي او که از اتاق خارج میشللد نشللسللت در  مرید
 چهار چوب ایستاد:

 زد(رویاهام قشنگه نه؟اگر پشیمون شدي بهد بگو لبخندي -
سرش پایین انداخت وخوابید نفس  بیرون شد  سته خیره  ست به در ب رفت در ب

 عمیقي کشید وبه سقف زل زد.
*** 

سایه که  همان شیر مي داد با لبخند به  شسته وبه دخترش  طور که روي تخت ن
 با انگشتان او بازي مي کرد نگاه کرد سایه به شیر خوردن او نگاه کرد وگفت:

 چقدر بامزه شیر مي خوره-
اشاره اش روي گونه اش گذاشت:خیلي هد نرمه عین ژله مي مونه دلد  انگشت

 مي خواد بخورمش
 خندید صداي آیفون همچون ناقوس مرگ در گوش مهیار پیچید مرید

 وقتش رسید-
 جواب داد وبه اتاق رفت:مرید خاند پیکي اومده با شما کار داره منیره

 من؟-
 بله؟-
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از خود جدا کرد وبه منیره داد از تخت پایین آمد..بیرون از اتاق که رفت  سللاینا
شنلي به دور خود  ستانش گرفته افتاد.. سرش میان د سرش که  نگاهش به هم

 انداخت وبیرون رفت.
 بله؟-

 برگشت:خاند همتي؟ مرد
 -بله؟

 به اوداد:بفرمایید...اینجا روامضا کنید پاکتي
 :این چیه؟پاکت نگاه کرد به
 احضاریه دادگاه-

به مرد و دفتر امضلا خورده انداخت وزیر اسلمش امضلا کرد.سلریع به  نگاهي
داخل رفت با شنیدن صداي بسته شدن در وقدم هاي تند که به سمت اتاق مي 

 رفت گفت.
 خوشحال شدي نه؟-

 ایستاد... برگشت ... مي توانست نید رخش ببیند:از چي؟ مرید
تو دستته.برو بهش بگو دوري وهجرانمون تموم شد وصال نزدیک از اوني که -

 است
 پاکت نگاه کرد مهیار لحن دلخورش را در جمحت کنایه اش ریخت: به
ببخش این مدت بهت بد گذشللت..ما در بزاعتمون تونسللتد محبت کنید..به -

 بزگواري خودتون ببخشید دیگه
سلي بر حرفي شت موبایلش از روي ع سفالبراي گفتن ندا شت و به اتاق  ي دا

 مهیار رفت...شماره ي کامیار گرفت.
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 الو-
 سحم-
 سحم عزیزم خوبي؟-

 کحفه بود راه مي رفت:نه اصح خوب نیستد فکر کند افسرده شدم کمي
 چي شده؟اون چیزي بهت گفته؟ ..اذیتت کرده؟-
 کرده؟ تنه بابا چي میگي تو...من دارم دیونه میشد اونوقت تو میگي اون اذیت-
 خب پس چي شده؟-
من نمي دوند باید چیکار کند..نمي توند تصمید بگیرم االن احضاریه دادگاه -

 اومده براي طحق
 زد:خب این که خوبه ما هد همینو مي خواستید لبخندي

 کامیار بچمو چیکار کند؟-
ر سبسه مرید..یه بار گفتد منو بچتو نمیتوني با هد داشته باشي من دنبال درد -

 نیستد که بخوام با خودمون ببریمش
 من..من پشیمون شدم-
چي؟..یلَـعلل...یعني چي پشیمون شدي؟ما با هد حرف زدید تو قبول کردي -

 گفتي باشه من بخاطر تو تا االن موندم
فت دکترا - یار مي گ تازه مه خدا.. به امون  ببخش ولي نمیتوند بچمو ول کند 

 من میموند شاید واقعا چشماش برگشتبهش امید دادن گفتن خوب میشه...
هایش درد گرفته بود پیشللانیش مالش مي داد:من با تو چیکار کند؟تو  شللقیقه

 مي خواي بخاطر یه بچه این حرفا رو مي زني؟
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 آره نمیتوند ازش دل بکند-
خب دیوانه ما خودموند بچه دار مي شللید...بچه خودمون که بیاد سللاینا رو -

 فراموش مي کني
 توند کامیار...تو نمیفهمي مهر مادري یعني چينمي -

شلللد دیگر حرفي براي راضللي کردنش نداشلللت مغزش قلف کرده  سلللاکت
 بود..ازالتماس کردن دیگر خسته شده بود.

 منو دوست نداري؟-
تورو خدا کامیار بس کن دارم دیونه میشد ..چرا نمي فهمي تصمید گیري برام -

 مشکله
 وردن دخترت مشکل نبود؟پس چرا قبل از به دنیا ا-
 نمي دوند چون اون موقع فکر مي کردم میتوند راحت ازش جدا بشد-
 وقت دادگاه کیه؟-
 11فردا صبح ساعت -
 مي توني امروز بیاي ببینمت؟-

طور که روي صندلي نشسته به طرف پایین خد شده ودستش یک طرف  همان
 صورتش گذاشته:

 شاید اومدم-
 خودت بیار ببیند چه شکلیه اون فسقلیتو هد با-

 برداشت:واقعا؟مي خواي ساینا رو ببیني؟ دستش
 آره میخوام ببیند به کدومتون رفته-

 زد:باشه لبخندي
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 ممنون خانمي..خداحافظ-
 خدانگهدار-

 آخرین حیله کامیار براي مهار مرید بود.تمام امیدش به محقات امروز بود. این
**** 
شاپ رفت ..با دیدن  در آ*غ*و*ش ساینا گرفت و بیرون امد با آژانس به کافي 

 کامیار که کنار پنجره نشسته ونگاهش به بیرون است به سمتش رفت.
 سحم-

 چرخاند به قامت ایستاده مرید نگاه کرد لبخندي زد:سحم خوش اومدید سر
 به رویش نشست کامیار دستش دراز کرد:بده ببیند این خاند خانما رو رو

 در آ*غ*و*ش گرفت وب*و*سیدش:چقدر نازه..به خودت رفته ساینا
 این که چند روزش بیشتر نیست از کجا فهمیدي به من رفته؟-

به او نشان داد:ببین اخمشو مثل روزاي اولیه که اومدي شرکت..ناِکس  صورتش
 مثل مامانش به مرداي غریبه رو نمیده

 مچکرگارسون برایشان کاپوچینو اوردمرید: خندید
 تشکرکرد با رفتن گارسون مرید به فنجانش نگاه کرد:کي میري؟ کامیارهد

 با تو دیگه؟-
 کرد:من پشیمون شدم نگاهش

یاري میشللله بچه ي تو حاال از هر مردي - یا ب به دن ببین مرید هر بچه اي که 
شي مادر بچه هاي من...پس بچه هاي من بچه  ساینا دل بکني می شه...تو از  با
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صح درک نمي کند این بزرگ  هاي تو هد ساینا رو ا ستگیت به  ستند دیگه واب ه
 میشه، حتي بدون تو

روي میز کشللید دسللتان مرید گرفت میخواسللت دسللتش آزاد کند که  دسللتش
 محکمتر گرفت:

مرید من دوسللت دارم این همه راه رو بخاطر تو اومدم...من قول خوشللبختي -
 نگو دخترمبهت میدم..تو چي مي خواي بگو؟...فقط 

به  با به دخترش که در آ*غ*و*ش کامیار بود نگاه کرد کامیار ادامه داد: تفکر 
باز تو مي موني  ندگیش  بال ز چه بزرگ میشللله میره دن نده فکر کن این ب ای
واون...زندگیت یک نواخت میشه،تو به چه امیدي میخواي بموني که چشماش 

.. فردا برو ..ندگیتو نابود نکبرگرده؟اگر خوب میشد دکترا این کارو مي کردن زن
 تمومش کن

 آزاد کرد دو طرف فنجان قرار داد:گفتنش براي تو راحته دستش
اصللح بذار یه پیشللنهاد دیگه اي بدم..ببین دادگاه این حق وبهت میده که -

 دخترت و ببیني..هر وقت خواستي بیا ایران وساینا رو ببین چطوره؟
 واقعا؟-
 عروسیشد بیاي اره.. اصح مي توني به-

 چشمان مرید رضایت مي دید لبخندي زد:پس مشکل هله؟ در
 در آ*غ*و*شش تکان مي خورد:ساینارو بده االن گریه مي کنه ساینا

 یه جواب قطعي به من بده-
 فکر مي کند-
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فکر چي؟فردا باید بري دادگاه،اگرجوابت مثبته بموند اگرم نه همین امروز برم -
 دنبال بلیط

ه از نبودنش دلش لرزید..در چشمان هد خیره شدند مرید میخواست لحظ یک
 با او برود اما ارزو مي کرد اي کاش مي توانست دخترش هد با خودش ببرد.

هاي بیشللتر سللاینا و نق نق گریه اش ان دو را به خود اورد مرید بلند شللد  تکان
 دخترش برداشت وگفت:شب خبرت مي کند

 اخه..-
 صبر کردي یه امشبد روش...خدا حافظتو که تا االن -

 شد:صبر کن مي رسونمتون بلند
 نه خودم میرم ممنون-
 کیفش پول بیرون اورد روي میزگذاشت:ماشین داري؟ از
 نه با آژانس اومدم-
 پس برید-
 کامیار...-
 نترس یک کوچه پایین تر پیادت مي کند...هنوز مثل اون موقع هایي-
 ابروم مي ترسدبخاطر اینکه از -

 زد:نترس برید لبخندي
ضي کردن مرید بود..حرف هایي از اینده  در سیر کامیار در حال را تمام طول م

 خوشبختیشان در استرالیا میزد...حرف از بچه هایي که هنوز دنیا نیامده اند.
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شین شود که کامیار گفت:یه  ما ست پیاده  شکر کرد مي خوا پارک کرد مرید ت
 دقه صبر کن

بت منفي بود مي  از به طرفش گرفت:اگر جوا به اي بیرون اورد  داشللبورد جع
 خوام اینو از طرف من یادگاري داشته باشي

 کرد:کامیار بغض
:چه جانسللوزم میگه کامیار..خواهش مي کند بردار بذار جلو چشللمت خندید

باشلله که هر وقت دیدیش بفهمي یه عاشللق دلسللوخته اونور دنیا داره به یاد تو 
 مي کنه زندگي

آرامي دستش جلو برد و جعبه گرفت کامیار گفت:حاال اون ساعتتو بده..مند  به
 مي خوام یه چیزي از تو داشته باشد

شت شکارچیه خوبي بود و مطمئن بود براي  دا ساتش بازي مي کرد.. سا با اح
ست  سفیدش از د ساعت  شته... ستي کار گذا شکار تله جاي در گیر انداختن 

 رفت..با برداشتن ساعت زمانش نگه داشتجدا کرد به سمتش گ
دقیقه است..اگه جدا شدید این میشه اخرین دیدار با نگاه 4:23االن ساعت -

 کردن به این ساعت یاد تو میفتد
 قطره اشک از چشمانش چکید:کامیار من دوست دارم اما... یک

 دتهومي دوند عزیزم من دیگه اصراري براي داشتن تو ندارم دیگه تصمید با خ-
 ممنون-

 باز کرد کامیار:ساینا رو بده در
ساینا  با شتن  شد وقبل از گذا لبخند دخترش به او داد پایین امد...کامیار پیاده 

 در آ*غ*و*ش مادرش ب*و*سیدش
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نگاهي به مرید انداخت و گفت:اگر این دیدار اخر باشللله بدون خیلي  کامیار
 دوست دارم...خداحافظ

 خدا حافظ-
شد و با یک بوق از انجا دورشد...مرید در کوچه به به چ عینکش سوار  شد زد 

شنیدن  شد. مهیار با  او رفتن او نگاه مي کرد.اب دهانش قورت داد ووراد خانه 
 صداي در سر برگرداند

 مرید؟-
 بله-

 روي ابرهایش نشست:کجا بودي؟ اخمي
 بیرون-
 دقیقا یعني کجا؟-

سرد وبي  لحنش شت ... سابق را ندا شده اش حس کرد دیگر گرماي  عوض 
 احساس

 باز شروع کردي مهیار؟ پارک بودم-
 تو این سرما؟!!-
 هوا که زیاد سرد نیست-
 واسه تو سرد نیست این تازه یه هفته اش شده... بي فکري دیگه-
 با من اینجوري حرف نزن-

 کند:معذرت مي خوامهد دوست نداشت با او اینگونه صحبت  خودش
 دراز کرد:ساینا رو بده دستانش
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راحت معذرت خواهي مي کرد انگار تمام این اتفاقات تقصیر او بوده نه  چقدر
 مرید..نزدیک تر رفت نوزادش در آ*غ*و*ش همسرش قرار داد.

 من میرم لباس عوض کند-
 باشه-

ه که بصللورتش نزدیک تر برد دخترش ب*و*سللید لبخندش با عطري  مهیار
 مشامش رسید محو شد...اخد عصبي کرد

 مرید...مرید-
 اتاق بیرون امد:بله از
 گفتي کجا بودي؟-
 پارک-
 براي دیدن کسي رفته بودي؟-
 نه..همین جوري-

روي دستانش بود از دروغ مرید انگشتانش مشت کرد :چرا دروغ مي  دخترش
 نه میده؟گي؟ صدایش بلند تر کرد(واسه چي ساینا بوي عطر مردو

 پرید با دست پاچگي گفت:خب...من چه مي دوند رنگش
 البد خودت عطر مردونه میزني-

 ساکت بود مهیار با خشد گفت:جواب منو بده با کي بودي؟ مرید
 زد:هیچ کس داد

 شد:پیش اون بودي نه؟کامیار جونت بلند
شان به گریه افتاد مرید چند قدمي جلوتر ا ساینا شدت فریاد های ه رو مد:بچاز 

 بده داره گریه مي کنه
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 بلند تر کرد:به بچه ي من دست نمي زني صدایش
 کرد:مهیار گریه

خفه شلو...خجالت نکشلیدي با بچه من رفتي پیش عشلقت...چند سلاعت -
 دیگه تحمل میکردي فردا طحقت میدادم و راحت میشدي

قدمي رفت منیره از اشللپزخانه بیرون امد کنارش ایسللتاد:اقا اجازه بدید  چند
 ساینا رو من بیارم

مي دانسللت با این حالش اگر راه برود ممکن اسللت به بچه اش اسللیبي  مهیار
 برساند ناچارا به دست منیره داد...مرید اشک مي ریخت

 واست ارامشتخت نشست ساینا از گریه زیاد قرمز شده بود منیره مي خ روي
کند اما مهیار مخالفت کرد ودخترش از او گرفت...منیره بیرون رفت ومرید با 

 چشمان خیس درچهار چوب ایستاد:
 بده ارومش کند-
با - ندیدم؛ ثل تو  لت کردم..زني م تاق برو بیرون..خیلي تحم گمشللو از این ا

شوهرش چیکا ستي به ایند یاد بدي با  شق بازیت میخوا  ربچت میري دنبال ع
 کنه؟

نمیشللد این حرفا از دهان کسللي مي شللنود که نهایت عصللبانیتش یک  باورش
 فریاد ساده بودو بعد آشتي

 چرا داري با من اینجوري حرف مي زني؟-
هات  خحیق با ید عین خودت  با مده.. بت نیو به تو خوبي ومح هر چي الیق..

 -رفتار کرد 
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ب حرف عادت  ند ند وتیز همسللرش گلویش را مي سللوزا فا هاي ت ه این حر
 نداشت:چرا اینجوري شدي؟

بودم...فقط رو نمي کردم چون دوسللتت داشللتد کوتاه مي اومدم اما این دفعه -
بخاطر سللاینا کوتاه نمیام...اجازه نمیدم تو واون مردک بخاطر یه عیب دسللتد 

 بندازید..فردا ازادت مي کند
 شهم اروم میهمچنان گریه مي کرد مرید نزدیکش ایستاد: بده شیرش بد ساینا
سرش  مهیار شد وبه اتاق ممنوعه رفت. سته از تکان دادنش به مرید داد بلند  خ

ست  شت وگریه کرد:چرا با من اینجوري مي کني ؟مرید دو شت گذا روي بال
 دارم.. بمون خواهش مي کند

باندش،با  مرید ید ...روي تخت خوا به بچه اش شللیر داد..ارام گرفت وخواب
بلند شللد پالتوي چرم مشللکي که مهیار برایش چشللد نمدارش ب*و*سللیدش 

 خریده بود پوشید و وسایلش برداشت واز اتاق خارج شد به آشپزخانه رفت
 منیره من دارم میرم پیش ماماند به مهیار بگو فردا دادگاه مي بینمش-
 اما خاند...-
 حواست به ساینا هد باشه رو تخت خوابه..خدا حافظ-

از طرف منیره باشللد از خانه خارج شللد...منیره  اینکه منتظر نصللیحتي بدون
حرف هایش به مهیار گفت او هد همه چیز را تمام شده دانست با لبخند سرش 

 تکان داد وتشکر کرد باید به فکر بزرگ کردن ساینا باشد.
 زیرند ند باران قدم میزد..حوصله هیچ کس وهیچ چیز نداشت. مرید
 آمد به این بستان و گلزارم چه ویران شد خزان

 چرایارم چنین بشکسته پیمان شد خداوندا
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 از اینهمه اندوه دیگر غرق خون گشته دلد
 آسوده خاطر داشتد آن هد پریشان شد دلي
 نازنین ما که حرف با وفایي زد نگار

 را برد از یاد و به راه بي وفایان شد وفا
 بخندي به روي لبمهري دید دل از او نه ل نه

 خوبي ز خاطر برد و از نا مهربانان شد همه
 بود تا مردن بماند بر سر عهدش قرارم
 او خود گسست آن عهد و عشق ما به پایان شد ولي

 او گفتد رفاقت را ز خاطر برده اي دیگر به
 رسد این دنیا مرام نارفیقان شد بگفتا

***** 
باران پشللت در ایسللتاده..زنگ خانه زد ناهید با آن چادر گلدار سللفیدش  زیر

 بیرون آمد
 کیه؟-

براي جواب دادن نداشلللت ناهید در باز کرد با دیدن لباس هاي خیس  جاني
 دخترش متعجب به او نگاه کرد:مرید!!!

 شنیدن اسمش بود با گریه خودش را در آ*غ*و*ش مادرش جاي داد. منتظر
شده؟چر- ساینا کوچرا نیوردیش؟ گریه مجالي براي چي  ا گریه مي کني؟پس 

 حرف زدنش نگذاشت ناهید دخترش را از خود جدا کرد:بیا تو ببیند چي شده
 داخل رفتند مادرش اب قندي برایش آورد.کنارش نشست. به
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 بیا کمي از این بخور-
 از آن خورد:بهتري؟ قلپي

 تکان داد: اره خوبد سرش
 چي شده خب بگو ببیند-
 لیوان در دستش نگاه کرد:میخوام از مهیار جدا شد به

شد اورا  سرش شدحرفي که بدون مقدمه ورک گفته  صورتش دقیق  خد کرد به 
 شوک زده کرد:چي گفتي؟

 حال گرفته اي به چشمان مادرش نگاه کرد:میخوام طحق بگیرم با
ست:با مهیار دعوا کردي فکر طحق افتا لبخندي ش شه لبش ن شو دي؟...پگو ا

 برو بهش زنگ بزن با ساینا بیاد با هد ناهار بخورید
 مامان فکر کردي دارم شوخي مي کند؟-

ست:یعني چي میخواي طحق  در ش شدن بود که با حرف جدي او ن حال بلند 
 بگیري؟

 ما به درد هد نمي خورید-
عد ب این حرفا رواز کجا یاد گرفتي؟ مثل این دختراي هیفده هیجده سللاله که -

 دوماه زندگي میگن ما تفاهید ندارید شدي
زد:تفاهد؟اصللح مگه اون چیزي مي بینه که ما بخواید سللرش دعوا  پوزخندي

 کنید
 زشته مرید هر عیبي داشته باشه شوهرته-
ندگي یعني چي؟من - بدوند مرد ز مان؟ بگو میخوام  ما شللوهر؟!!یعني چي 

 هیچي نفهیدم خجالت میکشد باهاش برم بیرون
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 تاسف باري به او انداخت: مرید بخاطر کي داري زندگیتو نابود مي کني؟ گاهن
زد:مگه زندگي داشللتد که بخوام نابودش کند؟..من بخاطر بابا وشللما  فریاد

 همچین قفسي واسه خودم ساختد االن هد مي خوام آزاد شد
نه؟...اگه هنوز حرفي هسلللت بگو - آفرین مرید خاند،حرف دلتو زدي دیگه 

نکش،فکر میکردم بخاطر دوسللت داشللتن باباته که این ازدواج وقبول  خجالت
 کردي

ستد ناراحتت کند منظورم این - ست دارم،نمي خوا مامان به خدا من بابا رو دو
 بود بخاطر شما ازدواج کردم االند براي خودم میخوام جدا شد

 پس بچت چي؟اونو دست کي میخواي بدي؟!!!مهیار که نمیتونه بزرگش کنه-
یه اي گفت:زن مي گیره  سللکوت ثان پایین انداخت بعد از چند  کرد سللرش 

 بزرگش مي کنه
دلش نبود اما او هد خدا را میخواست هد خرما.. نمي توانست کامیار و  حرف

 بچه اش رابا هد داشته باشد باید از یکي مي گذشت.
اد.... دشللد به اتاق رفت ناهید با ناباوري به رفتنش خیره بود،سللري تکان  بلند

 بلند شد به همسرش زنگ زد:
 الو-
 بله-
 جواد یه دقه بیا خونه-
 چي شده؟-
 تو بیا مي فهمي-
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 باشه االن میام-
با نگراني راهي خانه شللد..با دیدن زنش که با چادر روي پله ها نشللسللته  جواد

 گفت:چي شده ناهید؟
بلند کرد:برو از دخترت بپرس...بچشللو ول کرده اومده مي گه میخوام  سللرش

 طحق بگیرم
 صداي نیمه دادي گفت:چي؟طحق بگیره..؟خواب نما شده؟ با
 چه میدوند برو ازش بپرس-

 خانه شد:مرید..مرید وارد
 چشمان خیس وقرمز بیرون آمد به چهار چوب تکیه داد:سحم با

 سحم...مامانت چي میگه؟کنارش ایستاد:علیک  پدرش
همان لحظه وارد شلللد مرید نگاهي به او انداخت وگفت:هر چي گفته  ناهید
 راسته

 یعني چي؟-
 یعني اینکه مي خوام طحق بگیرم-

 :پاشو بیا برید ببیند چي شده؟خندید
 خجالت سرش پایین گرفته بود:جایي نمیام بابا از
شیر- ساینا  تا کي میخواي اینجا بموني؟اون بچت  مي خواد حداقل زنگ بزن 

 رو بیارن
دهانش قورت داد:سللاینا باید به شللیر خشللک عادت کنه...من دیگه تواون  اب

 خونه بر نمي گردم
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هر کي با شللوهرش دعوا کرد راسللت میاد خونه باباش وطحق مي گیره؟  مگه
شکلتون وحل  شینین حرف بزنن م شتن...ب حرف زدن وبراي این موقع ها گذا

 کنید
بابا مشکل ما از دعوا گذشته،ما نمیتونید با هد زندگي کنید...براي هد ساخته -

 نشدید ،به درد هد نمي خورید
کمي عصللبي شللد: اونوقت این واالن فهمیدي؟!! اون موقع که خودمون  جواد

یدید چرا اون موقع  کار مي کنید پول وم که ازدواج نکن  ودرو دیوار میزدید 
 خت میفهمه چه بحیي داري سرش میاريگوش نکردي؟ اصح اون بدب

 آره خودش درخواست داد-
 سال اجازه طحق نداري9خودش درخواست داد؟آخه چرا اون که میدونه تا-

 :یه روزه نیست خیلي وقتهمرید
ست طحق ومهیار داده!تو  جواد شد،درخوا شید:دارم گیج می سرش ک ستي به  د

 ه اوند میخواد جدا شه؟نمیخواي زندگي کني!پس مهیار چي نظر اون چی
 به آن دو نگاه کرد وگفت:مهیار طحق نمي خواست دختر مي خواد ناهید

دخترش نگاه کرد او پیش دستي کرد وگفت:بابا من ومهیار نمي تونید زندگي  به
کنید....شللما خودتوند مخالف این ازدواج بودید،در صللورتي قبول کردید که 

 ؟بخوام طحق بگیرم مگه همینو نگفتید
که فکر نمي کردید تو بچه دار - این حرفاي بچه گونه چیه میزني؟ اون موقع 

 بشي االن تو بچه داري،بخاطر اون باید بموني
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:اتفاقا فکر اینجاشللد کردن..میگه مهیار میره زن میگره سلللاینا رو بزرگ ناهید
 میکنه
که فکر میکردم از پریسلللا جواد گه؟!!!تو مرید مني؟هموني  نت چي می ما ما :

 بیشتر مي فهمه؟
مادرش نگاه کرد سللرش پایین انداخت:من بخاطر شللما تن به این ازدواج  به

 دادم..هیچ عحقه اي به اون نداشتد
 داري سر من منت میذاري؟-
نه بابا من منتي نمیذارم فقط مي خوام زندگي کند..یه بار براي خودم نه براي -

م چي؟کي براي خودم یکي دیگه...اول شللما بعد شللوهرم بعد بچد پس خود
 زندگي کند؟

یدن اونوقت تو - یه جونشللوند برا بچشللون م یه میگي؟بق این چرت وپرتا چ
 بخاطر زندگي خودت میخواي قید بچتو بزني؟!!!

بدبختي - که توش  اره مي خوام ببیند زندگي راحت چه مزه اي داره...زندگي 
 چي؟نباشه چطوریه؟زندگي کردن کنار کسي که دوستش داري یعني 

 چي میگي تو؟-
میخوام طحق بگیرم..مهیارو دوسللت ندارم..من کامیارو دوسللت دارم رئیس -

ست که من مي خوام...همتون میگید اون پس من  سابقمو،مهیار اون چیزي نی
چي؟..مند آدمد دل دارم مي خوام یکي باشلله وقتي میرید خرید دسللتمو بگیره 

رنگ  نایاد،اون بهت نمیاد...لباسللاي پشللت ویترین وببینه وبگه این بهت می
یه  موخوشللکل تر شلللدي...تو مهموني این لباس وبپوش اون ونپوش... مند 

 آرزوهاي دارم مهیار با چشماش نمیتونه برآوردش کنه
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با تاسف سرش تکان:تو رو نمي شناسد،تو که بخاطر خواهرت هر کاري  جواد
که از گوشللت میکردي االن به کجا رسللیدي که داري پا رو بچه اي میذاري 

 وخونه خودته اوند بخاطر آرزوهات؟
 بابا..-
 دست به در اشاه کرد:برو بیرون با

 :جواد؟ناهید
 زد:گفتد برو بیرون...دیگه حق نداري پاتو تو این خونه بذاري داد

 چشمان اشکي و بهت به پدرش نگاه مي کرد:داري منو بیرون میکني؟ با
 ت خودم میندازمت بیرونآره..پنج دقیقه دیگه اینجا ببینم-

به  به با نگراني  گاه میکرد او  مادرش ن به  فت..مرید  ها ر تاق  یکي از ا
 دخترش..مرید به اتاق رفت ناهید پشت سرش...شال روي سرش انداخت

 مرید کجا میري؟ -
 مگه نشنیدي بیروند کرد-
 حاال تو صبر کن باهاش حرف بزند-
با میگید- با تا آخر  حرفي نمونده مامان...تو و با مردي زندگي کند که  بموند 

عمر حسللرت دیدن داره ،میخوام برم مامان میخوام برم دنبال زندگید،ححلد 
 کنید از بابا هد معذرت خواهي کنیدو خدا حافظ...

اتاق بیرون رفت وسلط هال بازویش گرفت با اصلرار مي خواسلت او را نگه  از
 بري اونجادارد:کجا میخواي بري؟!!تو که دیگه نمیتوني 

 اونجا نمیرم.-
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 پس کجا میري؟-
 یه جاي مي رم که حرفو بفهمن-

کار  جواد نت  یا بذار بره...من دختر خ ید  ناه مد:ولش کن  تاق بیرون آ از ا
صح  شت میکنه نمي خوام،ا شون پ شوهر وبچه داره وبه نمیخوام دختري که 

 این مرید من نیست
رم نمي خوامش...چرا نمي بابا اون شللوهر نیسللت یه کوره که دوسللتش ندا-

 فهمید..نمي خوامش
شک به پدرش نگاه میکرد: از  جواد صبي به او نگاه کرد.مرید با ا شمان ع با چ

تو بعیده مرید من بیشتر از اینا ازتو انتظار داشتد فکر مي کردم تو عاقل فهمیده 
 هتر از پریسایي حاال که نگاه مي کند میبیند یکي هستي لنگه اون فقط تظاهر ب

شبختي خودش میگذره بخاطر بچش اما تو  خوب بودن میکني..یه مادر از خو
نابود مي کني..از خوند برو بیرون من دیگه دختر  زندگي بچتو بخاطر خودت 

 ندارم یه بچه بیشتر ندارم اوند امینه..برو
نگاه آخر به پدر و مادرش انداخت وبیرون رفت ناهید با اشلللک دنبال  مرید

 و رفتن را به ماندن ترجیح داد.دخترش رفت،اما ا
شت.همه ي راه ها  با سرازیر بودقدم در کوچه گذا شمانش  شک هاي که از چ ا

به روي خودش بسللت نمي دانسللت به کجا پناه ببرد،از طرفي نگران بچه اش 
 بود.دستي به صورتش کشید موبایلش بیرون آورد.شماره اي گرفت.

 الو-
 سحم-

 د خاند خوبي؟لبخندي زد:سحم مری کامیار
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 بغض گفت:نه.اصح خوب نیستد،داغوند با
 چي شده چرا گریه مي کني؟-
 میخوام بیام پیشت؟-
 اینجا؟!!!هتل که نمي توني بیاي بگو کجاي میام دنبالت-
 خیابون-
 خیابون؟!!!واسه چي تو این بارون تو خیابوني؟-
 چون جاي رو ندارم،بابام بیروند کرد-
 نکن یه جاي وایسا خیس نشي االن میامخیلي خب گریه -

ست.بعد از چند دقیقه کامیار به آدرس  روي ش ستگاه اتوب*و*س ن صندلي ای
 گفته شده آمد مرید سوار شدحرکت کرد.

 او نگاه کرد:چیکار کردي دختر؟ کامیاربه
 پایین بود:به خاطر توئه سرش

 :خدا کنه لیاقت این همه عشق وداشته باشدخندید
دستمال کاغذي برداشت جلویش گرفت:بگیر،اشکات فقط واسه منه از  برگي

 دیگه؟
صللورت خیس از اشللکش پاک کرد.نگاه کن چه بحیي سللر خودش  برداشللت

 آورده
 اي ایستاد:منو نگاه کن گوشه
 بلند نکرد:مرید با توام میگد منو نگاه کن سرش
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بلند کرد با چشللمان وبیني قرمز شللده اش به او دوخت:من تا آخرش  سللرش
 باهاتد،اجازه نمي دم کسي چیزي بهت بگه..حاال گریه نکن باشه؟

تکان داد:میدوند جدا شللدن از سللاینا برات سللخته!میدوند دوسللتش  سللرش
داري!بهت قول میدم اونجا که رسللیدید زندگي خودمون وکه شللروع کردید،با 

 نار میاي،نمیذارم بهت سخت بگذره که بخواي بهش فکر کنينبودن ساینا ک
 فکرنکند بتوند فراموشش کند-

 زنگ خورد به شماره نگاه میکرد:چرا جواب نمیدي؟ همراهش
 پدرشوهرمه-
 خب ببین چي میگه-

شید:ولش کن..االن میخواد دعوا  قطع شبورد انداخت بینیش باال ک کرد روي دا
 کنه که چرا رفتي؟

بایل برداشلللت به شللماره نگاه کرد به طرفش ز گوشللي نگ خورد کامیار مو
 گرفت:بگیر شاید کار مهمي داشته باشه

 تعلل برداشت:بله؟ با
با صداي عصبي گفت:کجاي؟ بچت مرد از گریه کردن..میخواي طحق  پرویز

 بگیري به جهند حداقل بیا یه امشبو آرومش کن
با اون اینگونه صللحبت نکرده پرویز ید:امشلللب  هیچگاه  نه اش لرز کرد چا

 آرومش کردم شباي دیگه چي؟!!
نفس مي زد:مرید محض رضللاي خدا برگردآخه سللاینا چه گ*ن*ا*هي  نفس
 کرده



wWw.Roman4u.iR  764 

 

ما،گ*ن*ا*ه - مدم پیش شلل بام او با خاطر  که ب هیچي..گ*ن*ا*ه ومن کردم 
 وشما باشرطتون کردید که باعث شدید این بچه به این دنیا بیاد..خدا حافظ

 انداخت. یکارت از گوشي بیرون آورد وهر دو را در جو سید
گام  با یه ؟چرا اینجوري ن ند:چ به او خیره شلللد سللر برگردا ندي محوي  لبخ

 میکني؟
 فکر نمیکردم اینقدر برات مهد باشد-

بود:نه به اندازه بچد،شللاید اگر اون مي دید،من نه اینجا نشللسللته بودم نه  کحفه
 کشیدمبراي فراموش کردنش نقشه مي 

مرید دید اما چیزي نگفت اگر حرفي براي دفاع از خودش مي زد  عصللبانیت
 ممکن بود همه چیز به هد بریزد.

 خیلي خب باشه ..آروم باش،تو رو که نمي توند ببرم هتل پس چیکار کنید؟!!-
 مي موند تو خیابون تو برو هتلت-
 حاال چرا عصباني میشي؟!!یه جاي مي رید-
 کجا؟-

 حرکت کرد:هر کجا.. ماشین
 کامیار اذیت نکن کجا داري منو مي بري؟-

 :نترس جاي بد نمي برمتخندید
شنا دهانش  در شدن به کوچه ي آ سکوت کرده بودند...با نزدیک  سیر هر دو  م

 باز ماند وبه کامیار نگاه کرد..در کوچه پیچید:
 واسه چي اومدي اینجا؟-
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 سکوت راندگي میکرد:کامیار توام!!!میگد چرا اومدي اینجا؟!!! در
 در خانه نگه داشت:کامیار من... جلوي

ست داري؟حداقل بذار براي آخرین بار - ساینا رو دو سس،مگه نمیگي  س هی
 مادرش وببینه

 نباید این کارو میکردي-
 هر مدرکي هد داري با خودت بیار...نگام نکن برو-

وپیاده شللد،به طرف در خانه رفت... سللر برگرداند،کامیار  عمیقي کشللید نفس
براي آرامشللش با لبخند سللري تکان داد....زنگ زد،پرویز با عجله به سللمت 
آیفون رفت با دیدن مرید دندان هایش به هد فشللرد ودکمه زد...مهیار سللرش 
چه اش نمي  کاري براي آرام کردن ب ته، گذاشلل هاي جمع شلللده اش  پا روي 

پرویز به اتاق رفت راحله هد با تکان دادنش هد نتوانست گریه بکند... توانست
 اش را آرام کند.

 کي بود؟-
 مرید-
 واسه چي راش دادي؟-
 خواهش میکند چیزي بهش نگو باشه؟-
 چرا نگد؟!!زن اینقدر بي فکرکه....-
 خواهش کردم دیگه،با داد وبیداد اون بدتر میشه-
 مگه خوب بوده که میخواد بد بشه؟-

با بي رمقي وارد خانه شد با دیدن مهیار در آن حال بغض کرد آب دهانش  مرید
قورت داد..با عطر سرد سرش بلند کرد...نگاه مظلوم وخیره اش به پاهاي مرید 
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بود...متوجه حضللورش شللد،لبخندي که نشللانه ي پوزخند بود گوشلله لبش 
 نشست،با صداي گریه بچه به اتاق رفت.

 سحم-
له نارش رد مي  راح کان داد..پرویزاز ک نایي سللري ت با بي اعت با اخد وپرویز 

شلللد..مرید چند قدمي به راحله که با حرخ وعصللبانیت به او نگاه میکرد 
 نزدیک شد

 واقعا فکر کردي بري خوشبخت میشي؟-
 :بچه رو بهش بده حنجرش پاره شد از گریه کردنپرویزبرگشت

همراه برادرش بیرون رفت.با رفتن آنان روي  بچه را از راحله گرفت واو به مرید
تخت نشست وبا گریه به بچه اش شیر داد وموهاي کوتاه سرش نوازش داد.بعد 
شک ها لباس هایش  شت.بوشیدش با همان ا از خواب رفتنش روي تخت گذا

ست،به طرف میز آرای رفت  شجمع کرد ودر چمدان مي ریخت...در چمدان ب
ر تنها یادگاري از همسللر نابینا اما مهربانش از کشللویش گردنبد سللفالي مهیا

ساینا نگاه کرد که چه مظلومانه  شت....به  شت.... حلقه اش روي میز گذا بردا
به خواب رفته وهنوز صللورتش از اشلللک خیس بود..نزدیک تر رفت آخرین 

 ب*و*سه ي مادرانه اش روي گونه اش گذاشت.
نمي توند زندگي کند،قول مامان وببخش..به خدا دوسللت دارم، اما با بابات -

 میدم بهت سر بزند
 بي رحمانه محبت مادریش را از او دری  کرد. چقدر
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ند:داري  بیرون یار سللرش بل ته شلللدن در مه یدن صلللداي بسلل با شللن مد  آ
بزرگ  طوري  چ چه رو  ب ین  من ا ندي؟ مو ن هد  نا  ی طر سلللا خا ب یري؟!! م

 ه با اونکند؟ لبخندي زد(من شللرطو بردم بچمون دخترشللد اما تو نموندي، اگ
 خوشبخت میشي...!!!به سحمت

نزد سللرش پایین انداخت وجلوتر رفت...پرویز دسللت به سللینه به اپن  حرفي
تکیه داده بود نگاه خشمگین راحله از آشپزخانه به او بود سرش بلند کرد به پدر 

 شوهرش نگاهي انداخت.
 خدا حافظ-

رنگ خوشللبختي  قدمي رفت راحله بیرون امد وگفت:امیدوارم هیچ وقت چند
 رو نبیني...همین طور که مهیار وزجر میدي همینطورم تو زندگیت زجر بکشي

 :راحله تمومش کنپرویز
آدمي که اینقدر بي رحمه حرفاي بدتر از الیقشللله...آخه مهیار چه بدي در  -

 حقت کرده بود؟بي لیاقت
گاه بان وخوش  ن با او مهر که همیشللله  له اي  مان راح له بود ه به راح لرزانش 

برخورد بود.پس همه را باید به حسللاب ماندنش مي گذاشللت .اشللک هایش 
قطره قطره از چشمش سرازیر میشد.سریع از خانه خارج شد.کامیار از ماشین 
قب  ندوق ع مدانش برداشلللت ودر صلل یه اش چ یدن گر با د یاده شلللد  پ

 في نشستند وحرکت کرد.حر نگذاشت..بدو
 امشب چشمه اشکت خشک میشه-
 من بي رحد نیستد، به خدا دخترم ودوست دارم-
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سانیت یعني چي؟اونا - صح اونا مي فهمن رحد وا اونا گفتن تو بي رحمي؟!!ا
یه نکن  حالشللون بود همچین شللرطي برات نمي ذاشللتن....گر اگر رحد 

 دیگه،میخواي برم تو بزنمشون؟
 زد:نه،مي ترسد بازم کتک بخوري لبخندي

 دستت درد نکنه دیگه اینقدر بي عرضه نیستد-
 زحمت لبخندي بر لب نشاند. به
 میرید هتل اتاق برات بگیرم-
 نه..میشه با ماشین دور بزنید؟-
 تا صبح؟-
 اگه خوابت میاد برو هتل-
به خاطر عشللقمون خیا- بون البد تورو هد بذارم توخیابون ؟...یه امشلللب و

 گردي مي کنید
 ممنون-
 خواهش خانمي-

صبح رسانند.گوشه اي پارک  آن شب هاي پاییز را به  سکوت خیابانها... دو در 
 کرد.
 بیرون نگاه مي کرد:ساعت چنده؟ مرید

 هفت-
 چقدر دیر مي گذره خیلي مونده،شاهدم مي خواید-
 نگران نباش پیدا مي کنید-
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او نگاه کرد:کامیار من بخاطر تو دارم پل هاي پشت سرم وخراب مي کند،یه  به
 کاري با زندگید نکني که نتوند برگردم

:من نه معتادم،نه قاتلد،نه قاچاقچید که زندگیتو خراب کند...من خیر خندید
 سرم مهندسد،...اینا رو ول کن صبحونه مي خوري؟

 عدم پرهنه..هیچي نمیتوند بخورم؛احساس میکند م-
 بخاطره استرسه...تا ساعت یازده هد نمیشه گشنه بمونید که-
 میخواي خودت برو یه چیزي بخور-
یه چیزي مي - که آروم شلللدي میرید  یه ذره  عد طحق  بدون تو هرگز..ب

 خورید،خوبه مرید خاند؟
 تکان داد:برید یه محضر خونه وقت بگیرید؟ سرش

ید:عزیزم واسلله زبونت مشللکلي پیش سللرش به حرکت درآورد،کامیار خند باز
 اومده؟

 خسته از بي خوابي وغد به کامیار دوخت:نمیدوند کارم درسته یا نه چشمان
ته حق داري براش تصللمید - ندگي خود ته،ز ته خیلید درسلل کارت درسلل

بگیري..نباید به بخاطر دونفر دیگه خودتو بدبخت کني که،فکر دخترتد نباش 
 بزرگ میشه

به حرکت درآورد،زمان آنقدر به کندي مي گذشللت که هر یک دقیقه  ماشللین
 برایش یک سال بود.

**** 
با عجله وعصللبي وارد اتاق شللد،مهیار با بي حوصلللگي لباسللي مي  فرزین

 پوشید.با خشد به طرفش رفت اورا به طرف خودش کشید.
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 آخه کار خودتو کردي نه؟!!دیوانه احمق-
دوسللتش بودلبخندي زد:فرزین جان بحث کردن  ثابتش روي دکمه لباس قرینه

نداره،امروز میخوام برم کارو تموم کند،پس واي نسلللا اینجا حرفاتو  فایده اي 
 عین میخ تو گوشد فرو کن

در دسلللت گرفت:آخه چرا زندگیتو داري خراب مي کني؟طحقش  بازوهایش
 نده،یکي دوسال بمونه به بچه عادت مي کنه ومي مونه

گه نمي  نمیفهمي!!اصللح- مت یعني دی گه نمي خوا نمي فهمي زن وقتي ب
 خواتت یعني دیگه راهي جز جداي نیست

شتر از  فرزین ستش را درآ*غ*و*ش گرفت:تو لیاقتت بی شمان نمدارش دو با چ
 اونه

 فرزین جدا شد:من لیاقت هیچ کس وندارم از
قدمي برداشللت فرزین مچ دسللتش گرفت:این لباس چروک واز کجا پیدا  چند

 دي پوشیدي؟مگه لباس اتو شده نداري؟کر
به لباسش کشید:چروکه؟روزمین افتاده بود،واسه بد بخت شدند لباس  دستي

 اتو شده مي خوام چیکار
 شروع به باز کردن دکمه ها کرد:نکن فرزین همین خوبه فرزین

سیده،بود - شده،دنیات به آخر نر به اون زنه ثابت کن بدون اون زندگیت تموم ن
شه قبولش کردي،اگر اون نمي ونبودش  سه اینکه بدبخت ن برات فرقي نداره،وا

 خواست جدا بشه تو یه روزي طحقش مي دادي
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از تنش جدا کرد ولباس سللفید اتو شللده اي به تنش کرد قطره اشللکي از  لباس
چشللمش چکید:بهش دروغ بگد؟هیچ کردم از این چیزاي که گفتي حرف دل 

 من نیست
دکمه را بست:این جوري میخواي بعد اون زندگي کني؟!!دو روز که دوم  آخرین

 نمیاري... قوي باش،بي خیال دنیا وآدماش ها؟آفرین
 اي برداشت موهاي کوتاه دوستش شانه زد:ساینا رو من میارم برید شانه

 دراز کرد:عصام دستش
 روي تخت خواب بود در آ*غ*و*ش گرفت،عصاي سفید روي عسلي به ساینا

 دستش داد واز اتاق خارج شدند.
با کحفگي روي مبل نشسته صورتش در دستانش قرار داده وپایش تکان  راحله

مي دهد....پرویز با سوئیچ در دستش وعزیز گوشه اي ایستاده اند...م*س*تانه 
شدند..راحله بلند  سه از اتاق خارج  سته اند...هر  ش ساکت کنار هد ن سایه  و

 شد به طرفشان رفت.
 رزین جان ساینا رو بدهف-

 در آ*غ*و*ش راحله جاي گرفت پرویز نگاهي به آن دو انداخت:برید ساینا
مللاشللللیللن شللللدنللد هللیللچ کللس حللرفللي بللراي گللفللتللن  سللللوار

نداشلت..سلکوت...سلکوت...سلکوت،حتي صلداي نفس کشلیدن هد نمي 
 آمد.انگار جاني در بدنشان نبود.

 سالن دادگاه شدند.مهیار:مرید اومده؟ وارد
 با یه مردیه آره-

 پایین انداخت:از من خیلي بهتره نه؟ سرش
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 نه...-
 دروغ نگو از من بهتره که میخواد طحق بگیره-
به مرگ خودم نه،هیچیش از تو بهتر نیست،عین دخترا موهاشد بلند گذاشته،َا -
 ه

 زد:البد مرید موهاي بلند ودوست داره لبخندي
ست به  فرزین ستند،راحله با بچه در د ش صندلي ن نگاهي به او انداخت وروي 

سمت مرید رفت،ایستاد...سیلي محکمي به صورتش زد،دست روي صورتش 
 گذاشت وسرش پایین انداخت

 :شما به چه حقي زدیش؟کامیار
 :حق این بچه اي که تو ب*غ*لمه،تو مادري؟ه*ر*زهراحله

میارقدمي به جلو برداشلللت:احترام چشللمان بهت زده سللرش بلند کرد کا با
خودتون ونگه دارید،شللما کي هسللتید که دارید واسلله زندگیش تصللمید مي 

 گیرد،به زور یه پسر کور بهش چسبوندین ومیگید بمون؟نمخیواد زوره؟
 وعزیز جلو آمدند:راحله جان، دعوا راه ننداز بیا برید.. پرویز
زیز:مردک مزحرف به بچه من با خشللد به مرید وکامیار نگاه مي کرد ع راحله

 مگي کور؟
 :عزیز خواهش مي کند....راحله با شما بودم گفتد بیا بشینپرویز
ساعد نبود،باید خواهر ومادرش هد آرام مي کرد..بعد از  حال خودش چندان م

ندلي  نان را آرام کرد وروي صلل مت آ به زح حث کردن پرویز  قه ب ند دقی چ
 نشاند.مرید بي صدا اشک مي ریخت.
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 مرید گریه نکن دیگه-
دسللتمالي که کامیار به او داد صللورتش تمییز کرد..نوبت آنان رسللید وارد  با

شللدند؛نید سللاعتي هد قاضللي با او صللحبت کرد...اما راه به جاي نبرد ومهر 
 طحق زده شد.و تمام... از محضر بیرون آمدند.

 :فرزین..من ومي بري پیش مریدمهیار
 میخواي چي بهش بگي؟-
 کارش دارم-
 حالت خوبه؟-
 اره خوبد-
 باشه برید-

 گرفت و به سمت آنان که نزدیک ماشین بودند رفت:مرید خاند بازویش
با دیدن مهیار در آن لباس سفید وشلوار لي جذب نفتي رنگ وپالتوي  برگشت

 مشکي اعتراف کرد خوش تیپ تر از کامیار است.
 بله-
 باشما کار داره-
کند،اما بدون دوسللتت داشللتد وازم جدا شللدي، اگر برگردي نفرینت نمي -

جاي پیش من  گه  ته...و دی جاي دوسللتي گرف نه  باش فقط نفرت وکی مطمئن 
 نداري،خوشبخت بشي خداحافظ

 :بدون تو خوشبخت ترهکامیار
تاد:جدي؟مي خواي االن  فرزین به رویش ایسلل به جلو برداشلللت رو  قدمي 

 ببیني؟خوشبختي رو بهت نشون بدم که قشنگ 
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 :فرزین ول کن!!!مهیار
بلندش پرویز را به سللمت آنان کشللاند:کار من شللده شللماها رو آروم  صللداي

 کند؟!! اینجا جاي دعوا کردن نیست فرزین
 کشاند:راه بیوفت برید بازویش

 :میشه..مرید
 برگشت:میشه بذارید ساینا ب*غ*ل کند؟ پرویز
 :نخیر نمیشهمهیار

صایش شي به کامیار انداخت و به همراه  ع باز کرد وراه افتاد...فرزین نگاه چند
 دوستش رفت.پرویز:

 اگر برات مهد بود مي موندي..نه نمیشه-
دسللت دور بازویش انداخت:سللوار شللو مرید...التماس کردن به این  کامیار

 جماعت فایده نداره
 نگاه ها را به دخترش انداخت وسوار شد. آخرین

شید مرید س مهیار سباند .و به بیرون خیره ماند،آهي ک شین چ شه ما شی رش به 
دیگر براي او تمام شللد.باید زندگي اش بسللازد با دخترش...مرید به صللندلي 
با او  به فکر آینده اسلللت.کامیار هد همچون مهیار  ماشللین تکیه داده،او هد 

 مهربان است.
 که مرا دوست نداري، گله اي نیست گفتي

 تو ولي فاصله اي نیستمن و عشق  بین
 که کمي صبر کن و گوش به من ده گفتد
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 که نه، باید بروم، حوصله اي نیست گفتي
 عجب عادت خوبیست ولي حیف پرواز
 تو و دیگر اثر از چلچله اي نیست رفتي
 که کمي فکر خودم باشد و آن وقت گفتي

 عشق تو در خاطر من مشغله اي نیست جز
 تو، خدا پشت و پناهت، به سحمت رفتي

 بسوزد دل من، مسئله اي نیست بگذار
 

 

 

 
 

یبانو از  با تشکر یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز پر  ز
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