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*میـــنا*
به قلم: سرکار خانم عاطفه واشیان

  صفحه آرا: شایا

گر روزگار حکم کند/ انجمن شود پر از ویراستار 

وا� حکم نکرده/ بمون منتظر

   ^_^از بس خالقمهیچ ربطی هم نداشت، 

اختصاصی انجمن سیمرغ یشمی   
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در این مکان، گناهکار بی گناهی

آرمیده است، او به وادی زشت 

که پای تدبیر ننگ ، از فتنه های 

شبانه است        ♤♤♤

  طلوع زیبایش        غروب جاودانه اش

                             (بهرام شاهی)

سالهاست که پرنیا چند جمعه در میان به همراه پدر برسرمزار مادرش می 
آید،فاتحه ای میخوانند وبعد از اینکه (سعید‐ساالری) یعنی همان پدر پرنیا 
لحظاتی به دور دستها مینگرد؛گاهی نم اشک هایش را با پشت دست پاک 

میکند و زمزمه هایی باکسی که سالهاست در زیر خاک خوابیده است میکند؛ 
بلند میشود و باپشتی که معلوم است از نامردی های زمانه خم شده است 

دست،پرنیاتنهایادگار عزیز از دست رفته اش را میگیرد و از قبرستان خارج 
میشوند.

پرنیا بارها کنجکاوانه میپرسد: بابا پس کی میخواین به سوالهای بی جوابم 
پاسخ بدین؟بخدا فکرای جورواجوردست از سرم برنمیداره!دارم دیونه 

میشم باور میکنی؟ بابا شاید فکر میکنی هنوز بچم و نمیتونم حرفاتونو درک 
کنم ؟

سعید همون طور که گوشه سبیل جوگندمی مردانه اش را میجویید به 
چشم های دخترش که حاال هرروز بیشتر شبیه به چشم های عسلی و درشت 

وگرد مینا میشد نگاه میکند و میگوید:
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‐نگران نباش پرنیا دخترم همین روزها پرده ازاین راز برات برمیدارم تا 
شاید کمی از نگرانی های دلت کاسته شود...!

لبخند رضایت بخشی کنار لبان قلوه ای وزیبای پرنیا مینشیند و با خودش 
میگوید:

خدایا؛هرچی زودتر کمک کن تابدونم مادرم چه گناهی مرتکب شده که پدرم 
اون رو بی گناهی مظلوم میخواند.

آن روزصبح پرنیا مثل هر جمعه ای ک با پدرش قرار داشت زودتر از خواب 
بیدار شد صحبانه ساحل و پیمان همسرش را اماده کرد و با عجله به 

فاصله خانه اش چند خیابان تا خونه پدرش بیشترنبود. پارکینگ رفت . 
سعید سالهاست که در این خانه بزرگ تنها زندگی میکند خانه ای قدیمی در 

یکی از کوچه های پهن و بلند شمیران،کوچه ای که درختان بلندی 
داشت،البته سعید در این خانه یا بهتر بایدگفت باغ تنهایی! تنها نبود 

شهربانو وشوهرش حاج باقر درطرف دیگر باغ که خانه ی کوچک اما زندگی 
با صفایی داشتند!سعید از همان روزهای اول که فهمید باید در این خانه به 

تنهایی سر کند این قسمت را برای حاج باقر وهمسرش ساخت واز انها 
خواسته بود تابرای همیشه بااوزندگی کنند.

پرنیا ماشین راکنار در حیاط متوقف میکند و حاج باقر که با صورتی همیشه 
خندان است در را باز میکند،میگوید:

سالم خانوم امروز کمی دیر اومدین اقا از اومدنتون ناامید شده بودن پرنیا 
خندید وگفت:

سالم حاج باقر شما ک میدونی دیگه من سرم بده قرار جمعمم با پدر یادم 
نمیره صبحانه پیمان و ساحل رو اماده میکردم ی کم وقتم رو گرفت.

خب !پدر کجاست پس چرا نمیان؟

هنوز حرف پرنیا تموم نشده بود ،که قامت بلند و استوار سعید در چارچوب 
در نمایان شد؛
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طبق عادت همیشه دست چپش در جیب شلوارش و دست راستش را به 
عصای خوش تراش و گران قیمتش بود با وجود اینکه سن و سالی را 

گذرانده بود اما هنوز جذابیت و تیپ مردانه اش را نمیتوان نا دیده گرفت؛

پوست گندم گون، موهای جو گندمی، وبینی تیزش چهره اش را مردانه تر 
نشان میداد.

سعید عصایش را به زمین زد وگفت:

حاج باقر دختر منو به حرف گرفتی بهتره بقیه درد دلهاتو بزاری برای ی وقت  
دیگه.

حاج باقر در حالی که عصای سعید را صندلی عقب ماشین میذاشت 
گفت:اقا سالم بنده روحتمابه مینا خانوم برسونید(حاج باقری جورای خانه 

زاده ان ها محسبوب میشد)

پرنیا گاز ماشین را گرفت وبا سرعت هر چه تمام تر از خیابان ها میگذشت.

سعید دستش را به داشبورد ماشین گرفت وگفت:پرنیاجان میخواهم زندم 
برسه ب امام زاده عبدا� نه جنازم!!

پرنیا سرعت ماشین رو کمتر کرد، وگفت:خدانکنه بابایی ی تار مو از سر شما 
کم شه من میمیرم

(وخنده ی ریزی کرد)

(چقدر حرف زدن خندیدن و حتی سعید به جرات میتونست بگه که نفس 
کشیدن های پرنیاهم شبیه به مادرش مینا بود)

آهی کشید ودر حالی که سرش را به صندلی تکیه داده بود شمرده گفت:

میدونم ک میدونی روز های دیدارم با مینا از مهمترین ساعات زندگیم به 
حساب میاد و میدونم ک میدونی روزهای هفته رو به امید رسیدن به اون 
میگذرونم نه شاید تو حتی ندونی که جدایی از تنها گل زندگیم مینا منو از 



مینـــــــــــــــا

7

@simorg_yashmi

درون شکسته.

پرنیا،حرف پدرش را برید و غمگینانه نگاهش کرد و گفت:

ینی میخواین بگین مادر تنها گل زندگیتون بوده؟

 پس من چی بابایی؟میشه بگین من کجای زندگیتون جاداشته ودارم؟

(سعید گونه دخترش رو نوازش کرد)وگفت:

توتنها نقطه امیدم برای ادامه زندگی بدون مینایی،راستش پرنیا اگه وجود 
تو نبود بعد از مادرت یک روز،بله،حتی یک روز دل به این زندگی نمیدادم.

پرنیا جان هفته هاست دارم با خودم کلنجار میرم .

میدونم وقتش رسیده که همه چیو بدونی اما هر بار میخوام بگم تردید و 
دودلی مثله خره به جونم می افته، از طرفی میترسم زمونه به من مهلتم 

نده و تو رو با یه دنیا سوال تنها بزارم و برم؛از طرفی میترسم در نیمه راه 
شنیدن منو تو کوچه پس کوچه های خاطراتم تنها بزاری و بری.

پرنیا میخوام بی پرده بهت بگم احساسم به من میگه مهلت چندانی ندارم 
واسه ی همین میخوام به سوال هایی که از کوچیکی تااالن از من کردی 

جواب بدم، هم خاطر تو رو راحت کنم و هم خودم از حرفای انباشته درون 
سینم خالی وسبک بشم.

(پرنیا بغضی کرده بود و نیم نگاهی  دلسوزانه به نیم رخ پدر انداخت)

خستگی و نا امیدی در تک تک چروک های صورتش خانه کرده بود.

(پرنیا با صدایی که انگار از ته چاه در می اومد) گفت:

بابا خواهش میکنم انقدر حرفای نا امید کننده نزنید شما حاال حاالها باید 
باشین و تکیه گاه منو ساحل باشین.
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(سعید به خودش اومد و سعی کرد لحن صدایش رو تغییر بده و با صدایی 
که شادی در آن امیخته بود خنده ای  ساختگی کرد) وگفت:

نه دختر قشنگم من اصال منظورم ناراحت کردن تو نبود من تاساحل رو 
عروس نکنم دست توی دست عزراییل نمیزارم؛ اصال بگذریم.

 پرنیا جان این شتریه که در خونه همه میخوابه پس کم لطفی نکن و نگو 
من فقط تو رو دارم بهتره بیشتر دل به ساحل و پیمان ببندی.

پرنیا:

من گله ای از بهنام ندارم پدر اما نه مادری نه خواهری نه خاله ای ن 
عمویی،هیچکس و هیچ کس رو ندارم که دلم به دیدارشون خوش 

باشه؛وگرنه اصال قصد نا شکری ندارم من همیشه ازاین که خدا پیمان و 
خونوادش رو به سر راهم قرار داده شکر میکنم!

شاید بتونم به جرات بگم خوانواده پیمان بزرگترین شانس زندگیه من 
بودند. 

(با رسیدن به مقصد حرف هایشان چند دقیقه ای  به تاخیر افتاد)

سعید مشغول پر پر کردن گل روی سنگ قبر مینای زندگی اش بود.

قابه عکسی باالی سنگ قبرش روی ستونی نصب شده بود که خیره به پرنیا 
وسعید نگاه میکرد  ،عکس حکایت از سالهای دور داشت سعید رو به پرنیا 

کرد وگفت :

تازه عقد کرده بودیم که باهم رفتیم و این عکس رو گرفتیم اون روزها 
پرنده ی خوشبختی دور سرمون پرواز میکرد اما پرنده ی خوشبختیه من 

زودتر از انچه فکرشو بکنم بال هایش شکسته شد.
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برق چشمان مینا در آن قاب چوبی حاکی از خوشبختی بود.

پرنیا یاد حرف پدرش افتاد که همیشه به اومیگفت:

اولین باری که نگاهم به چشمان مادرت گره خورد خودم را سر درگم او 
دیدم قلبم فشرده میشد اما آن روز راهی برای گریز از چشمانش پیدانکردم 

و نه هیچ وقت دیگر.

(باصدای سعید که او را صدا میزد پرنیا از حال و  هوای خودش بیرون 
اومد)

سعید:پرنیا جوری به عکس مادرت خیره شدی که انگار اولین باره اون رو 
میبینی؟! میبینی چقدر شبیه اون هستی؟نگاهت، رنگ چشمات، و شیطنت 

های کودکانت 

منو بد جوری به یاد اون میندازه تو درست عکس برگردون مینای منی.

پرنیا دستش رو روی دستای پدرش گذاشت وگفت:

بابا تعریف کن برام وقتش نرسیده؛ از خودت از ازدواج و عشق بی اندازه 
ای که ب مادر داشتی ،از مرگ زود هنگامش از گناهی که انجام داده و تو 

اونو بی گناه میدونی!سعید یک دفعه به میان حرف پرنیا پرید وگفت:

بسه نگو پرنیا نگو بسه ؛مینای من پاک بود ،نجیب بودن،گناه؟! اون با این 
کلمه اشنا نبود.

پرنیا:پس چرا

(سعید انگشتش را به عالمت سکوت روی لبان پرنیا گذاشت وگفت:

خواهش میکنم، میدونم وقتش رسیده که برات بگم.

پرنیا:بابایی قول میدم شنونده خوبی براتون باشم قول میدم بابا؛حاال از 
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کی شروع میکنین؟

(سعید به طرف در آرامگاه رفت پایش را بیرون نگذاشته بود که برگشت و 
گفت:

باید قول بدی حوصله کنی و تا آخرش همراهم باشی تو نیمه راه تنهام 
نذاری ممکنه سخت باشه اما باید قول بدی که صبورباشی!

پرنیا:قول میدم قول مردونه حاال راضی شدین؟ 

(سعید خنده ای کرد) وگفت:

آره عزیز پدر.

(سعید به راه افتاد و پرنیا هم به دنبال او با عجله قدم بر می داشت ،به 
طرف ماشین رفتن و به سمت خونه راه افتادند)

پدرم مرد ثروتمند و مقتدری بود از اون ثروت مندان، در آن شهر آن موقع 
تهران ب بزرگی االن نشده بود سر شناس و معتبر بود او نه خواهری و نه 

برادری داشت ب جز عمه ملوک که خواهر ناتنی پدرم بود تمام ایل و تبارش 
را در جنگ یا در اثر بیماری های جنگ از دست داده بود.

اما انقدر دوست و آشنا داشت ک بنابه موقعیتش دو رو برش بودند و پدرم 
هم پول داشت و خرج آن ها میکرد و آنها هم گوش به فرمان بی چون و 
چرایش بودند و او هم لذت میبرد حرف اول و اخر را او میزد و تحمل 

شنیدن هیچ نه و جواب  سرباالیی را از هیچ کس نداشت.

شاید اغراق باشه امابه اندازه صد کارگر زیر دستش کار میکردند؛ همه از 
اوحساب میبردند، البته حساب که چی بگم ؛مثله سگ میترسیدند.

مغازه های بسیار ،حمام عمومی بزرگی داشت که فقط خودش برای سرکشی 
آن ها میرفت و همه را به دست کسانی سپرده بود اما همین سرکشی هاهم 
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وقت او را پر میکرد.

پدرم ادمی بود که مو را از ماست بیرون میکشید؛

خانه ما در یکی از بهترین کوچه ها و یکی از بهترین خانه های ان زمان بود،

چندین اتاق بزرگ  دور تا دور حیاط که در زیر هر اتاق زیرزمین بزرگی بود؛

عالوه بر خودمان دایه بلقیس اشپزها و باغبان و...که در این خانه زندگی 
میکردند هنوز جا برای چندین نفر دیگر هم بود.

مادرم زن اول مرادخان یعنی همان پدرم بود؛او عاشق شوکت (مادرم)بود 
اما عشقش هم به روش خودش بود،مادرم حق ابراز عقیده در هیچ زمینه را 

نداشت حرف حرف پدرم بود.

مادرم زنی مظلوم بود که خود را با این موضوع خوب تطبیق داده بود و 
صدایش در نمیامد. همیشه از داد و بیداد پدرم میترسید و برای همین 

همیشه بایک چشم ب خانه ارامش میداد.

تمام وسایل رفاه مادرم آماده بود کلفت  و نوکر داشت و پدرم اجازه نمیداد 
دست به سیاه و سفید بزند.

یادمه همیشه بلقیس، دایه مان میگفت:

مرادخان عاشق دستهای سفید و تپل مپل شوکته،اون میخواد زنش رو مثله 
ی عروسک الی زر ورق نگه داره تا کیف کنه.

مراد خان برای اسایش مادرم حتی باغی در شمیران خرید چون مادرم 
عاشق درخت وگل و گیاه بود.

همین خانه یا باغی که االن ما در آن هستیم یادگار همان زمان هاست تنها 
یادگاری که برایم  از آن زمان باقی مانده.

مادرم یک دختر برای مراد خان بدنیا اورد و دیگر بچه دار نشد و این امر 
مجوزی بود برای پدر تا زن دوم بگیرد و حکم کرد که شوکت  نباید دم بزند.
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چیزهایی که شنیدم این بود که

پدر به او می گفت:

شوکت اگه واسه من ده تا دختر هم بیاری من باید صاحب یک پسر کاکل 
زری بشم  حاال چه از تو چه از زن دیگه!

وقتی خواهرم بدنیا اومد پدرم ناراحتیش رو ابراز نکرد اما همه اطرافیان 
می دانستیم که از ته دل ناراحت است.

گلرو یک ساله شد و پدرم باز حال و هوای پسر دار شدن به سرش زد ولی 
هر چه نشست خبری نشد یک سال دو سال سه سال.

باالخره گلرو پنج ساله شد؛ پدر از طرف مادر امیدش را از دست داده بود 
مادرم اصال حامله نشد دوا و دارو پزشکان دارو های گیاهی هیچ کدام 

افاقه نمیکرد.

مادر طفلکم خودش را برای هرگونه اتفاق اماده کرده بود.

عمه ملوک همان عمه ناتنی ام زیر گوش  پدرم میخواند:

 که شوکت نازاست و همین را هم به زور بدنیا اورده زود تر یه فکری بکن، 
مردی که پسر نداشته باشد ینی اجاقش کوره انقدر گفت؛ تا پدرم اجازه داد 

کسی را برایش پیدا کنند.

بعد از کلی پرس و جو باالخره عصمت که دختری پانزده ساله بود را پیدا 
کرد،دختر زشت و آبله رویی که از زیبای های خدا کوچکترین بهره ای نبرده 

بود.

پدر از اینکه  دختر پانزده ساله ای را به همسری میگیرد سر از پا نمیشناخت، 
البته درسته قیافه او بد بود اما پدرم ب سن کمش نگاه دیگری میکرد.

باالخره ازدواجشان سر گرفت.

عروسی او هم مثله عروسی مادرم هفت شبانه روز طول کشید و باالخره او 



مینـــــــــــــــا

13

@simorg_yashmi

به جمع خانواده اضافه شد؛

مادرم تاب نداشت تا پدرم را باز در لباس دامادی ببیند برای همین یک ماه 
به خانه پدری اش رفت و باگلرو اونجا بود،

اما به هر حال چاره ای جز صبر نداشت نه میتوانست در خانه پدری اش 
بماند(ان زمان اصال این چیزها معنی نداشت) و پدرم هم برای سوگلی اش 

پیغام فرستاد که دلخوری بسه و با دخترت برگرد سر زندگیت  و مادرم 
برگشت ب خانه پدرم.

گلرو تنها غم خوار مادرم بود.

حاال اوضاع از این رو به اون رو شده بود خیلی چیزها رو باید تحمل میکرد.

عصمت برخالف چهره زشتش زن خوش قلبی بود از ان طرف هم مادرم با 
چهره زیبا فرشته گونه اش مهربان و فداکار بود.

این ویژگی های این دو زن خیلی زود ان ها را که هر کدام ب نوعی ستم 
دیده بودند جذب هم کرد.

عصمت پوست زرد رنگی داشت و چشمان ریز قهوه ای اش ب زشتی بیشتر 
او کمک میکرد اما نگاه پاک و معصومش؛

بینی خوش فرم و لبان باریک و ظریفش زیر ان همه ابله و جوش نا پیدا 
بود،

و مادرم زیبا بود چشمانی درشت لبان قلوه ای پوست صاف.

من بیشتر شبیه به پدرم بودم اما گلرو به جرات میتونم بگم کپی از مادرم 
بود،فقط تفاوتش این بود که مادرم زیادی سفید بود و گلرو کمی گندم 

گون،زیبابود.

اماحیف،حیف ازگلرو،

از گلرو بگذریم به موقعش به او هم میرسیم .
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انقدر در ان خانه ماجرا زیاد بود که ریز به ریزش را بخواهم بگویم نه من 
توانش را دارم نه تو حوصله اش را.

(با ترمز ماشین سعید متوجه شد که به منزل رسیدند)و گفت:

خب دخترم تا اینجا ماجرا رو داشته باش تا بقیه اش رو تو یه فرصت 
مناسب برات بگم.

پرنیا:چشم بابا جون مشتاقم بخدا،خیلی.

سعید:چشم پرنیا جان چند روزی مهمون خونت میشم و سینه ام رو از همه 
این حرف ها خالی میکنم ؛تو هم بروکه ساحل و پیمان حتما خیلی منتظرت 

موندن،عزیزپدر.

(پرنیا سعید را بدرقه کرد و انقدر انجا ماند تا سعید در را بست)

نزدیک ظهر بود که پرنیا وارد خونه اش شد، پیمان مشغول بررسی اوراق و 
دفاتر مربوط به کار و شرکتش بود و ساحل هم مثله همیشه مشغول 

تماشای تلوزیون بود.

ساحل با دیدن مادرش به طرفش دوید و با لحن کودکانه گفت:

مامانی چرا من و بیدار نکردی؟!

 مگه قول ندادی منم با بابا سعید ببری؛

 من قهرم باهات قهر.

(پرنیا موهای بلند خرمایی و موج دار دخترش رو نوازش کرد و با لحن 
بچگانه ی ساحل) گفت:

اخ اخ چقد بد دختر کوچولوی مامان باهاش قهر کرده حیف خواستم ی خبر 
خوب بهش بدم اما حاال که قهره باشه چیزی نمیگم.
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(ساحل دستاشو انداخت دور گردن پرنیا) وگفت: 

مامی بگو یا� بگو مامان بدو.

پرنیا:آخه تو قهری نمیشه که دختر گلم

ساحل:اگه بگی اشتیم بدو بدو بگو دیگه.

(پرنیا خنده ی ریزی کرد )و گفت:

حاال که اشتی کردی میگم، اما اول بزار برم پیش بابا بهش سالم کنم بعد.

(ساحل دخترحرف گوش کنی بود و)گفت :

چشم مامی.

(پرنیا به طرف پیمان) رفت:

سالم اقای من،حسابی مشغولیا!

پیمان:سالم خانومم اقا جون کوش پس؟! منتظر هر دو تون بودم حداقل 
اون پیرمرد و امروز که من خونه بودم میاوردی با هم ناهار بخوریم.

(پرنیا با خودش فکر کرد کاش پدرش رو با خودش می اورد اما به هر حال 
دیگه کاریش نمیشدکرد)

پرنیا همین طور که به سمت  اجاق گاز میرفت تا قابلمه خورشت رو روی گاز 
بزاره گفت:

عبنداره بابا امروز به تنهایی نیاز داره.

پیمان:چطور؟

پرنیا:اگه بهت بگم تعجب میکنی! امروز بابا محاصره لعنتی رو شکست 
شروع به گفتن حرفای ک شاید چندین ساله منتظر شنیدنش هستم کرد!

اره پیمان باالخره میخواد قصه زندگیشو بگه اونم ب من ک تنها دخترشم.
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(بهنام به فکر فرو رفت و اثار غم به خوبی تو چهره اش معلوم بود؛پرنیا که 
قیافشو دید)گفت:

پیمان چیزی گفتم ناراحت شدی؟

پیمان:

نه نه قوربونت برم.

(وبحث روعوض کرد)

اوووم چه بوی قرمه سبزی میاد به به زودتر بکش که دلم اب افتاد خانومم.

(ساحل که یاد خبر مامانش افتاد دوید طرفش) وگفت:

مامی خبرت یا� بگو!

پرنیا:بشین سر میز تا بگم.

ساحل:چشم

(پرنیا همونطور که لقمه اش را میجویید)گفت:

پیمان ی خواهشی ازت دارم؛

ساحل:مامان اول خبر اء

پرنیا:چشم دخترم بزار اگه بابا خواهشمو قبول کنه میشه همون خبر خوب.

پیمان:جانم شما هزار تا خواهش کن!

پرنیا:ه اء دارم جدی حرف میزنم پیمان.

پیمان:چشم چشم بگو

پرنیا:میدونی پیمان اگه بتونی چند روز کاراتو به بچه های شرکت بسپاری 
یه سفر چند روزه بریم شمال!



مینـــــــــــــــا

17

@simorg_yashmi

پیمان:اخه عزیزم ما که تازه عید شمال بودیم دوباره برای چی بریم؟

پرنیا:میدونم میدونم هم اینکه تازه شمال بویم هم اینکه تو گرفتار کارهای 
شرکتی اما چند روز اونجا بودن برای تعریف کردن و شنیدن قصه ی بابا 

جای عالی ایه،تو غیر از این فکرمیکنی؟!

پیمان خیلی جدی گفت:

مگه خانوم ساالری بنده جرات فکر کردن  غیر از چیزی که شما اراده میکنی 
دارم پس من برم کارای شرکت و ردیف کنم، غذاتم بیست بود.

(پرنیا خندید و رو به ساحل) گفت:

دیدی دخترم خبر این بود یه سفر خوب،شمال با بابا سعید مهربون.

(ساحل از خوشحالی باال و پایین میپرید)

‐مامی بهتر از این نمیشه.

(پیمان نگاهی به پرنیا کرد )و گفت:

خوشحالیه جفتتون قشنگه برام.

(پیمان و پرنیا دوره دانشجویی با هم اشنا شده بودن او معماری میخوند و 
پرنیا اقتصاد،پیمان همه هواسش به پرنیا بود دختری که در عین نجابت شاد 

و سرزنده بود)

انها اکنون هفت سال است که عاشقانه باهم دیگه هستن.

هوای ابری و گرفته شمال نا خود آگاه قلب ادم رو در هم می فشرد.

ماشین پیمان با سر نشین هایش به ویالی کوچکی که در نزدیکیه متل قو 
بود رسید همه پیاده شدند.



مینـــــــــــــــا

18

@simorg_yashmi

 سعید ریه هایش را از هوای پاک شمال پرکرد و نفس بلند و عمیقی کشید.

سعید لباس راحتی اش را پوشید وکنار شومینه روی مبل نشست؛و 
همانطور که به شومینه خیره شده بود گفت:

پیمان! پرنیا برای اقرار گرفتن از من بهترین راهورو انتخاب کرد یک هفته در 
گوشه ای دنج که فقط باید حرف زد و حرف زد؛و رو به پرنیاگفت:

عزیز پدر من اماده ام اصال هم خسته نیستم فقط اول یک لیوان چای 
پررنگ.

پرنیا:به رو چشم بابایی،کتری رو گذاشتم تا لباسامونوعوض کنیم چایی هم 
اماده است،

پیمان جان تا تو هم لباستو عوض کنی من چای رو هم میارم، ساحل رو هم 
بخوابون روی تخت.

پیمان:چشم بانو

پرنیا: بسه اگه این زبون و نداشتی چیکار میردی تو

(چند دیقه ای گذشت پیمان لباس هایش رو عوض کرد و پرنیا هم سینی 
چای به دست اومد)

(سعید)

روزهای زندگی عصمت و مرادخان میگذشت و مثله برق دو سال گذشت اما 
انتظاری که پدرم داشت بر اورده نشده بود عصمت نه تنها پسرزا نبود بلکه 

دخترزا هم نبود عصمت ان زن پاک نازا بود.

پدرم زمین و زمان راوبه فحش میکشید؛

مثله مار زخمی بود و حتی چشم دیدن مادرم را  هم نداشت اما وقتی فهمید 
عصمت  نمیتواند او را به ارزویش برساند او را ترک کرد و باز به سوی 
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مادرم امد و با او میگذراند و با خود عهد بست که کوچکترین سراغی از 
عصمت نگیرد ، و نگرفت.

اما مادرم مثله گذشته رابطش را با او همانطور صمیمی حفظ کرد.

همه پذیرفتن تقدیرشان را مادرم هوو را، عصمت نازایی را ،و پدرم پسردار 
نشدن را ،تا اینکه سر وکله عمه ملوکم پیداشد.

او شوهرش را چندین سال پیش از دست داده بود و بچه هایش هم کاری به 
کار مادر کنجکاوشان نداشتند و هر چند ماه یکبار می امدند و شامی دور  

هم میخوردند و میرفتند.

انگار او را موظف کرده بودند تا دماغش همش توی سر زندگی برادرش 
باشد؛

که یک  روز اومد و به پدرم گفت:

خان داداش خیلی فک کردم میدونی تنها دغدغه من ی پسر کاکل زری واس 
شماس؛ اره من خیلی فک کردم دیدم بهتره این عصمتو هر چی زودتر  طالق 

بدی و بره اما خان داداش نکته اصلی همینه.

پدرم که از حرفای عمه ام خسته شده بود،گفت:

اءچقد طولش میدی ملوک بگو حرفت و

ملوک: ی خورده دندون سر جیگر بزار تا بگم،

من برات ی زنی رو سراغ دارم که یه بار شوهر کرده و ی پسر بدنیا اورده 
اما بعدش پسره ناغافل میمیره و شوهره هم میره پیداش نمیشه و این زن 

هم طالقشو میگیره.

(پدرم که معلوم بود خوشش اومده) گفت:

بی راه هم نمیگی ملوک خانم!
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عمم لبخند شیطنت امیزی زد وگفت:

عجب حاال شدم ملوک خانوم...

پدرم:حاال گله گذاری برای بعد ابجی خانم.

(این خبر یعنی ازدواج پدرم به گوش همه رسید ، مادرم باز شکست امادم 
نزد؛

اما وقتی فهمید که میخواهد عصمت را طالق دهد ناله و زاری می کرد )و 
میگفت:

 آخه تو از خدا نمی ترسی فقط به خودت فکر میکنی،حاال بدبخت بخت 
برگشته چون نازاست بفرستیش خونه باباش اه اه انصافت و شکر؛ مثله 
همیشه هر کار میخوای بکن برو صدوتا زن بگیر اما محض رضای خدا این 

زنو طالق نده بزار یه گوشه زندگیش و بکنه.

پدرم شاید اولین بار بود که حرف مادرم را گوش میکرد و عصمت را طالق 
نداد اما تا روزی که زنده بود دیگر کاری به کارش نداشت.

گلرو حاال مدرسه میرفت و برای خودش خانومی شده بود ؛ دایه بلقیس 
همه هواسش به او بود چون میدونست جان مادرم به گلرو بسته است.

پدرم ده روزی که گذشت زن سومش را بدون سر و صدا به عقدش در اورد.

انگار همه خانه دیگر به زیور(زن سوم پدرم)متعلق بود.

زیور زنی پر حرف بود و از ان زن هایی که در هر کاری دخالت میکرد .

اشپزی ، خیاطی ، کار بلقیس که زن پیر و بزرگ آن خونه به حساب می امد؛

فقط  در کار پدرم جرات دخالت نداشت که آن را هم به مرور زمان به دست 
آورد.
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(هنوز دو ماه نگذشت که فهمیدن زیور حامله است،و خالصه هر روز 
سفارش های ویارش را میداد؛زیور هر روز صبح با دویدن تو ایوون و 

صدای بلند که مخصوصا مادرم و عصمت بشنوند با هزار عشوه) می گفت:

مراد خان غروب که داری میای یه خرده لواشک و ی شیشه آب زرشک بیار 
جون زیور بد جوری هوس کردم؛ پدرم هم جواب میداد:

چشم ،خانوم چشم یادم نمیره

مادرم خودش را با گلرو سرگرم میکرد،مادرم فقط عصمت و بلقیس را 
داشت دو خواهر داشت که کوچکتر از خودش بودند و هر کدام درگیر 

زندگی شان و وقت رفت و آمد نداشتند؛

شوهر خاله هایم هر کدام زندگی ساده تری از ما داشتند،در سال یکباری هم 
که پدرم به انها سرومیزد میگفت:

فقط بخاطر تو شوکت.

(این ها روگفتم تا بدونی مادرم هیچ کس را نداشت هیچ کس)

باالخره زیور دردش گرفت و انتظار های پدرم به بار نشست و بله،زیور پسر 
دار شده بود اما هیچکس باورش نمیشد که زیور دو پسر یک جا برای پدرم 

بیاورد.

وقتی بلقیس خاطرات آن زمان رو برایم تعریف میکرد میگفت:

حال پدرت ناگفتنی بود.

به همه انعام میداد زیور هم همانطور که خوابیده بود عشوه،عشوه، و البته 
پدرم هم کم نازش را نمیخرید.

پدر همه را هفت شبانه روز شام داد و پسرهایش را به رخ همه می کشید.

(ساحل بیدار شده بود و صدایش پرنیا و پدرش را به خودشان اورد)



مینـــــــــــــــا

22

@simorg_yashmi

ساحل:

مامان گرسنمه.

( پیمان هم که لوبیا پلو درست کرده بود)گفت:

اقاجون خانوم بفرمایید!

(سر میز نهار پیمان با آب و تاب از آب و هوای شمال و دریا تعریف میکرد)

پرنیا:پیمان جان خودم جمع میکنم.

(پیمان رو به پرنیا کرد و از دلش خبر داشت) گفت:

نگهداری ساحل و غذا خورد و خوراک با من فکر کن ی هفته مهمون 
شوهرتی،حتما بابا حرفای زیادی داره که تو باید گوش بدی!

(پرنیا لبخند روی لباش اومد و) گفت:

دوستتون دارم.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

سعید:

دو قلوها بزرگ و بزرگ تر می شدند و با هزار وسواس اسمشون رو صادق و 
صابر گذاشتند.

آن دو انقدر شبیه هم بودند که نمیشد فهمید کدام کدام است!

زیور که دست تنها بود از بلقیس خواست که بچه هایش را شب ها تا صبح 
نگهدارد اما مادرم سفت و سخت جلوی او و مرادخان ایستاد وگفت :

بلقیس سن و سالی ازش گذشته حوصله گلرو را هم به زور دارد.

مادرم که دیگر قید همه چیز را زده بود جرات نه گفتن به پدرم را هم بدست 
اورده بود.
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شب هایی که پدر به اتاق مادرم می امد گلرو پیش بلقیس می ماند البته 
شاید پدرم در هفته یک بار می امد.

بی چاره عصمت هم همیشه تنهابود.

زیور تصمیم گرفت سالگرد تولد آن دو را با ختنه سورون شان در یک روز 
جشن بگیرد و خانه حال و هوای دیگری گرفته بود؛

حیاط چراغونی شده بود میز و صندلی ها چیده شده بود و مرغ بریون، 
ماهی، گوشت و همه چیز اماده بود؛و پدرم بهترین دکتر آن زمان را برای 

ختنه آن دو پسر آورد.

مادرم خیاط را خبر کرد تا برای خودش و گلرو، بلقیس و عصمت لباس 
بدوزد.

اما عصمت قبول نکرد چون پدرم که به او کاری نداشت،اما مادرم فرق 
داشت، همه می دانستند که او عشق ساالری است و یک فرزند از او دارد.

سعید:

باالخره مهمونی فرا رسید و خاله هایم بعد از یک سال امدند و مادرم با 
دیدنشان کمی روحیه گرفت.

بلقیس میگفت:

 آن شب لباس زیور انقدر دلفریب بود که همه نگاهش می کردند و طبق مد 
اروپا بود.

به تازگی یاد گرفته بود شبیه به هنر پیشه های سینما خود را ارایش کند و 
عشوه بیاید.

بلقیس میگفت:

 از پدرت تعجب میکنم که برای شوکت آن همه غیرت و مردانگی و برای 
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زیور محرم و نامحرم را فراموش کرده بود.

او از نظر زیبایی به گرد پای مادرم هم نمیرسید.

چشمان درشت قهوه ای، پوست گندمی و بینی کوفته ای که داشت، چهره 
ای معمولی اما قد کشیده و کمر باریکش که با وجود زایمان کوچکترین 

اضافه وزنی نداشت موجب جلب رضایت پدرم میشد.

باالخره مرد است و...

لباس مادرم در عین سادگی زیبا بود ولی با اینکه به تازگی چادرش را کنار 
گذاشته بود و روسری کوچکی سر میکرد اما اصالتش را حفظ کرده بود.

بلقیس میگفت:

در یکی از نصفه شب ها صدای جیغ و داد زیور به گوش خورد.

همه به اتاقشان رفتند و دیدند که یکی از دو قلو ها مثله مار به خودش می 
پیچید.

مراد خان و زیور هم پا به پای کوچولویشان اشک می ریختند.

بلقیس که با تجربه تر از همه بوده بچه رو می گیره و میبینه داره از تب 
میسوزه.

مرادخان به دنبال طبیب رفت.

دکتر اومد وگفت:

 این بچه باید در یک بیمارستان بستری بشه عفونت کرده و...

پدرم هم گفت:

هر چی شما بگی فقط بچمو به من برگردون.
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به بیمارستان رفتند و در آن چند روزی که همه بیمارستان بودند صابر پیش 
عصمت بود.

عصمت که احساسات مادرانه اش را عمری سرکوب کرده بود برای صابر 
حسابی سنگ تمام می گذاشت و مدام قربون صدقش میرفت.

صابر هم حسابی با او اخت شده بود

بعد از یک هفته پدر و زیور امدند اما بدون صادق.

دکترا گفته بودند بخاطر عفونت است و وقتی ختنه اش می کردند میکروب 
در بدنش رفته و پرونده زندگی آن طفل معصوم بسته شد.

(صدای بوق ماشین پیمان اومد.

پیمان پرنیار و صدا زد)و گفت:

خانوم، خانومم، بیا لطفا این ماهی ها رو بگیر وگرن ه لیز میخوره میره تو 
دریا ها نگی نگفتم.

(خنده)

پرنیا در حالی که از کنار شومینه بلند میشدگفت:

باشه آقایی باشه اومدم توروخدا کم سر و صدا کن اقا پیمان عزیز.

پیمان:

 َچشم َچشم خوشگل من.

(پیمان ماهی ها رو شست و سعید و پرنیا هم به کباب کردن آن ها کمک 
کردند)

ساحل خیلی خسته بود چون از ظهر با پدرش به گشت وگذار مشغول بود.
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بعد از شام پرنیا ظرف ها رو سریع شست و با یک سینی چای تازه پیش 
بقیه برگشت.

ساحل روی کاناپه خوابش برده بود پرنیا دوال شد تا ساحل رو بلند کنه که 
پیمان گفت:

اء اء مگه پیمان مرده این سنگین خانومو بلند کنی؟؟

پرنیا:

نچ خدا نکنه لوس نشو 

‐شما برو من میبرمش.

سعید:

بزار از جایی برات ادامه بدم که صابر چهار ساله شد!

صابر دیگه از هر نظر مورد توجه پدر و زیور بود.

گلرو از زیور و دردانه اش متنفر بود ،تقریبا گلرو از دست او اسایش 
نداشت و کتاب و دفتر هایش همیشه پاره بود.

و از دیوانگی های این پسر تنها کسی که اسایش داشت عصمت بود ؛

از ان یه هفته که پیش هم بودند یه رابطه روحی خوبی بین شان به وجود 
امده بود.

حتی زیور گاهی خسته میشد و برای ارام کردن صابر ُتخس دست به دامن 
عصمت میشد، و وقتی عصمت صدایش میزد: صابرم؟

صابر مانند بچه گربه ای رام میشد و ساعت ها یه گوشه ارام بازی میکرد.

پدرم با توجه به کج خلقی های صابر دم نمیزد اما بر عکس همش به مادرم 
می گفت: گلرو رو درست تربیت کن تا چند صباح دیگه رفت خونه شوهر تف 

و لعنت مون نکنن.
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گلرو دیگر بزرگ شده بود و مثله مادرش زیبابود.

مادرم دوست داشت گلرو بهتر از تمام دختران دور و برش باشد و از نظر 
درس ،حیا،هنر،همه چی!

مادرم در رقابت با زیور دخترش را ماهرانه تربیت میکرد.

گلرو عاشق ویالون بود و مادرم از پدرم خواست تا او موسیقی یاد بگیره 
پدرم هم که با وجود صابر خیال راحتی داشت قبول کرد، ومخالفت نکرد.

یک شب پدرم شب تا صبح با مادرم گذرانده بود،صبح وقتی میخواست 
برای پدر صبحانه اماده کند احساس ضعف کرد.

مادرم چیزی نمی گفت؛ اما وقتی سینی چای را ریخت و می اورد نقش زمین 
شد

پدرم مظطرب همه را خبر کرد و مادرم را به اتاق بردند.

بلقیس کمی چای و نبات برایش اورد و مادرم کمی بهتر شد و پدرم هم به 
سرکار رفت اما روزها گذشت و عق زدن های شوکت...اره، او حامله بود.

همه انگشت به دهان مانده بودند.

مادرم وقتی فهمید داغ دلش که پدرم صبر نکرد و زن گرفت تازه شد ،بلقیس 
بغلش میکرد و میگفت:

دختر جون فکر گذشته رو نکن دیگه،

خدابزرگه.

پدرم دوباره شد همان خسته دل عاشق،اما مادرم دیگر ان زن عاشق نبود.

گلرو از اینکه صاحب برادر یا خواهری می شود سر از پا نمی شناخت.
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پدر هم دوباره تو روی زیور می ایستاد و می گفت <نه>.

و حاال دیگر یک شب در میون به اتاق مادرم می امد و جلوی چشم زیور 
قربان صدقه مادرم می رفت، زیور طعم سختی ان روزهای مادرم را کمی 

کشید.

اما مادرم زنی نبود که دل بشکند بیشتر پنهان میشد تا پدرم جلوی چشمان 
زیور قربان صدقش نرود.

زیور هم چپ و راست به مادرم میگفت:

واه واه چقد لبو دهنت پهن شده،

اصال خیلی زشت و بد قواره شدی

دختر همینه دیگه از قیافه می افتی یادت نیست من سر صابر چقد خشگل 
شده بودم،مراد خان َحض می کرد.

(مادرم با نیش و کنایه هایش داغون میشد اما خونسر بود)

عصمت هم انقدر خوشحال بود که سر از پا نمی شناخت هر چه بود غم 
خوار هم بودند در این سالها.

چندیدن ماه گذشت صدای فریاد مادرم بلندشد.

پدر با اون هیبت مثله بچه ها دست و پایش را گم کرده بود.

زیور هم یک بند ُغر میزد،

اگه میدونستم امشب منو صابر به خاطر این خانوم بی خواب می شیم 
میرفتم خونه داداشم .

او با این حرف ها پدرم را عصبانی کرد.
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(مرادخان):

ضعیفه زبون به دهن بگیر ِد برو یه گوشه وردست پسرت یا بخواب یا 
بتمرگ،

وگرنه از خونه پرتت میکنم بیرون حالیت شد یا نه؟

(شاید اولین بار بود پدرم با او این طور حرف میزد ان هم جلوی 
بقیه،زیورساکت شد)

همه تا صبح صبر کردن که قابله در و باز کرد و گفت:

 مراد خان مژده به فکر یه جشن ختنه سورون باش.

پدرم چشم از (طلعت قابله) بر نمی داشت، مات مونده بود.

‐هی ،شنیدی مراد خان؟

تو اون اتاق یه پسر کاکل زری منتظره تا بابا شو ببینه.

(پدرم به خودش اومد و از سر طلعت ماچ سفتی کرد)

طلعت:هوی چکار میکنی اوال برو سراغ زن بدبختت که مرد از درد ،دوما از 
خدا تشکر کن نه من.

پدرم شرمنده شد وگفت: 

اره وا� قوربونت برم خدا جون.

(من پا به این دنیای پر رمز و راز گذاشتم که تا االن هزار بار لعن و نفرین 
کردم خودم روکه ای کاش نمیگذاشتم)

اسمم را سعید گذاشتند.

زیور چشم دیدنم را نداشت و در دل صابر فقط کینه کاشته بود،و من در 
دامن زنی پر مهر.
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زیور برای اینکه روی دست مادرم بلند شود زود به زود حامله میشد اما هر 
بار بچه اش نمی ماند و به دنیا نیامده میمرد.

پدرم کبکش خروس میخواند،

دوپسر!

من ده ساله شده بودم و پدرم هوای من و صابر را به یک اندازه داشت.

پدرم در یکی از روز های گرم تابستان تصمیم گرفت به باغ شمیران برویم.

همه را خبر کرد که برای دو ماه به باغ می رویم پدر به مادر و زیورگفت :

بذارین اونجارو تر و تمیز کنن بعد شماها برین.

(اون روزها از روز های خوش زندگی بود

خالصه همه راهی باغ شدیم،انجا پاتوق دوستانش بود اما نمی دانم چطور 
شد که امسال هوس مسافرت دو ماه با خانواده به سرش زده بود شاید 

سرنوشتی که برای گلرو رقم خورده بود ما را به انجا کشاند)

پرنیا حس کرد پدرش خیلی خسته شده، پرنیا بی تاب بود برای شنیدن اما 
خب سعید هم سنی ازش گذشته بود.

به ناچار بلند شد و رفت و تخت را برای خوابیدن پدرش اماده کند.

از نفس های پیمان متوجه شد که او خیلی خسته است،اما خودش تا صب 
چشم بر هم نذاشت ،همش با خودش فکر میکرد که اگه االن مراد خان 

ساالری پدر بزرگش بود می توانست با ان همه کج خلقی دوستش داشته 
باشد یا نه؟

پیش خودش از مراد خان متنفر شده بود اما چهره زیبای شوکت مادر 
بزرگش در ذهنش زیبا حک شده بود.

تا نزدیکای صبح بیدار بود اما دیگه نفهمید چطوری خوابش برد.
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(سعید):

اهای تنبل خانوم پاشو پاشو ببینم حرفا رو من زدم جنابعالی خواب شو 
میکنی ،اگه پا نشی میرم سوار اتوبوس و چی و چی و تهران؛ اون وقت جا 

تره و سعید ساالری نیست ،پاشو دیگه دختر.

(پرنیا که اصال حال نداشت از تخت خواب نرمش بلند شه) گفت:

وای مگه ساعت چنده؟

پیمان: ده صبح!

پرنیا: چی؟ وای! ده، ای بابا، بابایی چرا زود تر بیدارم نکردین، بهترین هوای 
که میشه دید تو شمال صبح زوده، نچ.

پیمان: بله،نه که شمام چقد سحر خیزی!همش نشستی کنار شومینه خانوم.

(پیمان رو به سعید):

سو تفاهم نشه اقا جون مقصود من فقط دختر ناز نازیه شماست.

سعید:نه پسر جون راحت باشین چه سو تفاهمی ،ازاد(خنده)

پیمان: بفرما پدرتم اجازه داد ازاد، ازاد حاال اذیتت کنم؟؟

(پرنیا بالشی که دستش بود و پرت کرد به سمته پیمان و دوید به 
دنبالش،سعید نگاهش به پرنیا مانده بود چقدر شادیش شبیه مینابود)

سعید:

باغ شمیران خیلی بزرگ نبود اما درخت های زیادی داشت؛

گل های زرد و قرمز،حوض مستطیل شکلی که وسط باغ بود.

وقتی به همراه عصمت و بلقیس وارد باغ شدیم همه جا تمیز بود ،اماده 
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برای خانواده، البته ؛

عصمت به اصرار مادرم اومد،وگرنه تنهایی را بیشتر ترجیح میداد؛

بعد از این همه سال همه عصمت را به چشم کلفت می دیدند اما مادرم او به 
چشم خواهرش می دید.

در باغ به اندازه تک تک ما اتاق بود.

گلرو ترجیح داد اتاق جدا گانه برای خودش داشته باشد و وسایل شخصی 
اش از جمله ویالونش را به اتاقش برد،گه گاهی مینواخت.

زیور طبق معمول ویولن زدن گلرو را هم به مسخره میگرفت.

گلرو و مادرم به او کاری نداشتند چون اگر میخواستن کار داشته باشند 
باید هر روز دوا بود.

گلرو به تازگی کنار سازش زمزمه هایی هم میکرد ،صدای صافی داشت؛حتی 
پدرم که همیشه از گلرو دور بود و هواسش به او نبود گاهی در سکوت به 

سازش گوش می سپرد،

و کم کم به جایی رسید که پدرم از وجود گلرو حتی بیشتر از پسرانش لذت 
میبرد و تمام راه ها را برای پیشرفتش هموار کرد.

یکی از غروب های تابستان وقتی پدرم به باغ اومد سر و صدای عجیبی به 
راه انداخت، همگی دویدند و دیدیم پدر سوار ماشین مشکی که راننده اش 
مرد درشت اندامی بود با سبیل های زخمت که پدرم به او حشمت سیبیل 

میگفت؛ ان دو کم کم صمیمی شدند و جیک و پوکه هم را میدانستند تا این 
که پدرم به جای حشمت نشست و میخواست رانندگی یادبگیرد.

که دخترم این هم بساطی داشت.

از روی ظاهر ادم ها نمیشه اون ها رو تشخیص داد ،حشمت مرد بدی نبود 
حداقل با من که خوب بود.
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روزها گذشت و پدرم یک روز به خانه امد و صندق عقب ماشین رو پر از 
میوه های رنگی و مرغ و شکالت و خالصه همه چی.

(کبکش خروس میخواند و رو به زیور و مادرم) گفت:

فرداشب شام مهمون رو در بایسی دار داریم تو همه چی هواستون باشه، 
الخصوص تو(شوکت)!

زیور از الخصوص پدر ناراحت شد و درهم رفت،و با هزار ناز و عشوه گفت:

حاال اقا ساالر خان کی هست؟ از ما بهترونه؟

پدر:

اتفاقا جون خودت درست حدس زدی از ما بهترون اونم چه جور!

مادر رو به بلقیس گفت:

بلقیس جان یه حوله برای اقا بیار.

و بعد خیلی بی تفاوت گفت:

من که به این از ما بهترون ها عادت دارم (رو به زیور)فقط خداکنه اینبار 
معتدل ترش باشه!

پدر:

ای بابا ننه بلقیس ببین شوکت خانوم دوباره  داغ دلش تازه شد الاقل تو 
بهش بگو این حرفا رو بریزه دور بابا!

ِد من دیگه شدم مرد خونه سرم تو الک خودمه دروغ میگم شوکت بانو؟

(پدرم که جوابی نشنید خواست بحث رو عوض کنه):

اره داشتم می گفتم امروز یکی از دوستای دوره جوونیمو دیدم چه 
خاطراتی داشتیم امروز اومده بود حمام دنبال یه ادرس می گشت،تا 

دیدمش اونم منو شناخت بی معرفت! حاال قرار گذاشتیم فردا شب بیان 
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اینجا خودشو زنشو با یه خواهر زادش.

زیور:حاال تا االن کجا بودن این دوست جون جونیتون؟

پدر:

اها! این رفیق که اسمش بختیاره پدرش خیلی عاقل تر از ما بود بچش رو 
فرستاد اونور فرنگ که درس بخونه،بختیارم درسش رو خوند و با یه دختر 
خارجکی عروسی کرد، حاال هم سفیر سفارت خونه شده واسه یه مدتیم 

اومده ایران.

(با شنیدن صدای ترمز سعید بلند شد و از پنجره ویال به بیرون نگاه کرد و) 
گفت:

پرنیا جان اینم از پیمان و ساحل پاشو عزیزم، معطلشون نکنیم.

(وقتی سعید اماده شد پرنیا هم لباس پوشیده از اتاقش بیرون اومد سعید 
دفترچه رنگ و  رو رفته ای به طرف پرنیا گرفت و)گفت:

 بیا دخترم این دیگه بهتره پیش تو باشه.

پرنیا:

این دیگه چیه بابایی؟

سعید:قرار نبود این دفتر در دسترس کسی باشه، این یکی از یاد گاریای 
دوست داشتنی و عزیز منه بهتره قبل اینکه به ماجرای خودم و مینا برسم 

تو این و بگیری و پیش خودت نگهداری ، این خیلی برام با ارزشه ؛

پرنیا جان قسمتی از خاطرات عمه ات گلرو به قلم خودشه، برای شنیدن 
قصه من و مینا اول اینارو بخون.

(پرنیا دفترچه را از دست پدرش قاپید و سریع نگاهی به داخلش انداخت 
،خیلی خوش خط و با سلیقه ،نشان میداد که عمه اش دختر با سلیقه ای 

بوده؛
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پرنیا چقدر دوست داشت که تنهایش بگذارند تا دفترچه را بخواند)

صدای بوق ماشین صدای سعید رو در اورد:

دختر جان پاشو وقت گیر اوردی انقد کم طاقت نباش!

(نمام فکرش درگیر خاطرات سعید بود)

(پیمان،ساحل کوچولو،پرنیا،سعید کنار دریا نشسته بودند و از موج های 
ارام دریا لذت میبردند)

پیمان:

پرنیا؟

پرنیا؟

خانومم خوبی؟

پرنیا:

آره عزیزم خوبم.

پیمان:انگار خیلی درگیر خاطره های اقاجون شدی؟ تو نباید روحیه تو از 
دست بدی؛

شنیدن و دونستن گذشته باید تو رو به وجد بیاره نه اینکه مثله مریضا هی 
همش به ی نقطه زل بزنی.

سعید:

وا� پیمان راست میگه تو به کل همه چیز و فراموش کردی فقط چسبیدی 
که من بگم و تو گوش کنی!

 پرنیا:

ای بابا همهتون رفتین تو نخ من ،
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من درسته هواسم به خاطرات باباست اما از غذاها، منظره، هوا از همه چی 
لذت میبرم به اندازه کافی (و رو به پیمان گفت):

بعدشم پیمان جان وقتی بابا گذشته رو کامل بگه من هم کنجکاو نیستم 
دیگه و به روال عادی زندگیم بر می گردم(پیمان نگاهی به چشمای عسلی 

کرد و تو دلش گفت خداکنه همینطورباشه)

پرنیا دستای پیمان روگرفته بود و نوازش میکرد و گفت:

هی ...آقایی به چی خیره شدی انگار اولین باره منو دیدی؟حاال من دیونم یا 
تو؟هووم؟

پیمان:

راستش هر چی فکرشو میکنم بهتره برگردیم ویال و یه چایی خوش رنگ به 
ما بدی.

پرنیا: 

االن وقتش رو ندارم پا پیچت بشم پیمان اما میدونم به یه چیز دیگه فک 
میکردی!

(گلرو)

امروز قلم به دست میگیرم تا خاطراتم را بنویسم از  غم عشقی شیرین که 
قلبم را می فشرد اما من تحمل ان را دوستدارم.

                                          گلرو

امروز پدر مهمان داشت مهمان های حسابی.

مادر بعد از نهار اومد به اتاقم و گفت:

گلرودخترم!
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دوستدارم امشب یکی از بهترین لباس هایت رو بپوشی امشب میخوام مراد 
خان نگین درخشنده اش رو ببینه که چقدر با استعداد و زیباست.

(مثله همیشه خودم رو برای مادرم لوس کردم و )گفتم:

من فقط میخوام تو رو خوشحال کنم مامان نه کس دیگرو!

مامان راستش رو بخوای پدر برای من چیزی بیشتر از ی مرادخان ساالری 
بیشتر نبوده این همیشه شما بودی که ارام بخش روح و جانم بود  ؛

من حتی از وجود عصمت و بلقیس بیشتر لذت بردم تا پدرم.

(هر چه بیشتر به امدن مهمان ها نزدیک میشدیم پدرم خوش رو تر میشد؛

دل خوشی از پدرم نداشتم و از او بدم می امد از اینکه او از اومدن مهمان 
ها خوشحال بود متنفر بودم نمی شناختمشان ولی...

به هر حال به خاطر مادرم مجبور بودم؛

پدرم ان ها را با به به و چه چه به سالن پذیرایی برد.

من هم لباس هایم را پوشیده بودم و اماده نشسته بودم روی تخت ته دلم 
از خدا می خواستم مادرم فراموشم کند و به سراغم نیاید تا انها بروند.

(لباسی که پارسال خیاطمان برایم دوخته بود لباس سنگینی بود ،کت و 
دامن صورتی، کته یقه گرد ک هقدش تا استخوان کمرم بود و دامنش تا 

باالی مچم و کفش های شیری رنگم جلوه بیشتری به ان میداد؛

موهای مشکی بلندم را از پشت جمع کردم موی جمع به من بیشتر می امد؛

تمام اطرافیان می گفتند :

مثل سیبی ام که از وسط با مادرم نصف شده ام،

البته بی انصافی است که نگویم، پدرم هم زیبای مردانه اش را داشت قد و 
قامت بلند موهای پر مشکی ابرو های کشیده اما هیچ وقت دلم نمی 
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خواست شبیه به او باشم.

صدای مادرم را شنیدم:

گلرو پس چرا نمیای؟

 چشمم به در خشک شد.

بیا و ببین زیور با یه صابر چه میکنه،اخ استغفرا� پاشو پاشو ببینم.

(مادرم سر تا پایم را بر انداز کرد و)گفت:

ای وای تو چقدر خشگل شدی گلرو جانم!

الهی که عاقبت بخیرشی.

(من که خوشحال بودم از تعریف های مادرم) گفتم:

بریم مامان االن صدای پدر در میاد.

چشمم به اولین کسی که افتاد زیور بود شکل و قیافه اش باعث شد بهتم 
بزنه شبیه به هنر پیشه های خارجی خودش را درست کرده بود عجق و 

وجق،

و در تعجب بودم که چرا پدرم به او چیزی نمیگوید.

پدرم که همیشه مرا نادیده میگرفت(برای پدرم دختر ننگ بود) با دیدنم 
دستم را گرفت و رو به اقای ُمِسنی که بنظر می امد دوستش باشه گفت:

فراز جان اینم دخترم یا به عبارته دیگه فرزند بزرگم گلرو.

(اقای فراز به احترامم از جایش بلند شد و دستش را دراز کرد و)گفت:

به به گلرو خانم خوش وقتم ،مراد نگفته بودی دختری به این زیبایی و 
بزرگی داری؟ اونوقت تو خونه قایمش کرده بودی؟(وخنده ی بلندی کرد)

زیور بدون توجه به حرفای اقای فراز گفت:
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اخه مراد خان از اولم عاشق پسر بود میگفت دختر یکیشم زیاده واسه 
همینم من صابر و ادوردم تا فکر زن گرفتن از سرش بیاد بیرون.

(اخ از دست این زیور کوته فکر)

اقای فراز رو به من گفت:

چی میگفتم؟!

اها خواستم خودم رو معرفی کنم من فراز بختیاری هستم (و بعد رو به 
خانم ریز نقشی که معلوم بود ایرانی نیست اشاره کرد)و ایشون هم همسرم 
هستن (اناکارن) همسرم از کشور شوروی است اما به خوبی فارسی حرف 

میزند.

(خانوم انا صورتش رو نزدیکم اورد و بوسه ای به گونه ام زد و)گفت:

از دیدنت خیلی خیلی خوشحالم گل...رو جان.

(اقای بختیاری اشاره ای به پسری که در کنار انا قرار داشت کرد و) گفت:

ایشون مسیح عزیز خواهر زاده ی اناست.

(فراز):

مسیح دو ساله که ایرانه، عاشق ایرانه اب و هواش، خاکش، مسیح از 
وقتی قرار شده چند ماه دیگه برگرده به مملکتش غم تو دلش جا خوش 

کرده.

(به طرفم اومد و دستش رو دراز کرد من هم نا خود اگاه دستم رو دراز 
کردم و سرم را باال گرفتم؛

چه قده بلندی! نگاهم به چشمان درشت و  ابیش افتاد که دور حلقه ابی 
چشماش الیه مشکی بود که چشم هاش  رو خیلی قشنگ کرده بود.

دست و پام رو گم کردم دستانم  رو از دست های مردانش بیرون کشیدم و 
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رفتم کنار مادرم روی صندلی نشستم.

دلم از نگاه های مسیح میلرزید انگار چیزی در قلبم ِرخنه کرده بود.

ان شب حس عجییی را تجربه کردم دلم می ریخت و از نگاه های مسیح 
قلبم خالی میشد،

البته من هم کم نگاهش نمی کردم حال خوبی بود.

اقای فراز از (من) پرسید، و وقتی فهمیده دوره دبیرستانم را به  پایان 
گذاشتم)

گفت:

گلرو جان تو میتونی روی ما حساب کنی و برای ادامه تحصیل به شوروی 
بیایی ما هوایت رو داریم.

(من که از خوشحالی نگاهم برق میزد سرم را پایین انداخته بودم که یکباره 
پدرم دستم را کشید و) گفت:

فراز جان اینکه چیزی نیست گلرو زبان خارجه هم میخونه و البته ساز هم 
میزنه ،اسمش چی بود؛

اهاویالون.

(متوجه مسیح شدم که میوه های پوست کنده اش را انقدر خورد و ریز 
کرده بود که نمیتوان شمرد ،

یک دفعه  سرش رو باال اورد و نگاهم در نگاهش منقبض شد؛

نمی توانستم ُجم بخورم ،

ساقط بودم از هرگونه حرکتی مسیح با ان چشمان ابی،

 اما پاک دلم را هر لحظه زیرو رو میکرد.
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در خیاالتم بودم که مادر صدایم کرد: 

گلرو!گلروجان ببین اقای فراز چی میگن! میگن بری پیششون ادامه تحصیل 
بدی.

(اما پدرم مخالفت های نرمی میکرد)

*پرنیا صفحه دفترچه را ورق زد*

(گلرو):

امروز فهمیدم که اقای فراز برای تشکر از پدرم امشب ما را به خانه شان 
دعوت کرده.

خوشحال بودم و نگران

دوباره چشمان بی پروای مسیح دوباره من دوباره دل ریختن.

اما نه؛

 من اصال به او نمیخورم او اصال مسلمان نبود.

تازه!

 به زودی به مملکتش برمیگشت ؛

پس باید بشینی سرجات گلرو و الکی به رویاهات جون ندی.

امانه...

فایده نداشت دلم نمی فهمید،

فقط از همان نگاه ها میخواست.

خدایا چی د رمسیح دیدم که انقدر بی قرارش بودم.
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باالخره قرار شد بچه ها پیش عصمت و بلقیس باشند و من و پدر و مادر و 
زیور به مهمانی برویم.

جلوی خودم رو نتونستم بگیرم و دلم را باختم ورفتم.

پیرهن لیموییم را پوشیدم با سر استین های سفید،

تل لیموی رنگی زدم و موهایم رو جمع کردم؛ موهای مشکی پرم روی پیرهن 
لیموییم خودش رو بدجور نشون میداد.

(مادرم به طرفم اومد و )گفت:

گلرو!

ببینمت؟

چقد ناز و خوشگل شدی الهی مادر فدات شه

بزا بگم یه اسپند بلقیس دود کنه برات

چشم حسود بترکه ایشاله!

(زیور که میخواست حساسیت پدرم رو به من تحریک کنه) گفت:

اوقور بخیر !مگه داری عروسی تشریف میبری گلروخانوم؟

پدر:

به به گلرو خانم نه خیلیم خوبه اتفاقا جلوی فراز و خونوادش میخوام از 
همه چیزسنگ تموم بزارید که یه وقت فک نکنه چون چند سال خارجه بوده 

خیلی از ما سره.

(زیور دیگه دهانش رو بست)

اقای  فراز خانه ای در خیابان ایران داشت، خانه ی بزرگ که حیاطش بوی 
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عشق میداد.

(گلرو)

اقای فراز و  انا به استقبالمان امدند اما خبری از مسیح نبود؛

قلبم از جا داشت کنده میشد.

ان شب هیچی نفهمیدم و فقط به خودم لعنت فرستادم چرا مسیح نبود ینی 
منتظرم نبود.

یک دفعه صدای اقای فراز بلندشد:

انا،انا جان

پس مسیح کو؟بنظرت دیر نکرده!

(تمام جانم ُگر گرفت، داغ شدم از خوشحالی، موهای تنم سیخ شده بود،

تا ببینم چه میگویند،آنا رو به آقای فراز) گفت:

نه قرار بوده 8:30 خونه باشه به ساعت من که هنوز پنج دیقه مانده

قول میدم تا ما مشغول شام بشیم مسیح هم میرسه.

(همگی ب سر میز رفتیم ،میز خوش رنگی چیده شده بود؛

امادل من تاب نداشت.

صدای زنگ در لرزه ای به بدنم انداخت،

خدایامسیح است؟

مهم نبود تا ان موقه کجا بود فقط اومدنش مرا شاد کرد.

مسیح نگاهش را ازم دزدید و به پدرم و همه خوش امد گفت و یکی یکی به 
همه دست میداد؛
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انگار زیور از نگاه های ما متوجه چیزهای شده بود.

به من رسید؛

قدم های سنگینش انگار مرا تسخیر روح خودش میکرد.

دستش را به طرفم اورد،

چقدر دلم میخواست بغلش کنم و ازش جدانشم.

از ان شب و حس من و مسیح نمی توانم توصیف کنم.

موقع خدافظی به خودم که اومدم دیدم کاغذی رو کف دستم گذاشت قلبم 
اینبار  از ترس داشت تاپ تاپ میکرد؛

خوش بختانه کاغذ روگرفتم و همه چیز بخیر گذشت.

وقتی سوار ماشین پدر شدیم تا خانه چشمانم را بستم و به چشمان 
معصوم مسیح فکرمیکردم.

وقتی رسیدم زود به اتاقم رفتم کاغذ را باز کردم و دیدم یه برگ گل رز 
وسطش است و نوشته بود:

گلروی عزیزم،جانم،چند شبی است دلم میلرزد

گلرو دلم را چندیدن بار به تو دادم و پس گرفتم،

 فایده ندارد باز به سمت نگاه زیبایت می اید تو بگو تکلیفم چیست؟

پس فردا شب ساعت سه منتظر جوابتم پشت دیوار باغ.

دوستتدارم.

                                            (مسیح)
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(گلرو):

چه ارامشی گرفته بودم از اینکه او هم حس مرا داشت.

حاالچیکارکنم؟

میدونستم اخر این کار جز بد نامیه من و مسیح چیز دیگه ای نداره.

اما تصمیم گرفتم گوش به قلبم بدم.

(شب شد.

جرات نوشتن پیداکرده بودم.

کاغذ اول رو نوشتم و پاره کردم.

کاغذ دوم باز هم پاره کردم،ده ها بار این کارو کردم.

چی مینوشتم ؟چه میکردم؟

اخ ! خدایا چقدر سخته

من نمی شناختمش.

پیش خودم می گفتم عشق و عاشقی برای من نیست ،

همین که پدرم گذاشته درسم رو بخونم کلیه چه برسه به عشق و...

یاد مادرم افتادم که همیشه به پدرم التماس میکرد که گلرو درسش رو 
بخونه.

او می خواست من خودم راهم را پیش بگیرم و قربانی کوته فکری های 
پدرم نشم.

با فکر کردن به این ها جرات زیادی پیدا کردم ونوشتم.
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(به نام خدا)

با سالم به شما جناب مسیح نمیدونم چطوری حسم رو به شما بگم با اینکه 
هیچ عقیده و اییین ما با هم هم خونی نداره اما دلم به دل شما وابستگی 

پیدا کرده عقلم از کار افتاده.

هنوز نمیدانم که پشت دیوار باغ بیایم یا نه؟ هنوز گیجم اما اگر نیایم حس 
پاک عشق را زیر پا گذاشتم .

تمام سعی ام را میکنم تا دلم تصمیم بگیرد نه عقلم.

(گلرو)

وقتی به خودم اومدم دیدم کنار دیوار باغ ایستادم.

(گلرو):

مسیح را دیدم که با عجله به طرفم می امد.

مسیح:

باالخره اومدی گلرو من اومدنت رو به فال نیک میگیرم.

فکرشو نمیکردم نامه رو بخونی چه برسه که بیای سر  قرار.

(سرم در حالی که پایین بود) گفتم:

خودمم فکر نمیکردم بیام.

نمیدونم چیشد؟

(بی اختیار دستم و گرفت ،

وای چه گرمایی داشت.

 با شنیدن صدای مردونش تک تک دل واپسیام از یادم رفت)
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مسیح:

گلرو میدونی اگه نمیومدی نمیدونستم چیکارکنم؟

(حرف مسیح تموم نشده بود که )گفتم:

ببین من میدونم که تاوان این سنت شکنی رو باید پس بدم  میدونم که 
خالف جهت اب دارم شنا میکنم،

 میدونم که اگه کسی بفهمه خیلی بدمیشه.

(مسیح مظطرب بود.

به راه افتاد و من و دنبال خودش کشوند)

مسیح:

مگه دست من و توگلرو کار دل هامونه

قانون نمیشناسه!

من از همون اول که چشمم بهت افتاد به خودم گفتم این همونه که باید 
باهاش راهم رو ادامه بدم.

شاید باورت نشه اما االن که دارم باهات حرف میزنم 

انگار خیلی وقته می شناسمت.

گلرو!

میخوام

باهام

ازدواج کنی!

اشتباه نکن تو برخالف جهت اب شنا نمیکنی؛
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من دوستدارم تو همسرم باشی این گناهه که باید براش تاوان بدی؟

(نیش خندی زدم و )گفتم:

تو متوجه نیستی که ما با هم فرق داریم من مسلمونم و تو مسیحی!

مسیح:

این فکرای پوسیده رو بریز دور خدای تو همونیه که من و افرید خدای منم 
همونیه که تو رو افرید.

بزار خیالت و راحت کنم از حاال به بعد من مسلمون میشم خوبه! من خیلی 
وقته تو کشور شما هستم و همه اداب و رسوم رو خوب بلدم.

ببین گلرو اگه دوسم داری اینا بقیه همش بهونست.

(اوم می تونست مرد زندگیم باشه)

یه دفه به خودم اومدم و گفتم:

وای مسیح خیلی دیر شده باید برم نزدیکای صبحه!

مسیح:

گلرو دوشنبه همین ساعت اینجا منتظرتم اگه نیومدی ینی...

اصا نمی خوام فکرش رو کنم پس میگم به امید دیدار.

‐مسیح این رو بگیر(نامه ای ک نوشتم)اگه نشد بیام به هر علتی حس 
واقعیم به تو رو توش نوشتم.

(دویدم، دویدم تا به اتاقم رسیدم و روی تخت خودم رو ازاد کردم بهترین 
حس زندگیم را تجربه کرده بودم اما دلم هنوز دستان مسیح رو می 

خواست)

(گلرو):
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مسیح هم مشکالت خودش رو داشت.

پدرم فقط منتظر بود تا تابستان تمام شود و من سال اخرم را تمام کنم و 
مرا به یکی از کله گنده های بازار شوهر دهد.

تا حاال هم بخاطر التماس های مادرم بود که کاری به کارم نداشت.

ان دوشنبه گذشت و من رفتم سرقرار و قرارهای بعدی...

دلم رو به مسیح سپرده بودم ،به مسیح قول داده بودم،

چاره ای نبود.

تمام دغدغه ام این بود وقتی تابستون تموم شه و به تهران برگردیم من و 
مسیح چطوری هم دیگر رو ببینیم.

(زیور مریضی ای گرفته بود و پدرم هر  روز راهی بیمارستان بود و مادرم 
هم به دنبالش.

من هم از این فرصت استفاده میکردم و به دیدن مسیح میرفتم.

آن روز مادرم زیور و پدرم به بیمارستان رفته بودند  و من برای دیدن مسیح 
ارام و قرار نداشتم.)

گلرو:

سالم

مسیح:

سالم گلروی من کجابودی میدونی؟ چقدر منتظرت بودم!اخه!

گلرو:

ببخشید مسیح جان باید پدرم و مادرم و زیور به بیمارستان میرفتن تا 
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میومدم.

مسیح:

حالت خوبه گل خوش بوی من؟

گلرو:

اره عزیزدلم!

مسیح جان پدرم گفت چند روزی بیشتر از تابستان نمانده و باید ب ه تهران 
بگردیم.

مسیح:

چی؟ ینی چی که به تهران برگردید؟

اگه برید من چطور ببینمت ؟چی میگی؟ گلرومیفهمی اصال چی از دهنت در 
میاد؟

(مسیح عصبانی بنظر می رسید حال خوبی نداشتم که عشق من اون حال 
را داشت)

گلرو:

ببین مسیح یه جوری حرف میزنی که انگار من به این جدایی راضی ام اما 
چیکار کنم دست من نیست.

من پای عهد و پیمانی که با تو بستم هستم و تا اخر ماله تو ام.

(مسیح لبخند قشنگی روی لباش اومد و) گفت:

گلرو!گلرو! یه فکری به سرم زد بهتره برم و با انا حرف بزنم تا بیایم 
خونتون،

 میدونی واسه چی؟ واسه خواستگاری گلروجان.
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گلرو:

چی ؟خواستگاری؟ن ،ن،

مسیح جان حال زیور اصال خوب نیست پدرم درگیر مریضیه اونه و هر روز 
راهی بیمارستانه.

تو این وضعیت اصال خوب به نظر نمیرسه که این کارو کنیم.

مسیح:

َاه(باصدای بلند) َاه پس چیکار کنیم گناهمون چیه هان؟

گلرو:

عزیز دل گلرو اروم باش

یه راهی همیشه هست.

مسیح:

اخه تو تهرون تو چطوری به دیدنم بیای؟ اونجا اگه بیام ممکنه خیلیا ما رو 
ببینن و میدونی که خبر چه زود می پیچه اون وقت بیشتر از اینکه برای من 

بدشه واسه تو بد میشه گلرو جانم

وقتی اینجوری بشه دیگه خواستگاری هم غیر ممکن میشه.

گلرو:

گفتم که عزیزم یه راهی پیدا میشه باالخره اصا میام دم سفارت  شوروی و 
باالخره پیدات میکنم و می بینمت.

(مسیح طفلکم ساکت ماند هر چند چاره ای نداشت)

مسیح:

باشه اگه اینطوری راحت تری باشه
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اما به خدا قسم اگه فراموشم کنی،

 یه روز سر زده با  انا و فراز میام خونتون برای خواستگاری!

(گلرو):

رفتارش  اونقدر سفت و سخت بود که دلم ناگهان قرص قرص شد نمیدونم 
به چی اماقرص شد.

دستانم را گرفت ،لب های داغش رو روی گونه های سردم حس کردم چه  
موج قشنگی توی بوسه ای که به گونه ام زد بود.

مسیح:

گلرو احساساتم دیگه کنترلی نداره من قلبمو دادم واسه اون چشمای گیرات 
قلبمو تو چشمای سیاهت جا گذاشتم تا بغلت نکنم اروم نمیشم عزیزدلم من 

و ببخش!

(تو چشمای ابی و زاللش چیزی جز پاکی نبود چند دیقه ای محکم در 
اغوشش بودم.

جدایی از مسیح سخت تر از همه چیز بود.

این اخرین دیدار ما در شمیران بود.)

(به تهران برگشتیم)

(زیور حالش بدتر میشد و اصال اوضاع خوبی نداشت پدرم یک روز به خانه 
امد )و گفت:

دکترا قطع امید کردن گفتن که عفونت تمام بدنش رو گرفته.

مادر:

یا امام هشتم این چه مصیبتی بود(مادرم دل خوشی از زیور نداشت اما 
خب راضی به مرگش هم نبود)
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اما زیور همچنان زبان نیش دارش را می تاخت.

عصمت ان زن پاک.

 درست است ظاهرش خوب نبود اما قلبش دریایی بود.

او از صابر نگهداری میکرد و او را تر و خشک میکرد.

نزدیک باز شدن مدرسه ها بود عصمت خرید لوازم و کیف همه چیز صابر را 
به عهده گرفته بود خودش هم بدش نمی امد و صابر هم حس دیگری به 

عصمت داشت.

پدرم اشفته بود و برای یک هفته زیور را به بیمارستان بردند و بستری 
کردند.

من و صابر و سعید و عصمت در خانه بودیم بلقیس هم همراه مادرم به 
بیمارستان رفته بود.

من ادم فرصت طلبی نبودم اما ان موقه فرصت خوبی بود تا برای خریدن 
وسایل شخصی به بازار بروم.

باالخره مادرم رو راضی کردم که به تنهایی بروم.

به راه افتادم نفهمیدم چی پوشیدم شال بزرگی روی سرم انداختم  تا اگه 
کسی من و دید شناخته نشم.

ادرس سفارت خونه رو داشتم سوار اتوبوس شدم و خودم را به خیابانی 
که سفارت خونه بود رساندم منتظر ماندم تا مسیح را ببینم و بیاید خودم 

را با ویترین مغازه ها مشغول کردم.

 گه گاهی خودم رو سرزنش می کردم که چرا به حرف مادرم گوش نکردم و 
اومدم او از ته دلش راضی نبود سرم را چرخاندم که یکباره مسیح را دیدم 
وقتی دیدمش همه سرزنش ها از یادم رفت و دوباره انگار مطمعن شدم که 

ارزشش رو داشت.
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(گلرو):

یواش یواش به سمتش رفتم یه پیرهن سفید پوشیده بود و یه شلوار 
سرمه ای و  یه زنجیر نقره ای به گردنش.

قدم  هام رو تند تر کردم و صدایش زدم:

‐مسیح

مسیح!

(ناگهان برگشت و اشاره کرد که داخل کوچه بروم.

من بدو بدو رفتم داخل کوچه ای تنگ و باریک.

مسیح از سر کوچه انقدر با سرعت دوید که ترس برم داشت.

به من که رسید سفت بغلم کرد و دیوانه وار پیشانیم رو سفت میبوسید.

لبانم ،گونه هایم، چشمانم، همه را میبوسید.)

مسیح:

سالم عشق من ،سالم گلروی من، از دوریت از یاد موهات از یاد صدات 
،نگاهت ،چشمات، داشتم دیونه میشدم.

گلرو:

مسیح نمیدونی با چه ترسی خودم رو به اینجا رسوندم.

مسیح:

االن پیش منی از هیچی نترس خانومم.

گلرو:

مسیح اصال فکر نمی کردم پیدات کنم فکر نمی کردم تو این ساعتی که گفته 
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بودی اینجا باشی و ببینمت.

وای خدایاشکرت.

(ب خانه برگشتم)

(گلرو):

به خانه برگشتم .

دیدم عصمت چشمانش خیس است و بلقیس و مادرم یک گوشه نشستند.

صابر خواب است.

‐گلرو

گلرو!

(صدای سعید را شنیدم که اروم صدایم میکرد،

دستش رو گرفتم و) گفتم:

سالم داداشی چیشده سعید؟

‐زیور تو بیمارستان مرده.

‐چی؟

چی میگی سعید درست حرف بزن ببینم چیشده؟

‐بخدا همین.

 پدر اومد و در روکوبید و چیزی برداشت و رفت.

 مادر هم گفت :زیور تمام کرد.

‐ای وای!ای وای.

(رفتم کنار مادرم نشستم نگاه شان می کردم زیور را کسی دوست نداشت 
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اما باالخره چند سالی بود که هم خانه بودیم.

خانه بوی اندوه میداد همه جا را مشکی گرفته بود.

همه ساکت بودند صابر شکه بود و تا چند روز حرف نمیزد.

مراسم هفته و سومم برگزار شد و تمام شد پدرم از هر چیزی تهیه کرد و 
دریغ نکرد.

پدرم تا هفته صدایش در نمی امد انگار خاموش شده بود و هر چه بهش 
میگفتی، میگفت :چشم.

اما بعد از هفت دوباره شد همون مراد خان ساالری؛

که کسی جرات حرف نداشت.

حاال من بودم و مادرم و سعید و صابر ، بلقیس و عصمت طفلی که پدرم 
سال ها بود انگار اصال فراموشش کرده بود.

(به اتاقم رفتم و روی تخت چوبی دراز کشیدم)

به یاد حرف های مسیح می افتادم:

گلرو جانم من میخوام اخر این قصه فرهاد به شیرینش برسه.

(مثله اینکه دکمه تکرار این حرفش رو زده بودی و هر ثانیه در ذهنم تکرار 
میشد.

با بغض از مسیح جدا شده بودم)

(گلرو):

روز ها می گذشت و من هر روز دیوانه  تر از قبل می شدم و در هفته دو یا 
سه بار مسیح رو می دیدم.

 پدرم سرگرم کار هایش بود و مادرم راحت تر به بیرون رفتنم راضی می 
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شد.

با مسیح به پارک و سینما می رفتیم

 و گه گاهی هم بستنی قیفی مهمانم میکرد،

که خیلی می چسبید؛

 حتی در هوای خنک.

مسیح حرف خودش رو میزد و اصرار به امدن به خانمان را میکرد.

(امتحانات ثلث اولم را به پایان رساندم و عشقم به مسیح انگیزه ام رو 
برای درس خوندن بیشتر میکرد.)

طفلک صابر در چشم هایش غم زیادی بود؛

مرگ مادرش روی درس هایش اثر منفی گذاشته بود و او را لجوج کرده 
بود.

روزی نمیشد که سعید از دست اذیت هایش در  امان باشه.

اما سعید مثله مادرم با حوصله بود و چیزی نمی گفت.

هیچ وقت صابر نتوانست سعید را به عنوان برادرش ببیند شاید دلیلش 
حسادت بود.

کمی از مرگ زیور که گذشت شرایط عادی شده بود و باید باز برای بیرون 
رفتن بهانه هایی می تراشیدم.

(گلرو):

اما مگه چقد می تونستم به بهانه مختلف بیرون برم.

(چند روزی گذشت)

یک شب پدرم به خانه امد همچنان که ما زیر کرسی نشسته بودیم و عصمت 
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سینی چای را روی کرسی گذاشت و پدرم که خوش خوشانش بود گفت:

 شوکت فردا شب حاج حبیب مذقونچی با خانوادش شام میان حواستون 
باشه کم و کسری نباشه.

(و رو به سعید و صابر )گفت:

با شما دو تام اگه فردا صداتون در بیاد و مثه سگ و گربه به جون هم 
بیفتین خودتون می دونید وگرنه مهمونا که برن می ندازمتون تو اب انبار 

فهمیدین؟ می دونید که پر جک و جونورم هست.

(صابر که پرویی اش را از حد گذرانده بود)گفت:

به پسر موزی و نفهمتون بگید که هم سگه هم گربه من کاری باهاش ندارم.

سعید:

پدر بخدا الکی میگه، من کاری بهش ندارم اون زورگوعه میگه مشقاشو من 
بنویسم.

پدر:

َاه خفه خون بگیرید از همین االن شروع کردین، فقط وای بحالتون فردا 
شب صداتون در بیاد.

(صابر جلوی پدرم باز هم ساکت بود وگرنه با سعید دست به یقه میشد و 
سعید بدبخت را یه کتک حسابی میزد)

مادرم رو به پدرم گفت:

همون حاج حبیب که صابون سازی داره؟

‐اره دیگه با زنشو دخترا و یه دونه پسرش میان

(وبعد لبخند  ریزی گوشه لبش اومد)

این لباسای سیاهم در بیارین دیگه خدا بیامرزم  مرده دیگه،به سر و وضع 
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خودتونم فردا حسابی برسید.

مادر:

ای بابا مرد زشته حداقل نمیخوای تاسال عزادارباشیم؟

(پدرم که انگار شرمش شد، اومد به طرف من که با کتاب هام ور میرفتم) 
وگفت:

پس الاقل تو یکم به خودت برس.

مادر:

وا معلومه چته مراد خان غیرتت کو ؟این بچه رو مگه میخوای جلوی مردم 
به نمایش بزاری  معلومه امشب چت شده؟

(من زود از فرصت سو استفاده کردم )و گفتم:

اصال الزم نیس که من باشم من با عصمت هوای پسرا رو دارم تا شما با 
خیال راحت به مهموناتون برسین.

پدر:

اتفاقا الزمه تو باشی.

نگران برادراتم نباش عصمت خودش هواسش هست چون و چرا هم نیار 
فهمیدی؟ یا بفهمونم بهت!

(دیگه باید ساکت می ماندم مادر اشاره کرد که از اتاق برم ،حال خوبی 
نداشتم احساس خطر میکردم شاید موقعش رسیده که به حرف های 

مسیح گوش می دادم و به مادرم میگفتم ؛نمیدانم.)

چند روزی بود مسیح رو ندیده بودم دلتنگش بودم.

مهمان های پدر در راه بودند .
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به اصرار مادرم بلند شدم و لباس هایم روپوشیدم.

بلیز و شلوار ساده ای انتخاب کردم و موهایم را از پشت همه را بستم.

هر چه مادرم اصرار کرد لباس بهتری بپوشم نپذیرفتم و او هم خسته شد.

(گلرو):

با عصمت و بلقیس در اشپزخانه بودم البته انقدر خدمتکار بود که به ما نیاز 
نبود اما خب...

روبه به عصمت گفتم:

صدای بچه هانمیادعصمت جان؟

‐گلرو جان سعید که باالست بهش گفتم تا نگفتم نیاد پایین، صابرم بردم 
خونه خالم  و گفتم امشب رو نگهش داره خیالم راحت قولش قوله؛

 قول داده نگهش داره.

‐بهترین کار رو کردی عصمت جان.(لبخند)

یک دفعه صدای مادرم اومد:

گلرو!گلروکجای تو بجنب بابات گفت یه سینی چای زود بردار و بیا.

(خدایا حس بدی داشتم)

‐این همه ادم به من چه مادر من

‐دختر بسه! شر بپا نکن .

زودبیا.

(می دونستم که اگه نبرم پدرم بعد از مهمونی به حسابم میرسه)

بلقیس سینی چای رو دستم و داد و گفت: برو برو تا صدای مراد خان در 
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نیومده.

(وارد اتاق که شدم همه جلوی پایم ایستادند مرد قد کوتاهی با موهای 
سفید که بعدا فهمیدم حاج حبیب است نگاهی به سر تا پایم کرد و )گفت:

به به گلرو خانم چه خانمی شدی! بیخود نبود اینقدر مهربانو ازت تعریف 
میکرد.

(سینی چای را گذاشتم و خواستم برم که صدای پدرم میخکوبم کرد):

‐گلرو بیا پیش مادرت بشین.

(حاج حبیب اشاره به زنی که کنارش بود کرد و)گفت:

این مهربانو مادر دخترها است این ها هم لیال و لیدا دو قلوها(و دوباره رو 
به من با لحن چندش اوری )گفت :

و ایشون هم پسر بزرگ من قدرت ا�.

مهربانو شما رو تو ختم زیور خدا بیامرز دیده بود خیلی اصرار داشت 
خدمت برسیم. (و بعد سرش رو تکان داد)و گفت:

الحق که سلیقت خوبه ها مهربانو از اونیم که گفتی خیلی بهتره.

(گلرو):

حال بدی داشتم موهای تنم سیخ شده بود توی درد سر بزرگی بودم که 
یکدفه) مهربانو گفت:

گلرو خانوم چقدر سرش پایینه گردنش نشکنه زبونم الل!

(از عصبانیت داشتم منفجر میشدم ادم های بی فرهنگ انگار فقط  اومده 
بودند  تا من و بر انداز کنن)

حرصم سرم رو باال گرفتم که دیدم قدرت ا� بی ریخت  نیشش تا بنا از 
گوش باز شد، شیرینی هایی که خورده بود دور و بر دهنش مالیده شده بود 
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(اه حالم بهم خورد)کله ی تاسی داشت و سنش هم که انگار دو برابر سن من 
بود.

خدایا یعنی خواستگار های من بودن! فکر نمی کردم مادرم انقد زود تسلیم 
شده باشه، اخه همیشه می گفت:

 گلرو باید خودش انتخاب کنه.

تنها چیزی که اون شب اروم نگهم داشت دو چشمان ابی مسیح بود که 
انقدر چشم هایش را در خیالم نگاه کردم که دیگه چیزی نفهمیدم.

(صدای عصمت که اب روی صورتم میپاچید رو شنیدم):

گلرو ننه چت شد گلرو؟

حالش جا اومد شوکت.

(صدای مادرم که اهسته در گوشم )گفت:

تو که من و کشتی دختر.

عصمت:

از بس که بی جونه غذاش قدره یه گنجیشکه همشم که تو اتاقشه و سرش 
الی کتابه معلومه از حال میره دیگه.

(اما هیچ کس نفهمید شاید از غصه چند روز دوری مسیح از حال رفتم )

یک  دفعه یاد اون مهمون ها افتادم و به مادرم گفتم:

مامان مهمون ها چیشدن؟

(مادرم خنده ای کرد)

‐رفتن دیگه !توقع داشتی شب بمونن وقتی تو از حال رفتی بابات گفت از 
بس که درس میخونی ضعیف شدی؛
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اونا هم زود شامشون رو خوردن و رفتن ،فقط دعا کن بابات که بیدار شه 
خلقش جا اومده باشه.

‐مگه چقدر گذشته؟

‐االن نصفه شبه مادر،بخواب،دیگه توهم استراحت کن.

‐مامان اونا برای چی اومدن خواستگاری؟

‐ای بابا برو بخواب.

عصمت(رو به مادرم کرد و گفت):

شوکت خب بهش بگو طفلک گناهه(رو به من) شما قراره بشی عروس خانم 
اینده!

‐عروس ؟عروس کیه؟ چی میگین؟

عصمت:شاید بلقیسه

خب معلومه دیگه دختره خشگل ماست!

‐بسه تو رو خدا بسه بزارین از همین االن بهتون بگم من زن این مرتیکه 
چندش کچل که دو برابر سن من و داره نمیشم بخدا قسم به پدر هم بگین 

یه بار دیگه بیان خودم و...

(بلقیس):

اوه اوه ننه جن زده شدی چته،

 دخترجون هزار تا خواستگار میاد و میره این کولی بازیا رو هم در نیار 
بفهمی نفهمی یکی دو سالی هم از وقت شوهر کردنت دیرشده ؛

نکنه میخوای بترشی؟

(همه از حرفای بلقیس خندیدند و بعد رفتن) و من تنها شدم هیچکس از 
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حال دلم خبر نداشت ،حتی مادرم.

تا صبح با خودم فکر کردم و با خودم میگفتم:

اره باید هر چه سریعتر به مسیح خبر بدم که با اقای فراز و انا به 
خواستگاریم بیان اره این بهترین راهه.

(گلرو):

امروز طبق قرارمون مسیح رو دیدم رو به روی سینما ازادی.

ازچشم های پف کردم فهمید که گلروی همیشه نیستم.

اصال حال و حوصله دیدن فیلم نبود به ی خیابون خلوت رفتیم و در یک 
پارک و کناره ی  درخت روی نیمکت نشستیم مسیح بوسه ای به گونه ام زد 

و گفت:

گلرو چیشده!بگو دیگه اصابم خورد شده.

(بغض داشتم و همه ماجرا رو برایش تعریف کردم مو به مو)

نشست زمین و سرش رو بین دستاش گرفت و گفت:

یعنی چی؟

یعنی؟

یعنی به همین راحتی میخوان تو رو شوهر بدن؟

نه!

دیگه به حرفت گوش نمیدم همین امشب با انا و فراز حرف میزنم،

فردا منتظرمون باشین میایم خونتون.

(بلند شد و رو به روم و ایساد ،گرمی نفس هاشو حس میکردم)
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‐گلرو بی تو بودن یعنی مردن! پس نزاربمیرم...

(مسیح تو یک چشم بهم زدن بغلم کرد وگونه هایم را سفت و سخت بوس 
کرد و بی خداحافظی گام های سنگینی برداشت و رفت)

فردایش مریض شدم یا خودمو به مریضی زدم و به دبیرستان نرفتم فقط 
ب عاقبت خودم و مسیح فکر میکردم.

بلقیس برایم غذا اورد و به زور و قربان صدقه هایش چند قاشق خوردم 
منتظر بودم.

(باالخره صدای زنگ در اومد)

صدای حال و احوال اقای فراز رو شنیدم ؛

اما از پنجره اتاقم نمی تونستم اون ها رو ببینم)

پایین رفتم نیم ساعتی شده بود ؛

که صدای پدرم را شنیدم که داد زد:

یعنی حاال نمک میخورین و نمکدون می شکنید به خونم میاین و به دخترم 
نظر دارین؟

(آقای فراز):

این حرف چیه ساالری جان اخه چ نظر بدی حرف ما ازدواج و 
عروسیه،همین.

‐یعنی کارم به جایی رسیده که دخترم و به یه بی دین و ایمون بدم ؟خودت 
رفتی از کافرستون زن گرفتی حاال هم میخوای ما رو بدبخت کنی؟

‐دیگه داری شورش و در میاری مراد خان قبلن هم بهت گفتم انا مسلمونه 
مسیح هم به امید خدا مسلمون میشه فقط تو رو به خدا نزارین این دو تا 

جوون حسرت خور هم  باقی بمونند.



مینـــــــــــــــا

66

@simorg_yashmi

(قبل از اینکه پدرم جواب بده صدای مسیح قشنگم رو شنیدم):

اقای ساالری بخدا هر کاری بگین انجام میدم فقط بزارین ما با هم ازدواج 
کنیم،ما به هم قول دادیم.

‐گلرو خیلی غلط کرده شما ها خیلی غلط کردین اصال گلرو کدوم گوری که 
دور از چشم من با مرد غریبه اونم درباره عروسی حرف زده؟

‐من اجازه نمیدم به گلرو توهین کنین اون دخترتونه دختر پاک و نجیب که 
خودش میخواد همسر ایندش رو انتخاب کنه!همین.

‐خفه شو پسره بی دین و ایمون ؛

فراز حیف که زنت اینجاست وگرنه نمیزاشتم همینجوری برین،

حاال هم از جلو چشمام دورشین یا�.

(در بسته شد؛

زیر پایم خالی شد،

فقط صدای نعره ی پدرم و ضربات دستش رو می فهمیدم موهای بافته 
شدم وگرفته بود و می کشید.

مادرم و عصمت به طرفمان می دویدند تا از من جدایش کنند

اما او مثله حیوان به سمتم حمله ور میشد و میگفت:

‐دختره هرزه شوهر انتخاب میکنی واسه من  خوب مزد زحمتامو دادی 
میکشمت

ازصبح تا شب نیستم نمی فهمم چی میگذره تو این خونه،

همتون و میکشم.
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(گلرو):

از فردای ان روز رفتن به دبیرستان و همه جا َقد َغن شد.

پدرم حکم کرد که هر چی زودتر مراسم عقد من و قدرت ا� برگزار شود.

موقعیت همه بد بود  علی الخصوص مادرم که از چشم پدرم افتاده بود.

پدرم به همه فحش و ناسزا میداد.

باالخره رو در روی پدرم ایستادم وگفتم:

اگه بخواین به زور سر سفره عقد بشونینم فرار میکنم،

بخدا قسم راست میگم.

(دستم را گرفت و پرتم کرد توی اب انبار)وگفت:

تا روز عقدت همینجا می تمرگی

دختره چشم سفید دیگه هم اون پسره َاجنبی رو نمیتونی گیرش بیاری!

(برام فرق نمیکرد که کجا باشم ،نگران مسیح بودم نکنه بالیی سرش بیاره؛

در کنار پنجره ای که بیرون معلوم نبود فقط صداها رو می شنیدم و شده 
بودم زندانی و مظفر( نوکر پدرم) شده بود زندان بان من؛

که هر از گاهی خوراکی برایم می اورد.

نفس کشیدن هم برایم سخت بود

چقدر دوست داشتم ویالونم کنارم بود تاسوز دلم را با ان می نواختم.

(صفحه های دفتر خاطرات رو به پایان بود؛

و کلی ورق سفید دیگر هنوز مونده بود.

پرنیا باورش نمیشد که خاطرات عمش نیمه تمام مونده)
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نزدیکای صبح بود که پرنیا خوابش برد.

***

(با صدای خنده شیرین ساحل از خواب بیدار شد و زود به سمت اشپز 
خونه رفت ،

پدرش یه لیوان شیر را می نوشید و پیمان و ساحل هم مشغول سر به سر 
گذاشتن هم دیگه)

سعید:

چه عجب به خودت ی استراحتی دادی؟ دخت نگرانتم یه دفه مریض 
میشی،

انقدر درگیر خاطراتی.

(پرنیا دستاشو باز کرد و )گفت:

اخیش 

چ هواییه

وای بابا نمیدونی چقدر مشتاق بقیه اون دفترم بقیش کجاست اگه پیشتونه 
میشه بدین بخونم؟

(سعید بلند شد و دست پرنیا رو گرفت و به طرف در ویال حرکت کردند؛و رو 
به پرنیا) گفت:

‐پرنیا جان بزار اول یه نصیحتی بهت بکنم؛

قبل از اینکه دنبال ماجرا باشی یه کوچولو به فکر پیمان و ساحل باش، اون 
ها بهت نیاز دارند دختر من.

(سعید):

‐دخترم پیمان بدون هیچ توقعی کارش رو ول کرده و  اومده اینجا یکم 
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بهشون بیشتر توجه کن.

پیمان در حالی که به سمت پرنیا میرفت گفت:

سالم خانم صبحت بخیر دیگه فقیر  فقرار رو تحویل نمیگیری!

ساحل:

سالم مامان خوشگلم صب بخیر.

پرنیا:

سالم به هردوتون عشقای من هم تو هم بابا باید مامان و ببخشید که این 
چند روزه هواسش بهتون نبوده.

پیمان:

نه عزیزم اشکالی نداره فقط من و دختر کوچولوم باید بریم تهران اما قول 
میدیم زود میایم.

پرنیا:

چی...تهران؟

مگه قرار نبود با هم بیایم و با هم برگردیم؟ پس کجا میخوای بری؟

پیمان:

نه عزیزم از شرکت زنگ زدن گیر یه امضای منن، من میرم ساحل رو هم با 
خودم میبرم اما فردا شب قول مردونه که پیشتم،تو هم با پدر تنها باشین 

یه روز راحت باشین باشه خانومم.

پرنیا:

اخه اینجا که بدون تو صفایی نداره.(با یه اخم ریز)

پیمان:
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ای...موزی پرنیا خانم خوب بلدی با زبونت بازی کنیا.

(پرنیا خنده ی ریزی کرد و وساحل رو بغل کرد و به سمت سعید که روی 
صندلی توی حیاط ویال نشسته بود رفت)

پرنیا:

بابا پیمان میگه میخواد بره تهران ولی فردا زود بر می گرده!

سعید:

تهران برای چی؟

‐مثله اینکه از شرکت بهش زنگ زدن،ساحل روهم می بره بابایی.

‐اء باشه باباجان بخیر باشه انشا�.

(بعد از ظهر بعد از خوردن ناهار پیمان حاضرشد و پرنیا هم ساحل رو اماده 
کرد و اون ها رو راهی تهران کرد)

پرنیا:خب بابایی چایی میخورین که؟

‐بله

دخترم که بیاره چرا نخورم.

‐چند دیقه صبر کنین اماده است پدر عزیزم.

(پرنیا چایی رو گذاشت و به سمت اتاق رفت تا یه کمی به سر و روی 
خودش برسه،

موهاشو شونه کرد و یکم رژ لب جیگری زد؛

شال ابیش رو سرش کرد و به بیرون از اتاق رفت،

دو تا چایی خوش رنگ ریخت و رفت به سمت شومینه کنار سعید نشست)
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(سعید):

از خانواده ی فراز و مسیح دیگه خبری نشد، گاهی با همون سن و سال کمم 
با خودم می گفتم:

 مسیحه عاشق چه زود میدان را خالی کرد؛

دلتنگی های گلرو رو به یاد دارم.

یک هفته گلرو در اب انبار زندانی بود

بعد از یک هفته گلرو رو در اوردن گلرو نحیف و زرد و بی جون شده بود،

گلرو رو به حمام بردند.

مادر دوباره دست به کار شد وپیش خیاطمان رفت تا برای گلرو لباس خوبی 
متناسب با هیکل ترکه ای و صورت شرقی و زیبایش بدوزد.

ارایشگر را صدا زدند و باالخره سور و سات عقد را  به راه انداختند.

گلرو مثل مردگان متحرک بود دیگه چشم های مشکی اش دلربایی نمیکرد.

مادرم میسوخت اما نمیتوانست کاری کند.

مادرم در گوش پدرم میگفت:

این مرد دو برابر سن گلرو رو داره و...

(پدرم دستش رو بلند کرد و کشیده ای به مادرم زد )و گفت:

دخترمه خرجش رو دادم و اختیارش رو دارم.(و باز هم کتک زد)

(از ان روز به بعد مادرم از مراد خان ساالری متنفر شده بود)

گلرو فقط و فقط نگاه میکرد و بی صدا اشک میریخت.
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پدرم تا روز عقد مدام او را تهدید میکرد.

لحظه عقد رسید و گلرو با صدایی که انگار تو برهوت و بیابان گم شده بود 
گفت:

          * بله*

همه هل هله میکردند اما گلرو ساکت بود و اشک می ریخت.

قرار بود گلرو و قدرت ا� یک سال در  عقد هم باشند و بعد عروسی کنند و 
به خانه یشان بروند.

مراد خان شرط هایی گذاشت که قدرت ا� فقط هفته ای یک بار میتواند 
زنش را ببیند ان هم فقط روز و شب موندنی تو کار نبود.

البته پدرم برای اینکه او را در چنگ خود بگیرد این شرط ها را گذاشت تا 
قدرت بیشتر مشتاق گلرو باشد.

گلرو  درس و کتاب را کنار گذاشت شاید داشت از خودش انتقام میگرفت.

قدرت انقدر به گلرو محبت میکرد که تا ان زمان کسی را ندیده بودم انطور 
محبت کند اما گلرو به در قلبش قفل محکمی زده بود و فقط مسیح حق 

داشت که در قلبش باشد.

(مادرم  مدام  در فکر بود و به عصمت) میگفت:

کاش زود تر عروسی میکرد تا سرش به بچه گرم می شد و از این حال و هوا 
در میومد.

عصمت:

شوکت این دختر چقدر زود بزرگ شد و ما نفهمیدیم.

(سعید):
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باالخره یک ماهی گذشت به همین منوال.

کادو های رنگ و وا رنگ برای گلرو می اوردند،

قدرت و گلرو ساعاتی در اتاق بودند نمیدانم چه می گفتند شاید هم تمام 
ساعات رو سکوت کرده بودند.

(من و صابر امتحانات اخر ترم را دادیم  و به دوره متوسطه راه پیدا کردیم 
اما صابر همون روز ها به پدرم گفت که دیگه درس نمیخواد بخونه ؛

پدرم هم قبول کرد و گفت :

تا همین قدر بسه که حساب و کتاب سرت بشه)

***

شبی از شب های تابستان همه روی تخت کنار حیاط نشسته بودیم که 
صدای زنگ در اومد،

مظفر خان نوکر پدرم به سمت در رفت و بعد از چند دیقه پدرم را صدا زد؛

پدرم برگشت و با عجله لباس پوشید و بیرون رفت.

ما هم همگی به رختخواب هایمان رفتیم و

تا صبح اتفاق خاصی نیفتاد.

اما صبح با صدای جیغ و شیون از خواب بیدارشدم.

دیدم همه لباس های مشکی پوشیدند و گلرو مات و مبهوت بود.

مادرم جیغ میزد و میگفت:

خدا این چه بخت سیاهیه که این دختر داره.

(باالخره به حرف امدند و پدرم شروع کرد به گفتن:

 که دیشب وقتی قدرت به خانه برمیگشته اسب های یه درشکه رم میکند و 
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قدرت رو زیر دست و پاهایش له میکنند.

(مهربانو مادر قدرت وقتی گلرو رو میدید و یاد چه ها که می خواست برای 
پسرش بکند می افتاد حالش بهم میخورد و هر بار نقش زمین میشد)

مراسم عزاداری تمام شد.

(سعید):

مهر ماه امد و مادرم دوباره از پدرم خواست تا سالی را که گلرو نیمه کاره 
ول کرد را دوباره بخواند تا درسش تمام شود،

پدرم هم مخالفتی نکرد شاید دلش به حال گلرو می سوخت.

گلرو به دبیرستان رفت و بعدها فهمیدیم که ان روزها گلرو حسابی به جست 
و جوی مسیح و فراز پرداخته اما هیچ نشانه ای از ان ها پیدا نکرده.

شاید به کشورشان رفته بودند شاید هم،

ولی باز هم سرنوشت برای گلرو طور دیگری رقم خورد.

البته از حق نگذریم دخترم،

پدرم برای بهتر شدن رابطه اش باگلرو ان روزها خیلی تالش میکرد انگار 
متحول شده بود؛ 

اما گلرو رام نمیشد او کینه ی عجیبی از مراد خان داشت.

پدرم در تابستان ان سال قبل از اینکه مدارس باز شود،با دوستانش مجردی 
به باغ شمیران میرفت و کسی از کارهایش خبری نداشت.

هنوز از شک مرگ قدرت در نیومده بودیم که پدرم حال وخیمی پیدا کرد از 
سلفه های چرکینش تا عفونتی که از بدنش بیرون میریخت.

بعد  از کلی دارو و دوا دکتر به مادرم گفت:
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خانم 

همسرتون تمام بدنش رو میکروب گرفته او از رابطه های نا مشروع که با 
زن های فاسد داشته دچار بیماری شده و کاری برایش نمیشه کرد.

(مادرم که حس زنانه اش از گندهای پدرم با خبر بود اهی کشید) وگفت:

 اخر!

گریبان خودش روگرفت.

چند هفته ای نگذشته بود که پدرم خون باال میاورد و به بیمارستان رفتیم و 
بله...

پدرم دار فانی را به بار بست.

جایش در خانه خالی بود،اماخب اذیت هایش به پایان رسیده بود.

عزا داری های پدرم و مراسم هایش که تمام شد خاله هایم به خانه مان می 
امدند و مثله مردم عادی شده بودیم دیگه می تونستم مثله هم سن و سال 
هایم با دوستانم بگویم بخندم با پسرخالم بیرون بودیم غذا می خوردیم 

می خندیدیم یا...

بگذریم.

البته صابر جای پای پدرم گذاشته بود و حاج صابر که امین پدرم بود همه 
اموالش دست او بود و صابر هم کنار حاج صابر مشغول به گرداندن دهانه 

ها و مغازه های پدرم بود.

(سعید):

جو خونه ارام بود

گلرو میرفت و می امد و به تازگیا دوستی پیدا کرده بود و هر از گاهی به 
خان شان می رفت.
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یک روز که دور هم جمع بودیم دیدیم گلرو که تا ان روز فقط در اتاقش سیر 
میکرد به جمع ما پیوست(به محض ورودش به اتاق مادرم گفت):

سالم دخترم الهی مادر فدات شه چه خوب شد اومدی از اتاقت بیرون.

‐سالم مادر.

عصمت:

خانم دلمون برات تنگ میشه خب.

بلقیس:

ننه دورت بگردم بیا بشین چای بخور بیا .

گلرو:

خواستم با همتون حرف بزنم

من ی سری تصمیمات واسه خودم گرفتم که میخوام ایندم رو رقم بزنم. 

بلقیس:

ای ننه دورت بگردم الهی که از این قفس تنهای میخوای در بیای

گلرو:نه ننه فکر کردی میخوام شوهر کنم ؟

مگه قلب من دروازه قاره که هر دم عاشق بشه ن خیر .

صابر بشین ،سعید،عصمت جان بشینید.

(همگی نشستند صابر هم که اخر از همه نشست )

گلرو:

همتون میدونید که پدر با روح و جسم من بازی کرد و من رو داغون کرد،

صابر خودت بهتر از هر کسی میدونی که بعد از خاک کردن بی سر و صدای 
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مادرت هنوز سالش نشده بود که برای منفعت خودش با روح من معامله 
کرد؛

خودتون می دونید که با روح تک تکتون بازی کرده

 حاال من میخوام حقم رو از این زندگی بگیرم

(گلرو که دیگه اشک می ریخت )گفت:

زندگیم ،جوونیم، عشقم ،همه ی وجودم رو از من گرفتین و همه تکه تکه 
شدن قلبم رو نگاه کردین؛

 شماها حتی برای جمع و جور کردن وجودم کمکم نکردید مسیر زندگیمو 
تغییر دادین بدون اینکه خودم بخوام و اخرش گلرویی رو که میبینید رو به 

روتون نشسته غمگین، خسته،

هیچوقت نمی بخشمتون نه پدر نه شماها رو میدونم حرف هامو نمیفهمین 
چون عشقو نمیشناسید فقط یاد گرفتین فرمان ببرید و بگید چشم؛

 مادر،عصمت، ننه بلقیس، سعید،صابر که میخواهیداصل مطلب و بدونید

من به بقیه روزهای زندگیم خیلی فکر کردم میخوام برای همیشه از 
زندگیتون بیرون برم اصال نمیخوام زیر اسمونی که شماها سر میکنین باشم 

دلم هوای پاک میخواد اینجا نمیتونم نفس بکشم ؛

من تصمیم گرفتم از ایران برم حاال یا برای ادامه تحصیل یا زندگی.

(بر عکس همه من حرفای گلرو رو می فهمیدم)

صابر که فکر میکرد جای پدر نشسته صداشو کلفت کرد وگفت:

به به چشمم روشن بزار کفن بابات خشک شه بعدا  ادعادی ارث و میراث 
کن.

(گلرو به طرف صابر براق شد و با فریاد بلندتر )گفت:
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مرادخان فقط اسمش پدر بود اما هیچ نقشی نداشت یادت نرفته که

تو یکی دیگه نمیتونی بهم زور بگی یعنی نمیزارم که بگی اگرم حقم رو ندی 
و باهام کنار نیای از راه قانونی وارد میشم با همتونم  امیدوارم فهمیده 

باشین.

(گلرو به اتاقش رفت و در رو محکم پشت سرش بست ،

و به سراغ ویالونش رفت)

(سعیر):

صابر بد قلقلی میکرد و راضی نمیشد،

حتی عصمت هم که حکم دایه اش را داشت حرف هایش به گوش او 
بدهکار نبود.

چند روزی گذشت و حاج صابر که همه اموال پدرم را سرپرستی میکرد وارد 
شد و پا در میانی کرد و خالصه هر طور بود سهم االرث گلرو را تقسیم کرد 

و به او داد.

‐گلرو مادر توروخدا مراقب باش عزیزدلم از غصه دوریت مریض میشم 
اخر.

‐مادر من اونقدری بزرگ شدم که روی پاخودم وا یستم در ضمن عموی یکی 
از دوستامم اونجا واسه وارد شدن به دانشگاه کمکم میکنه.

عصمت:

دلمون خب برات تنگ میشه دختر.

‐دیگه باید این راه رو میرفتم چه حاال چه...

(گلرو رفت و بار سفرش رو بست)
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صابر دیگه شده بود مرد خونه و جای پدرم رو تقریبا گرفته بود.

گلرو رفته بود و خانه سوت و کور بود ،مادرم غصه میخورد.

من کنکور شرکت کرده بودم و منتظر جواب کنکوربودم.

یک ماهی گذشت و جواب های کنکور امد،

رتبه ام باالشده بود.

برای گلرو نامه نوشتم و گفتم که قبول شدم گلرو با این که ان سر دنیا بود 
اما از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجید.

باالخره من در رشته معماری در دانشگاه تهران قبول شده بودم که کار هر 
کسی در ان زمان نبود معموال هم سن و سال های من درس را ول میکردند و 

به کار می چسبیدند یکیش هم صابر.

مادرم انقدر ذوق زده بود که تصمیم گرفت مهمانی مفصلی ترتیب بده.

(سعید):

مادرم فرشته خانوم و مینا دخترش رو هم که حاال چند وقتی میشد از 
خواهر به مادرم نزدیک تر بود را هم دعوت کرده بود.

خدای من ان وقت ها که مینا را دیده بودم چقدر دوست داشتم در ان دوره 
و موفقیتم او هم شریک من باشد.

به هر حال بگذریم عزیز دل پدر.

شب مهمانی مینا پیرهن ابیه بلندی به تن داشت که زیباییش و حس من تمام 
تنم را با دیدنش میخ کوب کرد؛

لذت بخش بود اما کوتاه ،کاش ادامه داشت.

موهای بلند و پرپیچ و تابش رو شانه هایش تاب می خوردند.

چشمان عسلی درشتش که منحصر به فرد بود و هر بار با دیدنش شیفته تر 
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از قبل می شدم.

وقتی من را دید به طرفم امد.

ضربان قلبم چقدر تند میزد سعی کردم به خودم مسلط باشم ؛

می ترسیدم نگاهش کنم و نتونم خودم را کنترل کنم و در حضور همه درا 
غوش بکشمش،

که یک دفعه صدای لطیفش را شنیدم:

‐شما کار بزرگی کردید ،قبولی در دانشگاه اون هم رشته معماری کار هر 
کسی نیست 

شما لیاقت شو دارین واقعا بهتون از صمیم قلب تبریک میگم.

(سرم رو باال اوردم خواستم چیزی بگم که صورت پر خشم صابر را که پشت 
سر مینا ایستاده بود دیدم و اجازه ی هر جوابی را از من گرفت)

وقتی مینا من رو مظطرب دید برگشت و به طرف خانم ها رفت.

با رفتن او صابر هم اب دهانش رو رو زمین انداخت و رفت.

ان روز فکر کردم همه خوشحال بودند از موفقیتم، جز صابر؛

 هیچ وقت نتونستم با او رابطه دوستانه ای داشته باشم.

اما هیچ وقت فکر نمیکردم خوشی و زندگیه من اینقدر صابر را اذیت کند.

(سعید نگاهی به پرنیا کرد و) گفت:

خستت کردم دختر.

‐نه بابایی من دوستدارم که بشنوم این همه سال منتظر بودم تا بشنوم.

‐میخوای بریم لب ساحل بشینیم.
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‐باید لباس بپوشم!

‐عزیزپدر منتظر میمونم،زودتر بپوش.

(پرنیا در کنار ساحل دل و گوش سپرد به ناگفته های سعید)

(سعید):

باالخره گذشت و من سال دوم دانشگاه بودم که یک روز مادرم صدایم کرد 
و گفت:

‐سعید

بیا مادر باهات کار دارم،

یعنی یه خواهشی ازت دارم.

‐جانم مادر شماجون بخواه

من در خدمتم.

(مادرم خنده ای کرد )و گفت:

جونت سالمت پسر مهربون من

بعد از رفتن گلرو تنها کسم تویی.

(با امدن اسم گلرو مادرم دست خودش نبود اهی کشید و غم دنیا در 
چشمانش جمع شد با این که دو بار در هفته صدای او را می شنید و ماهی 

یک بار نامه اش را برایش می خواندم اما دلش راضی نمیشد)

پیشانی مادرم را بوسیدم و گفتم:

مادرم حاال تعارف و بزار کنار لطف کن بگو، جانم؟

‐چشم اقا مهندس،
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امروز فرشته خانوم اومده بود خونمون.

(با بردن اسم فرشته خانوم تمام بدنم یک لحظه داغ شد احساس کردم 
گونه هایم سرخ شده)

‐اره پسرم میدونی که امسال مینا دیپلم شو میگیره و تو بعضی درس 
هایش ضعیفه؛

 فرشته خانوم می خواست بعد از اینکه از مدرسه میاد بزارتش کالس 
تقویتی اما من دیدم  بنده خدا هم کلی باید هزینه کنه هم دیدم دم غروبی 

دختره برو رویی داره باید تنها بیاد خونه تو کوچه وخیابون،

پیشنهاد دادم تو باهاش درس هاش رو کار کنی بنده خدا اول قبول نمی کرد 
اما با اصرار من راضی شد،

گفت باهات صحبت کنم ببینم اصال وقت داری یا نه.

(از پیشنهاد مادرم ذوق مرگ شده بودم می تونستم به مینا بیشتر نزدیک 
بشم شاید درس بهانه ای بود برایم تا از احساسش نسبت به خودم اگاه 

بشم)

از طرفی میترسیدم با دیدن صورت مینا دلم تاب نیاره و کار دستم خودم 
بدم و اون از عشقم خبر دار بشه)

‐هواست کجاست مادر؟سعید با تو ام.

تو روخدا وقتت رو یه جور تنظیم کن به این طفل معصوم درس بدی 
فرشته خانوم ارزوشه مینا دیپلمش رو بگیره و معلم بشه،

خیرببینی.

(به خودم اومدم انگار تو عمل انجام شده قرار گرفته بودم)

‐سعید جان بگو چه روزایی وقت داری که من به فرشته خانوم بگم.
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(سعید):

او ارام و نجیب بود و به درس عالقه داشت واقعا م یخواست درس یاد 
بگیرد.

ساعت هایم را طوری تنظیم کردم که صابر خونه نباشه، اصال از برخورد 
صابر و مینا و از اینکه در دسترس صابر باشیم می ترسیدم.

باالخره جلسات کمک به مینا گذشت و به روز امتحاناتش نزدیک می شدیم 
اما هنوز من از حسش به خودم اگاه نبودم.

دخترم نمیدونی چه لذتی داشت به مینا نگاه کردن و با او حرف زدن؛

با خودم گفتم تمام دوست داشتنم را نسبت به او روی کاغذی بنویسم و به 
او بدم؛

تااینکه،

ان روز فرصت زیادی نبود و دل تو دل من نبود و کالس من و مینا داشت به 
ساعت های اخر ختم میشد،

از مینا خواستم تا دفتر تمرین هایش را پیشم بگذارد تا جلسه بعد اگه 
اشتباهی داشت به او یاد بدم.

بیشتر بهانه ای بود تا براش نامه ای بنویسم

وقتی دفتر رو به من داد انقدر ذهنم درگیر بود که دفتر از دستم افتاد.

من و مینا با هم دوال شدیم تا دفتر را برداریم، وای انگار سیم برق به من 
وصل شده بود رعشه ای در بدنم تنید و یکباره تمام بدنم داغ شد دست 
های زیبا و کشیده مینا روی دست هایم قرار گرفت و اختیارم را از دست 
دادم؛ دست دیگرم را روی دستش قرار دادم و بوسه ای روی دستش زدم 

شاید دو سه دقیقه بیشتر طول نکشید.

مینا هاج و واج مانده بود.
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من ترسیده بودم اگه از من ناراحت میشد و میرفت و دیگه نمیومد اگه 
پیداش نمیشد چیکار میکردم.

مینا دفترش را گذاشت و با عجله به سمت در حیاط رفت مانتوی کرمی با 
دکمه های طالیی و شال قهوه ای سرش بود که قیافه اش رو بچگونه کرده 

بود.

(سعید):

چهار سال مثل برق و باد گذشت و من درس و خدمت سربازی را تمام کردم  
و در یک اداره ی دولتی مشغول به کار شدم.

مینا هم درسش تمام شده بود و مشغول به اموزگاری شده بود.

من و مینا یواشکی و پنهانی هم دیگر و می دیدیم و ریشه عشقمان قوی تر 
شده بود.

مینا خواستگارهای جور وا جور داشت و برای هر کدوم هزار بهانه می اورد 
تا فرشته خانوم دست از سرش بردارد و من می ترسیدم؛

 کم کم خواستگاری رو باید مطرح میکردم.

(ننه بلقیس پیر شده بود همش به مادرم وعصمت) میگفت:

صابر که دیگه داره پیر میشه پس کی میخواین آستین ها تون رو برای این 
دو تا باالبزنید تا من زندم بزارین عروسی این دو تا رو ببینم.

(مادرم و عصمت مرتب به صابر دختر های مختلف رو پیشنهاد میدادن اما 
صابر قبول نمیکرد،

و من گفتم:

اگه صابر  قبول نمیکنه من این وظیفه سنگین و انجام میدم و ارزوی ننه 
بلقیس و بر اورده میکنم)
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(سعید):

در ان اوضاع و احوال

مدت ها بود از گلرو خبری نبود مادرم کالفه بود نه تلفنی ،نه نامه ای،

 برایش نامه هم که می نوشتیم ادرس مشخصی نداشت و برگشت میخورد.

مادرم باز ازغصه مریض شده بود و عصمت بیچاره مدام مراقبش بود.

چند روز بعدصبح زود زنگ در به صدا در اومد با سرعت دویدم و در رو باز 
کردم همان پستچی اشنابود.

انقدر هول و نگران بودم که پستچی گفت:

اقای مهندس چیزی شده ؟شرمنده که نامه تون به تاخیر افتاد.

‐نه نه این چه حرفیه انشاله خوش خبر باشی ! 

‐هی اقای مهندس ما ماموریم و معذور چه خبر بد باشه چه خوب باید 
راضی بود به رضای خدا.

(نامه رو گرفتم و به داخل خانه برگشتم و)گفتم:

بفرما مادر من این هم از نامه های دخترتون  حتما عذر خواهی کرده که کار 
داشته،درس داشته،سرش شلوغ بوده،چقدم سنگینه پاکتش!

(مادرم که خوش حالی در چشماش موج میزد )گفت:

سعید مادر ماشاله..ولت کنن تا فردا میخوای بگی هان؟

بخون ببینم دلم طاقت نداره

(عصمت و مادرم و بلقیس نشستند) و من شروع به خواندن نامه کردم.

(نامه گلرو):
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به نام خدا

سالم به مادر و برادر عزیزم؛

 سالم صابر و 

عصمت مهربانم و بلقیس جانم 

از طرف دانشگاه برای یک دوره ی چند هفته کار اموزی به بیمارستانی در 
جنوب پاریس منتقل شدم...

در انجا باید یه سری از بیمار ها را تحت معالجه قرار می دادیم

و گزارشش رو هر روز به دانشگاه می دادیم

با همه هم دانشکده ای هام مشغول بودیم

پله های پیروزی رو باال میرفتم اما نمیدانم چرا همیشه لحظات خوش من 
کوتاهه...

شاید فکر کنید دیوانه شدم 

ای کاش مرادخان ساالری پا بر این دنیانمیزاشت.

به هر حال بشنوید و بخونید که چه به روزم گذشته:

یک روز که وقت استراحت مان بود با یکی از بچه ها از روی حس کنجکاوی 
به قسمت های دیگه اتاق ها و بخش های دیگر بیمارستان رفتیم؛ با هم 

رفتیم به طبقه سوم و تنها اتاقی که در اونجا بود،چه بگویم عصمت چه 
بگویم مادر عزیزم

باور نمی کنید، من!من! 

من مسیح را دیدم روی یک تخت نحیف و پژمرده اما مثل همیشه پاک و 
معصوم
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اره خودش بود،عشق من بود،

مسیح من بود...تعجب کرده بودم!

وقتی چشمای ابی و قشنگش رو دیدم باورم نمیشد این مسیح من است.

اینجا از شور و ذوق که همدیگر را دیدیم نمی توانم بگویم فقط این شعر را 
میتوانم برای حال خودم برایتان بگویم:

یوسف گم گشته باز اید به کنعان غم مخور

کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور

ای دل غم دیده حالت به شود...دل بد مکن

وین سر شوریده باز اید به سامان غم مخور

خدا مسیح من رو به من برگردوند ،

ساعت ها با هم حرف زدیم هزاران بار بوسه بر هم زدیم...

می ترسیدیم نکنه همه این ها خواب باشه

شب شد و من قول دادم صبح زود به دیدنش بروم

سپیده نزده بود که به دوستانم گفتم من بایدبرم.

شب قبل تا صبح خوابم نمی برد.

در اتاقش را بازکردم انگار او هم مثله من خوابش نبرده بود.

کنارش نشستم و به چشمایی که هنوز عاشقم بود خیره شدم...

(مسیح پیش دستی کرد و پرسید):

اول تو بگو بگو ببینم چیشد با پدرت چیکارکردی؟؟؟
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من از ان شب و...همه چیز را برایش مو به مو تعریف کردم.

(سعید دیگه توان نداشت از صبح یه کله برای پرنیا صحبت می کرد،

رو به پرنیا) گفت:

مثله اینکه تا از گرسنگی و خستگی نمیرم  دست از سرم بر نمیداری؛

پاشو یه لقمه ابی ،نونی، چیزی بیار دختر.

پرنیا لبخندی زد وگفت:

راسش بابا جون معده ی خودمم درد گرفته،

الهی بمیرم شما رو خسته کردم.

تا یکم دراز بکشید من میرم ی دم پختک عالی بزارم و بعدش هم چایی برای 
شما قربان.

‐برو عزیز پدر روده بزرگه کوچیکه رو خورد.

 ‐ای به چشم.

(پرنیا دست های سعید رو گرفت )

و گفت:

خب پدر این هم از ناهار ؟بزارین چای بریزم تا ادامش رو بگین که خیلی 
مشتاقم.

‐خب دخترم بگذار ادامه ی درد دل گلرو و عشقی که تازه به اون رسیده بود 
رو بگم:

(گلرو):

رو به مسیح کردم و گفتم:
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حاال تو تعریف کن!

‐آن شب که از خونه ی شما رفتیم حال خوبی نداشتم گلرو!

خاله انا به اقای فراز می گفت:

مگه مسیح چه عیب و ایرادی داره دلشون هم بخواد،

خوش قیافه نیست که هست،تحصیل کرده نیست که هست طفلک گفته که 
مسلمون هم میشه دیگه چی می خواستن؟

فراز‐می دونستم ساالری ادم عصبی ایه اما به این شدت فکر نمیکردم 
مرتیکه اصال فکر نکرد که ی زمان نون و نمکی با هم خوردیم.

(اقای فراز قرص ارام بخشی و برام اورد وگفت :

بخور اینجوری اروم ترمیشی بزار ببینیم تا فردا چیکار میشه کرد همیشه 
توی راه سختی هایی هم سخت،من و انا هم یه سری مشکالت رو داشتیم 

اما صبور بودیم تو هم صبور باش مرد)

(مسیح):

اون شب گذشت و من تا صبح کابوس دیدم ی وقتا میدیم لباسای بهم 
ریخته پوشیدی و من رو صدا میزنی جفتمون می دویدیم اما به هم نمی 

رسیدیم.

صبح اقای فراز باچشمای پف کرده رو به من کرد وگفت:

مسیح جان تا صبح خیلی فکر کردم و تمام راه ها رو در نظر گرفتم اما راهی 
عملی نیست اما باز هم بخاطر تو یه راه رو امتحان میکنم

(چقدر به فکر من بود

با تمام حرفایی که پدرت بهش زده بود اما باز هم به فکرم بود)

‐امروز من تنهایی پیش ساالری میرم هر چی باشه دو تا ادم عاقلیم بهتر 
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میفهمیم،

دیگه اخرین تیرمونه امیدوارم به هدف بخوره.

مسیح ازت میخوام اگه قبول نکرد خودت رو نبازی و مردانه بایستی قول 
بده پسرم.

(من که میدونستم به تو نرسیدن یعنی مرگ من ؛ اماقول دست و پاشکسته 
ای به اقای فراز دادم)

تا ظهر که اقای فراز برگرده من و خاله انا از اظطراب حالمان دست خودمان 
نبود.

ساعت هاگذشت و اقای فراز اومد

(خدایا چه بالیی سر این طفلک اومده ؟کی به این روز در اوردتش؟

یقه پیراهن فراز پاره شده بود روی گردانش خراشیده بود.

زیر چشمش جای کبودی بود )

(خاله انا رو به فراز گفت):

‐چیشده فراز جان چه بالیی سرت اوردن پاشو بریم دکتر حالت اصال خوب 
نیست.

مسیح بیا کمک داره از حال میره(گریه)

‐خاله انا صبر کن داری همه چیو بدتر میکنی بزار نفسش جا بیاد باشه بعد 
میریم دکتر خونسردیت روحفظ کن خاله.

(فراز رو به دستشویی بردم و دست و صورتش رو داشتم می شستم که 
صدای خاله انا دوباره اومد):

‐مسیح توروخدا ببریمش دکتر.
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(اقای فراز که میخواست اصرار های انا تموم شه گفت):

‐ن عزیزم من خوبم انا جان یکی دو ساعت دیگه خوب میشم.

(من با اظطراب به  اقای فراز گفتم):

‐اقای فراز لطفا پس بگین چیشده بگین کدوم عوضی شما رو اینجوری 
کرده؟

‐صبح که به حجره رفتم میدونستم معموال ساالری اونجاست ، وقتی 
متوجه من شد کمی جا خورد فکر نمیکردبا اون رفتارش ما باز هم برگردیم، 
من هم با حالتی که انگار نه انگار اتفاقی افتاده جلو رفتم و باخنده سالم 

کردم؛

با اخم گفت:

 سالم.

 و بعد سرش رو انداخت روی چرتکش و گفت:

فرمایش!!

من هم خواستم به بیخیالی بزنم گفتم:

یعنی به این زودی دوستای قدیمی و  فراموش میکنی؟ پس خیلی بی 
معرفت بودی من نمیدونستم.

به طرفم براق شد وگفت:

بی معرفت اونایین که نون و نمک میخورن و به ناموس ادم نظر دارن.

(همینجور با عصبانیت حرف میزد و به طرفم اومد و یقه پیرهنم روگرفت و 
مرا تکان میداد اما من بخاطر تو و اون دختر دندون رو جیگرگذاشتم 

و)گفتم :

واالبخدا این حرفا خوبیت نداره ساالری جان درست میگی اما انقدر 
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بدخیال نباش موضوع فقط ازدواج و تشکیل خانوادست،به همین سادگی!

عصبانی تر شد و طوری تکانم داد که سرم به دیوارخورد و گفت:

ببین فراز خوب گوشات رو باز کن گلرو ده تا خواستگار داره که صد تا مثه 
شماها رو میخره و ازاد میکنه منم اونقدر احمق نیستم که اونارو ول کنم و 
به تو اون پسره یه ال قبا بچسبم تا یکی دو هفته دیگه دخترم رو میفرسم 

سر خونه زندگیش اونم زیاد تو خونه مونده هوا برش داشته،

توهم برو پشت سرت هم نگاه نکن چون ایندفه اگه بیای هر چی دیدی از 
چشم خودت دیدی.

(فراز):

از بی ادبی های یه ادم بی فرهنگ ب

و بی سواد دلم شکست، مسیح جان اما دیگه نتونستم طاقت بیارم و 
باصدای بلندتر رو به ساالری) گفتم:

ببین مراد فکر نکن ازت می ترسم که چیزی نمیگم، من خودم رو در حد و 
اندازه ی تو نمیدونم که بخوام هر چی از دهنم در میاد به توبگم؛دوم اینکه 

مسیح یه سر وگردن از خونوادت باالتره از همه نظر ،فقط حیف از اون 
دختر معصوم که تو چنگ تو پدر نفهم اسیره، میدونی چیه ؟تو میخوای با 

دخترت معامله کنی بخاطر اینکه خواستگارش پول داره و به تو اعتبار 
میده؛

اخه تو از احساس و دلدادگی چی میفهمی؟ تو بویی از انسانیت نبردی!

(بعد از اینکه حرفام رو زدم و سبک شدم را هم وگرفتم و به سمت خونه 
بیام که هنوز به انتهای کوچه نرسیده بودم که دو تا مرد غول پیکر سر راهم 

سبز شدند که یکیشون) گفت:

ببخشین شما اقای فراز خان هستین دیگه؟
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(گفتم):بله بفرمایید؟

هموز جملم تموم نشده بود که من رو زیر مشت و لگد گرفتند.

نمیدونم!

شاید تند رفتم.

(مسیح):

چند شب دیگر گذشت ؛در اون چند روز من از خونه بیرون نرفته بودم و 
وفقط ساعت ها می نشستم و به تو فکر میکردم.

باالخره شب ششم تصمیم گرفتم دل به دریا بزنم ،و پیش پدرت رفتم و 
کلی زاری و التماس کردم ؛عشقت و ازش گدایی کردم اما من و به طور بدی 

بیرون انداخت و گفت:

سگ کثیف! پسره ی نامسلمون بی همه چیز.

(دلم می خواست تو روگیر بیارم و دستت رو بگیرم و از مملکت جنون زده 
ی تو فرارکنیم اما دستم به هیچ جا بند نبود)

همینطور که در فکر بودم و از پیش پدرت بر می گشتم که صدای بوق 
ماشین و وقتی برگشتم دیدم نور ماشین تو چشمامه و تنها چیزی که به یاد 
دارم دردی بود که از برخورد ماشین به پاهایم در دلم پیچید و صدای مردی 

را باالی سرم شنیدم که به دیگری میگفت:

خوبه گمونم دیگه عشق و عاشقی از سرش پریده باشه؛

اره گلرو صدای حشمت خان راننده ی پدرت بود.

(گلرو): 

اه مادر نمیدانی وقتی اسم حشمت را اورد چه قدر داغ شدم گر گرفتم و 
خجالت کشیدم از روی مسیح.
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پدر اخ پدر که حاال هم که مرده ای باید نفرینت کنم(و باز مسیح ادامه داد):

ان روز ها که در بیمارستان بودم را به یاد ندارم فقط گریه های انا و فراز را 
به یاد دارم.

وای گلرو وای که نمیدونی تو اون شرایط چقدر به حرفات، به نگاه پر 
ذوقت ، به گرمیه دستات احتیاج داشتم.

گلرو کاش االنم تو رو نمیدیدم گلرو جانم من دیگه یه ادم سالم نیستم تو 
سالمی جوونی و اینده داری و میتونی پیشرفت کنی برو با کس دیگه ای 

باش و اون رو خوشبختش کن.

باالخره کار تو اینجا تموم میشه و...بایدبری.

(دستای پر از عشقه مسیح رو گرفتم و گفتم):

بس کن مسیح تو خیلی اشتباه فکر میکنی که باید برم تو اصال من و 
نشناختی، تو عاشق من نبودی فقط ادعای عشق میکردی و گرنه این حرفا 

رو نمیزدی؛

هر ادمی فقط یه قلب داره اونم فقط جای یه نفره ،

گلرو هم چند سال پیش در قلبش رو به جز تو به روی همه بست.

من عاشق تو ام متوجه باش...لطفا!

بگو ببینم مسیح حشمت چیشد؟

خبرداری؟

‐گلرو جان چه فایده داره بدونی مهم اتفاقیه که واسه ی من افتاد.

(مسیح):

ببین گلرو جان من هیچ راهی برای تغییرا این وضع ندارم.

‐تو حق داری از پدرم متنفر باشی تو حتی از من هم که دخترشم میتونی 
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بدت بیاد چون خون پدرم در رگ من جاریه تو بخاطر من به این روز افتادی 
...

(گریه نذاشت حرفم تموم شه؛

مسیح با دستای مهربونش اشک هام رو پاک کرد)

مسیح جانم حشمت به سزای کار کثیفش نرسید؟

من دلم طاقت نمیاره بگو!

‐هی...

چرا مامورها دستگیرش کردند اما بعد پدرت با رشوه و راند و ...

اون رو ازاد کرد.

(مادر جان امیدوارم حال من و مسیح را بعد این نامه طوالنی درک کرده 
باشید.

از خدا تشکر کردم که دوباره عشقم را به من برگرداند.

مطمعن باشید هیچ وقت ترکش نمیکنم

نمیدانم باز کی برایتان نامه مینویسم تنها چیزی که میدانم این است که از 
شهرتان ازادم ای وای که نذاشتن به عشقم برسم،من از اون خونه متنفرم.

مادر جان ،بلقیس عزیزم ،سعید جان، عصمت خوبم ارزوی سالمتی تان را 
دارم.

              گلرو...

(سعید):

نامه گلرو تمام شد.

چه قدر تلخ بود، آن قدر تلخ که دهانم بد مزه شده بود.
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توان حرف زدن نداشتیم گنگ بودیم.

مادرم هاج و ۰واج مانده بود که ناگهان خودش را در اغوش عصمت 
انداخت و با صدای بلند زار زارگریه کرد، میان گریه هایش میگفت:

عصمت میبینی؟

میبینی؟

چقدر من بدبختم اون از بالهایی که تو خونش سرم اورد این از بالی که سر 
دخترش اورد.

دختره مثله پنجه ی افتابم روکه نذاشت با کسی که میخواست عروسی کنه.

دیگه طاقت دوری گلرو رو ندارم.

عصمت:

الهی خدا از سر تقصیراتش نگذره،اه اون دختر و پسر معصوم و بی گناه 
اون دنیا گریبانتو بگیره.

بلقیس:

شوکت جان از تو بدبخت تر ننه این عصمت بیچاره بی ننه بابای بی کسه تو 
حداقل گلرو رو داشتی که محبت وجودتو نثارش کنی اما این عصمت 

بیچاره چی؟

(زیر لب با خودمم زمزمه میکردم که حداقل خدایا شکرت که مردم و مثله 
این طفالی معصوم عذاب نکشیدم)

واقعا برای زن بودن باید مرد بود.

(مادرم از اون روز به بعد بد جوری شکسته شد،من حتی انقدر نگران و 
درگیر مادر بودم که قول و قرارهایم با مینا را به کل به فراموشی سپرده 

بودم ؛
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اما فرشته خانوم و مینا هر روز تقریبا سراغی از مادرم می گرفتند و جویای 
حالش بودند)

باالخره ماجرای گلرو برایمان عادی شد شاید هم خودمان خواستیم عادی 
نشانش دهیم تا شکسته نشویم.

باید مسئله ی خودم و مینا رو مطرح میکردم.

از طرفی با پیش کشیدن مسئله ازدواج من روحیه مادر و بقیه کمی بهتر 
میشد

با مادرم یک روز حرف زدم و او هم با انتخاب و ازدواج من خیلی موافق 
بود و استقبال کرد و بهم گفت:

من اگه میدونستم که زودتر از اینا برات استین باال میزدم پس همون این 
دختر طفلکی واسه همین هر دفه خواستگاراش رو به ی بهونه ای رد میکنه 

درد دلش سعید خانه(و بعد خنده ای کرد)

بزار عروسی تو رو ببینم الاقل مثله خواهرت گلرو به دلم نمونه.

(با اومدن اسم گلرو بغض مادرم شکست)

‐ای باباپس من نمیدونم زودتر سور و سات عروسی و به پاکنید ابغوره 
گرفتن هم ممنوع مادر من.

‐پسرم به روی چشم هم دومادش حاضره هم عروسش بلقیس و عصمتم که 
از خدا شونه دامادی تو رو ببینن ،مگه نه؟

(عصمت و بلقیس هم یک صدا )گفتند:

بله.

مادرم:

پس خودت گفتیا اقا سعید من از فردا دست به کار میشم باشه؟
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(من که از خدا خواسته منتظر رسیدن اون روز بودم سکوت کردم و لبخندی 
زدم حاکی از رضایت)

(سعید):

مادرم با وجود تمام خستگی هایش زود تر همه چی رو رو به راه کرد و با 
فرشته خانوم صحبت کرد و او هم خیلی خوشحال شده بود.

حرف عروسی رنگ و بوی دیگه ای به خانه ی ما داده بود.

هر کس به نوعی مشغول بود اما به وضوح جای خالیه گلرو حس میشد.

من و مینا هر فرصتی که برای تنها شدن گیر می اوردیم استفاده می کردیم 
چقدر دستهای گرمش دستهایم را امیدوارانه فشار میداد؛

چقدر بوسه های دزدانه از گوشه لبانش گرفتم چقدر عطر تنش رو در سلول 
های بدنم جا دادم کاش اون روزها زمان از حرکت می ایستاد.

افسوس که گذشت...

از صابر بگویم:

مدتها بود خلق و خویش بدتر شده بود شب ها دیر تر به خانه می امد و 
سرش به دوستای خیابونیش گرم بود دیگه حرف عصمت هم روی اون اثری 

نداشت، چند بار سرش داد زده بود که:

تو یکی از سرم دست بردار وگرنه ی جور دیگه حالیت میکنم پیرزن.

(عصمت در خودش میشکست)

متاسفانه چیزی که تازگی کشف کرده بودم بوی بد الکل بود که از دهانش 
خارج میشد.

باالخره تِه تهش برادرم بود و در نهایت هم خون بودیم.

(سعید):
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یک شب انقدر منتظر بودم تا از پیش رفیقاش برگرده.

نیمه شب بود که اومد.

رفت سر حوض و دست و صورتش رو اب زد.

رفتم جلو و نگاهش کردم صابر چقدر عوض شده بود چقدر َشر تر شده بود،

 انگار شرافت خودش رو از دست داده بود.

باید از منجالبی که توش دست و پا میزد بیرون می کشیدمش؛

شایدم دیرشده بود.

نمی تونست درست راه بره زیر بازوش، روگرفتم و کمکش کردم تا اتاقوقتی 
حضور من رو فهمید که در اتاق بودیم با چشمای خمار الودش نگاهم کرد 

بازوش رو محکم از دستم کشید بیرون وگفت:

چیه ؟

اقای مهندس چیشده بیدار موندی؟

اگه خواااابت دیرشه صبح نمیتونی بیدارشی تشریف ببرید شبتون بخ خ 
خی یر.

(بر عکس اینکه از بوی دهنش و لحن گفتنش و دست تکان دادنش عصبانی 
شدم خودم و کنترل کردم و) گفتم:

اقا مهندس دیگه چیه هر چی باشه من داداشتم و تو داداش بزرگتر.

شبا که دیر میای، صبام که من زود میرم چند وقته کم می بینیم همو دلمون 
برات تنگ شده داداش صابر.

‐من داداش تو نیستم بهتره این و تو گوشات فروکنی.

درسته بابامون یکیه اما مادر من زیور و مادرت و شوکت فهمیدی؟ من وتو 
از اول هم راهمون یکی نبود همیشه تو اونور خط بودی و من اینور خط و 
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تا همیشم همینطوری می مونیم اقای مهندس حاالم بهتره بری اونور هوا 
بیاد دارم خفه میشم.

(سعید):

(نمی خواستم این طوری ازش جداشم یه لیوان اب ریختم و دستش دادم 
دوباره نگاهم کرد و)گفت:

چرانمیری؟اومدی خیرسرت بهم محبت کنی؟میخوای من و از گردابی که 
توشم نجات بدی؟

(دوباره خندید اما به طرز چندش اوری که دلم ریخت )و گفت:

نه تو اونی نیستی که بتونی من و از این گرداب بیرون بیاری!تو باعث شدی 
که من تو این لجن زار پابزارم حاال بشین و غرق شدنم رو نیگا کن.

(یه کم اب خورد و دوباره) گفت:

بزار خالصش کنم؛

 من از تو سعید ساالری متنفرم، متنفر فهمیدی؟متنفرم، از همون کوچیکی 
همه تو رو به رخ من میکشیدن هوشت، درس خوندنت،  همه چیزت داداش 
کوچیکه برو و پشت سرتم نگاه نکن که یه صابری هست برو و با کسای که 

دوستدارن زندگی کن(با داد) هری!

 ازاتاقم بروبیرون.

‐اخه چرا ازم متنفری اصال باش اما بگو چرا ؟

به قول تو پدرمون یکیه پس باید پشت هم باشیم، من میخوام این روزا که 
برام سرنوشت سازه تو کمکم کنی و پشتم باشی.

(از جاش بلند شد) وگفت:

تو اون روزایی که من احتیاج به کسی داشتم کجا بودی؟ اون روزایی که 
مادرم مرد و من تنها شدم تو همش سرت الی کتاب بود و دلت به دیگرون 
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خوش بود ،هی خوندی و من وادم حساب نکردی من کی رو داشتم فقط 
پدر که اون هم فکر پول رو پول گذاشتنش بود تو گلرو رو داشتی مادرت و 

افرین گفتنا و تشویق های دیگران رو!

اما من...

تنها کسی که یه ریزه بهم محبت داشت عصمت بود اونم وقتی تو وگلرو 
بزرگ شدین و درس خوندین محبت عصمت رو هم ازم گرفتی،دزدیدی، تو 

تموم زندگیم و دزدیدی اما خودت نفهمیدی با من چیکار کردی؟؟؟

(خواستم ارومش کنم که به  طرفم حمله ور شد و)گفت:

برو از جلوی چشمام امیدوارم هر چی زودتر بری و دیگه بر نگردی اما بدون 
یه روز حق چیزایی رو که ازم گرفتی و پس میگیرم ازت؛ مطمعن 

باش!داداش کوچیکه.

(هاج و واج بودم،اخه مگه من محبت عصمت وگرفتم یا رفتار خودش.

دیگه نتونستم و از اتاق اومدم بیرون تنهاش گذاشتم گفتم شاید وقتی 
مستی از سرش بره بیاد و ازم عذرخواهی کنه اما...

زهی خیال باطل صابر حتی در مراسم عقد من و مینا هم شرکت نکرد، دو 
سه روز مونده به مراسم رفت سفر و ی هفته بعد از عقد من و مینا برگشت.

(وقتی صابر برگشت من و مینا رسما زن و شوهر بودیم،اما به مینا یک سال 
فرصت دادم  برای اماده کردن جهیزیه و...اما فقط یک سال نه بیشتر،و 

گفتم:اگه چیزی کم بود خودمون تهیه میکنیم)

(سعیدکه بی رمق شده بود و از دست دادن تنها کسی که برایش باقی مانده 
بود می ترسید به طرف پرنیا رفت و سر پرنیا را میان بازو های خودش 

گرفت وگفت:

خسته ات کردم عزیز دلم،اما خودت خواستی
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حاال که به اخرای این قصه رسیدم نمیدونم اخرش رو برات بگم یا نه.

اصال نمیدانم اگه بهت بگم باز هم با من می مونی یا نه، باز هم این پدر رو 
دوستداری یا نه؟

(پرنیا با صدایی که انگار از ته چاه در می اومد )گفت:

بابایی تو همیشه پدرم خودمی مطمعن باش!که؛

      دوستت دارم

‐پرنیا جان بهتره فالسک چایی رو برداری و بریم کنار ساحل تا ادامه قصه 
ی من و مادرت رو برات بگم.

اون جا شام رو هم یه چیزی حاضری میخوریم.

‐عالیه پدر عزیز دلم االن اماده میکنم همه چیز رو.

(سعید و پرنیا در حالی که غذایشان رو به اتمام بود سعید ادامه داد):

یک شب که همگی مشغول غذا خوردن بودیم صابر زود تر از همیشه به 
خونه اومد و اخم هاش تو هم بود و راهش رو گرفت و رفت تو اتاقش.

(عصمت رو به مادرم گفت):

‐این پسره چشه شوکت

‐واال چمیدونم مگه اصال با من حرف میزنه!

‐بازم احترام تو رو بیشتر داره پاشو برو ببین چشه ،هم اینکه درباره این 
سعید باهاش حرف بزن حاال که زود اومده خونه.

(عصمت قرار بود درباره حق و سهم من با صابر حرف بزنه که سهم من رو 
بده برای اینکه خونه بگیرم و خرج عروسی رو تهیه کنم الزم داشتم)
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عصمت رفت و بعد از یک ربع برگشت و گفت:

‐ای بابا یه موی سعید تو تن این پسر نیست! هر چی میگم یه چیز دیگه 
واسه خودش میگه از بس این کوفتی رو میخوره به کل مغزش رو از دست 

داده.

خدالعنت کنه این رفیقاشو که این بچرو به این راه کشوندن.

(حدس زده بودم برای گرفتن سهمم از صابر باید بحث های مفصلی باهاش 
داشته باشم)

ننه بلقیس:یه چیزی نذر کن شوکت از خره شیطون بیاد پایین!

سعید:بزار چند دیقه دیگه خودم برم پیشش باهاش حرف بزنم.

به واا� من فقط سهم خودم و میخوام نه بیشتر اونم برا این که خونه 
بخرم و برم .

اون هم اگه میشد نمی گرفتم و مینا رو می اوردم تو همین خونه اما خب 
صابر هست. 

‐بسه مادر این حرفا چیه مگه اینکه من نباشم حقت رو نده.

(سعید):

بلقیس  یه سینی چایی برایمان اورد و بعد لنگ لنگان به سمت اتاقش رفت 
تا دور از حرف ها یکم استراحت کند.

بیچاره از وقتی یادم میاد کار میکرد نه به اجبار، از روی مهربانی اش.

من بلندشدم و به طرف اتاق صابر رفتم با خودم گفتم هر چی گفت 
احترامش رو نگه میدارم.

با انگشت اروم به در اتاقش زدم.

انگار نشنیده بود دوباره محکم تر ضربه زدم، که صداش اومد:
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‐کیه چرا ولم نمیکنین ای بابا.

‐منم داداش ،سعیدم ،کارت دارم.

‐هه !تویی ِد بدتر ،راهت و بکش برو.

سعی کن این روزا جلوی چشمم زیاد افتابی نشی، دعاکن زود تر عروسیت 
سر بگیره و بری !هواست باشه هر وقت رفتی خواستی مادرت و ببینی یه 

وقتی میای که من نباشم فهمیدی که؟

(در اتاق و باز کردم و رفتم تو )و گفتم:

‐من چیکارت کردم صابر که این همه ازم  نفرت داری؟

چرا ازم بدت میاد؟

‐خودت چه فکری میکنی؟

‐هر چی فکر میکنم عقل من نمیرسه، اخه برای چی؟

تو تنها داداشمی ،چند وقت دیگه عروسیمه!

بگو مشکلت چیه اه.

‐مشکل من تویی میفهمی توعه حرومزاده، اصال میدونی چیه از وقتی 
شناختمت ازت متنفر بودم.

‐برای چی برای کدوم گناه؟

‐ی بار بهت گفتم بازم میگم تو همه چیز من و ازم گرفتی، پسر اول من بودم 
اما همه به تو بها می دادند حتی مادر خودم زیور من و تو اتاق میبرد و کتک 
میزد و همه چیز تو رو به رخم میکشید ،هر جا می رفتم حتی تو خوابم تو 

ولم نمیکردی مثه کابوس دنبالم بودی؛ سعید از انتقامم بترس یه کاری 
میکنم دنیایی رو که واسم جهنم کردی واست جهنم کنم.

(سعید):
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تو چشمای قرمز صابر نگاه کردم و گفتم:

پس بزار منم بگم از وقتی شناختمت سایه ی یه ادم رزلِ بی عاطفه رو حس 
کردم، اگه هر کی به طرفت نیومده پس عیب از خودت بوده اگه پدرمون و 

مادرت طرف من بودن باعث خجالت منه؛

هه...

تو باید از خودت انتقام بگیری نه بقیه

االنم فقط اومدم سهمم رو ازت بگیرم همین.

دستام رو کنار زد وگفت:

ها ها ها خندیدم پس اقای مهندس اومده سهمش رو بگیره،مرتیکه چه 
سهمی چه کشکی این چند ساله من مثه خر کار کردم که تو بری درست و 
بخونی و اب تو دل ننت تکون نخوره حاال از من سهم میخوای، کی خرج 

اون خواهر ولگرد بی همه چیزت رو داد.

(شقیقه هام داغ شد جلوتر رفتم ) و گفتم:

‐ببین هیچ وقت دوست نداشتم باهات دهن به دهن بشم اما حضرت اقا 
خیلی بیشتر از اون که حقت بوده خرج خودت و هیکل نحست کردی!

حالیته ؟تا امشب فکر میکردم برادریم اما فهمیدم نه همیشه رو در روی هم 
بودیم اگه حاالم حساب کتابم رو ندی با زور می شونمت و ازت میگیرم 

فهمیدی؟

(یه لحظه صابر به طرفم حمله ور شد و دیگه نفهمیدم چیشد تا اینکه به 
خودم اومدم و دیدم چاقو افتاده رو زمین و صابر خونیه و) داره 

فریادمیزنه:

کمک این من وکشت کمک...

(سعید):
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همه به چاقوی روی زمین و دست های خون الود من و پهلوی زخمی صابر 
نگاه میکردند.

***

تو باز داشتگاه محلمون به چند ساعت قبل فکر میکردم کاش چنین اتفاقی 
نمی افتاد، کاش مثله همیشه عصمت پا در میانی میکرد،کاش...

توی چند ساعتی که در باز داشتگاه بودم از صابر متنفر تر شدم.

من هیچ وقت همراه خودم چاقو نداشتم؛ اون نامرد توی اون بحث و دوا 
چاقو رو به پهلوی خودش زده بود و وقتی به خودم اومدم دیدم چاقو توی 

دست منه.

حتی مادر و عصمت و بلقیس هم همان چیزی را دیدند که صابر می 
خواست.

هیچکس حرفای من و باور نکرد(جز مینا)

دو هفته ای در بازداشت بودم تا قرار دادگاهمان مشخص شد،دادگاه وکیل 
تسخیری برایم گرفته بود؛

اما در ان مدت هیچکس به دیدنم نیامد،شاید هم اجازه ی مالقات به ان ها 
نمیدادن!نمیدانم!

(سعید):

صدای سربازی رو شنیدم:

اماده شو یک رب دیگه دادگاه داری.

(از روی تخت اهنی که روش پتوی کهنه ای بود بلند شدم،دمپایی ها رو 
پوشیدم و راه افتادم؛
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با اون لباس ها و دست بند و پا بندها اصال شرایط روحی خوبی نداشتم.

نیم ساعتی در راه بودیم و من در فکر خودم ،مینا،مادرم،صابر لعنتی بودم)

رسیدیم و به اتاقی بزرگ وارد شدیم و از چیزی که دیدم داغ شدم.

(چشمان مینا رو دیدم که گریه میکرد؛

خدایا چرا مثه یه قاتل رو به روی عشقم ، همسرم وایستادم...)

لعنت بهت صابر.

چشمان گریان عصمت و مادرم را دیدم

سرم رو پایین انداختم و رفتم و نشستم.

و صابر اون طرف کمی دور تر از صندلی ها نشسته بود و با نفرت و کینه 
نگاهم میکرد و کوچکترین توجهی به مادرم و عصمت نداشت.

(سعید):

من به سه سال حبس محکوم شده بودم.

خدای من چرا برای کاری که نکردم؟

برای گناهی که مرتکب نشدم!

چند ماه اول مینا و فرشته خانوم،البته گاهی هم مینا تنهایی می امد و بهم 
سر میزد و ذکر همیشگی لبانش این بود که:

 من وتو برای همیم و تا ابد برای هم می مانیم.

چند ماه که گذشت خبری از مینا نمیشد.

مادرم و عصمت به دیدنم می امدند و ناله می کردند از ازار های صابر.

هر بار از مینا از ان ها می پرسیدم جواب سر باال میدادند.
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یک سالی گذشته بود و دیگر تحمل نداشتم؛

یعنی چیشده بود؟

چرا مینای من نمی اومد؟

چرا عشقم دیگه سراغی از سعیدش نمیگرفت؟

چرا؟

این همه چرا در ذهنم بود و جواب هیچ کدام را کسی به من نمیداد.

***

(پرنیا سرش روی بازو های پدرش بود،

همان بازو هایی که روزی مینا ارزو داشت سرش را ساعت ها روی ان ها 
بگذارد)

سعید پرنیا را نوازشی کرد؛

پرنیا گفت:

پدر هوا خنک شده میترسم سرما بخورید بیاید برگردیم به ویال شما هم 
خسته شده اید.

‐ن دخترم می خوام تمومش کنم این قصه سنگین و درد اور رو که روزگار 
برام رقم زده؛

میخوام تا طلوع صبح که بهنام و ساحل میان زندگیم رو دیگه با اونا اغاز 
کنم و این بار از دوشم برداشته بشه.

‐چشم بابایی من که از خدامه، پس بلند شید یکم لب دریا قدم بزنیم و یه 
چایی بگیریم.

‐بریم عزیز پدر.
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(سعید):

سه سال از بهترین روزای زندگیم رو در اسارت و حبس بودم،

 کنار کلی ادم های جور وا جور؛

چند ماهی بود که هیچ کس به دیدنم نیامده بود،

که ان روز یک دفعه اسمم را صدا زدند:

 مادرم بود شوکت.

مظفر خان راننده مان او را اورده بود؛

اما با پشتی خمیده و...

انقدر پیر شده بود در این چند وقت که جا خوردم ان قدر جا خوردم که 
هیچ چیز نتوانستم بپرسم.

مادرم هم فقط گریه میکرد.

مادرم میگفت :

فقط برای این با مرگ میجنگم که هر چند ماه یک بار تو را ببینم، تا این که 
ازاد بشی.

 (وقت مالقات تمام شد،کوتاه بود؛

چقدر دلم میخواست از مینا بپرسم اما...نشد.

مادرم راست میگفت که با مرگ میجنگد، اونقدر فرتوت شده بود که 
صدایش هم پیر شده بود.

(سعید):

ماه بعد مظفر خوان اومد ؛اما تنها...
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یقین داشتم که چیزی شده.

نگاهم کرد و تلفن رو برداشت و من گفتم:

‐سالم مظفر خان پس مادرم کو؟شما اینجا تنها؟

‐پسر خدا رحمت کنه این زن رو چقدر شما ها رو تر وخشک کرد.

‐چی میگی اقا؟کی رو میگی؟

‐ننه بلقیس عمرش و داد به شوما.

(سر جایم میخکوب شدم؛خدایا اون پیرزن مهربان چرا رفت؟ میدانستم 
مرگ او ضربه محکم دیگری به مادرم زد)

***

نزدیک عید فطر بود و به من اف خورد(هفت ماه از زندایم کم شده بود، 
البته اخالق و رفتار من هم چون خوب بود و دوایی نداشتم در انجا دو ماه 

هم به اون خاطر کم کرده بودند)

خوش بختانه برای دفن ننه بلقیس می توانستم خانه باشم.

ان ها با چند بار رفت و امد حکم ازادیم را دادند.

(سعید):

قلبم تند میزد.

تمام لحظاتی را که پشت در بودم در این فکر بودم با دیدن مینا چه کنم.

در زدم و صدای مظفر خان راننده پدرم اومد:

‐سالم اقا بسالمتی اومدی! بفرما بفرما

شوکت خانوم اق پسرت اومده.

مادرم دوان دوان به سمتم دوید و بوسه ای بر پیشانیم زد دستهای 
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زحمتکشش را بوسیدم و به صورتم زدم، چقدر دلم برایش تنگ شده بود.

مراسم ختم ننه بلقیس سه روز طول کشید و مادرم هیچ چیز کم نذاشت.

از صابر خبری نبود نمیدیدمش.

از عصمت پرسیدم:

این بی غیرت مگه از مرگ ننه بلقیس خبر دار نشده؟

(عصمت اهی کشید)و گفت:

نه مادر اون چند وقتیه رفته؛ بی خبر ولی...

نمیدونم کجا!

‐یعنی چی؟ مگه میشه همین جوری بره! یعنی شما ها روگذاشته رفته !شرم 
داره به وا�،من دلم خوش بود یه مرد باال سرتون هست.

پس کی به حجره ها سرکشی میکنه؟

‐یواش پسرم مادرت مریضه اعصاب نداره، خستس تو هم بهتره به فکر 
خودت باشی از فکر صابر بیا بیرون فکرش رو نکن مادر.

(عصمت حرفی نزد با خودم گفتم بهتره پیش مادرم برم اون حتما خبر داره 
از همه چیز)

(سعید):

به هرحال وقتی شام رو خوردیم مادرم به طرف اتاق رفت تا بخوابه، پشت 
سرش دودیدم و به اتاق رسیدم؛ کنار تختش نشستم و گفتم:

 مادر میخوام باهات حرف بزنم ،نمیدونم چرا شما ها هر کدوم یه جور از 
من فرار می کنید، اومدم ازتون چند تا سوال کنم.

‐بپرس سعید جان
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‐اول بگو مینا کجاست؟

 نزدیک به ده یازده ماهه که ندیدمش فقط راستش رو بگو کجاست؟ چرا 
خبری ازش نیست؟

‐رفته سفر.

‐سفر؟

چه سفری؟ مینا اب می خواست بخوره به من میگفت، چی میگی مادر؟باید 
به من خبر می داد.

‐سفرش اتفاقی بود،نتونست.

‐اگه راستش رو نگید میرم مدرسش و از همکاراش سوال میکنم.

‐مدرسه هم بری بیشتر از این چیزی گیرت نمیاد ،حالم خوش نیست بزار 
بخوابم.

‐مادر،من دیگه بچه نیستم که سر و ته قصه رو هم بیاری و بگی میخوام 
بخوابم

رفتار تو و عصمت عادی نیست من میخوام ببینم زنم کجاست؟

(زده بودم به سیم اخر،صدام بلند تر شده بود):

ببین مادر ،من یه رگ از مراد ساالری تو تنمه پس راست و حسینی بگو 
جریان چیه؟

‐میخوای بدونی، باشه! اما بعدش تو رو خدا دست از سرم بردار سعید،ی 
روز صبح از خواب بیدار شدیم دیدیم مینا و فرشته خانوم نیستن به هر 

دری زدیم اما پیداشون نکردیم فقط خدا میدونه کجان!

‐فک کردید من دیونم مادر!بی خبری از گلرو و مرگ بلقیس دیونتون کرده.

‐من راستش رو بهت گفتم سعید،میخوای باور کن میخوای باور نکن...
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(دیدم حالش خوش نیست، حال منم خوش نبود،راهم روگرفتم و از اتاق 
بیرون اومدم)

داشتم راه میرفتم که صدای گریه ام عصمت و مادرم رو به اتاق کشاند:

‐خدایا،زنم کجاست؟

خدایا عشقم کجاست؟

خدا اگه من و نمیخواست چرا طالق نگرفت ؟

عصمت چرا مینای من رفته؟

مادر چرا جوابی ندارید خداااا

(مادرم جواب داد)

‐عصمت بهش بگو اون صابر یک ساله پیداش نیست، بهش بگو همه اموال 
مراد رو به اسم خودش کرده،بهش بگو...

(من هاج و واج بودم، مادرم از گریه منفجر شده بود و رو به من گفت)گفت:

‐بی خبری از گلرو و رفتن مینا ،افتادن تو به زندان همه توانم رو گرفته 
سعید مادر اگه غیرت داری دنبال خبری از گلرو برایم باش همین.

(سعید):

بار سفربستم تا شایدخبری از گلرو برای مادرم بیارم.

وقتی مادرم فهمید که میخواهم به پاریس برم در پوستش نمی گنجید.

وقتی خنده اش را میان ان همه گریه اش می دیدم می گفتم:

 سعید حتما باید خبری از گلرو بیاری.

(خالصه به اداره گذر نامه رفتم و بعد هم بلیط گرفتم برای یک هفته 
دیگه،باید چند دست لباس تهیه می کردم؛به باب همایون رفتم و بعد از چند 
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بار تست کردن کت و شلوار ابی تیره با پیرهن سفید و کربات ابی تیره 
خریدم،با یک جفت کفش مشکی مردانه)

به یاد مینا و اون وقت ها راهم را به طرف الله زار کج کردم و قدم زنان 
میرفتم؛که ای کاش نمیرفتم و نمیشکستم...

به سینما ها و یک کاباره که عکس هنر پیشه هایشان روی در و دیوار خورده 
بود رسیدم،

چند قدمی از کاباره رد شدم که چیزی توجهم رو جلب کرد،برگشتم ،زن 
رقاصی که لباس بازی پوشیده بود؛

چقدر چهره زیبایش در میان خروارها ارایش اشنا به نظر میامد.

بیشتر دقت کردم،چشم هایم را مالیدم هر چه بیش تر نگاه میکردم ضربان 
قلبم تند تر میشد،با خودم میگفتم:نه سعید احمق این فکرا چیه!

(سعید):

مینا    !

یعنی مینا میان ان همه مرد؟

(چشمانم را که بازکردم رو به روی مینا و بین مشتی مردان هرزه که در 
کاباره نشسته بودند بودم،که صدای یکی از ان ها من رو به خودم اورد):

‐اقا میشینی؟ چی میخوری؟

‐اسمش چیه؟

‐ها؟؟

‐اون زن اسمش چیه؟

‐هه ساحره رو میگی!طالست طال خوشا به حال اونی که امشبو باهاشه و...
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‐خفه شومرتیکه یاغی(نزاشت حرفم تموم بشه)

(مشت بود که در صورتم میخورد و زیر لگد له می شدم، مینا به پایین امده 
بود از روی سکوی رقص، یک ان سرم را برگرداندم چشمان مشکی اش 

غوغایی کرد در جانم.

مینای همیشگی اما ظاهری ،مانند؛

یک فاحشه...)

***

‐گورتوگم کن حیوون بار اخرت بود اومدی اینجا!

(بیرون کاباره روی زمین ِولو شده بودم ،حال خرابی داشتم از درد به خودم 
می پیچیدم،نمیدونی چقدر سخته عشقت رو نفست رو بین اون همه اشغال 

ببینی...به هرحال بگذریم)

خودم رو جمع و جور کردم و بلند شدم، فکر مینا درد را از یاد برده بود؛

تقریبانیمه شب شده بود.

(سعید):

‐کشان کشان خودم را به خیابان رساندم.

ان دور و اطراف ماشینی نبود.

به راهم ادامه می دادم ،نیم ساعتی پیاده روی کردم تا به میدان نگارستان 
یا بهارستان امروز رسیدم؛

 اما دیگه توانی نمانده بود،دستم را دراز کردم و ماشینی چراغ زنان ایستاد 
و سوار شدم.راننده که پسر جوونی بود به صورت پر از خونم نگاه کرد و 

گفت:

‐چیشده داداش؟



مینـــــــــــــــا

116

@simorg_yashmi

‐اقا...اقا

داغونم فقط من رو برسون به این ادرس که بهت میگم:

شمیران‐‐‐

*

نیم ساعتی بعد به خانه رسیدم، نفهمیدم چجوری رفتم تو، کسی برده بود یا 
خودم رفته بودم؛

فقط چشمانم رو که باز کردم مادرم را دیدم.

*

مادرم:

خدا لعنتشون کنه پسر تو کجا بودی اخه؟

‐اااخ درد میکنه مادر اروم تر.

‐الهی شوکت نباشه که تو رو اینطوری ببینه(گریه).

(چند جای بدنم زخمی شده بود،البته کبودی در همه جای تنم به وضوح دیده 
میشد؛

دو روزی گذشت آثار درد هایم کمتر شده بود و وقته پروازم به پاریس 
رسیده بود و آن یه هفته ای که باید در ان جا می ماندم، چمدانم را بستم و 

اماده شدم برای سفر به دنبال گلرو.

از فکر مینا بیرون نمی امدم با خودم می گفتم اشتباه دیدم شاید شبیه به 
مینای من بود ،اما باز میگفتم:

چشمان مینای من بود! اما کجا باید میرفتم با داغی که بر دلم بود؟

***چمدان هایم را بستم و عازم سفر به پاریس شدم.
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‐اقا هواپیما نشست لطفا بیدار شید...اقا

‐بله ببخشید خیلی ممنون.

*

به پاریس رسیدم.

جسمم ان جا بود اما روحم در الله زار پشت در ان کاباره دفن شده بود.

(طبق آدرسی که از گلرو داشتم به دانشگاه شهر رفتم و وقتی مطمعن شدند 
برادر گلرو هستم اخرین خبری که از گلرو داشتند رو بهم دادند.

اطالعاتشان در همین حد بود:

خانوم ساالری درسش را در این دانشکده به اتمام رساند؛

و حتی از ایشون خواستیم در همین جا مشغول به کار شوند اما ایشون 
قبول نکردند و به همراه همسرشان از این شهر شایدم از این  کشور رفتند 

،نمیدونیم خبردیگری نداریم.

*

(به هتلی که از ایران رزرو کرده بودم برگشتم خالی از امید ؛ مدام به کلمه ی 
همسر فکر میکردم یعنی گلرو ازدواج کرده؟بامسیح!یا کس دیگه؟)

ادرس بیمارستانی که مسیح در ان بستری بود را از دانشکده گرفتم و نامه 
ای از رییس دانشکده دریافت کردم تا ضمانتی برای اطمینان باشد تا مدارک 

مسیح را از بیمارستان بگیرم.

فردا اول وقت باید به اونجا میرفتم.

(سعید):

فردای ان روز وقتی به بیمارستان رفتم و وقتی پرسیدم و اطالعات مسیح 
را از بایگانی اوردند، تمام پرستاران مسیح را می شناختند ؛
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یکی از ان ها گفت:

مسیح فراموش نشدنی بود چون تنها بیمار ما بود که مراسم ازدواجشان در 
همان اتاق که بستری بود انجام شد.

پرسیدم:

با کی ازدواج کرد؟(جواب داد)

‐ما هیچ وقت ان دو رو از یاد نمیبریم، با دختری که سال ها پس از دوری به 
هم رسیدند ان هم به طور اتفاقی!

‐نگفتن کجان ادرسی نشونی چیزی ندادند؟

‐نه راستش کسی چیزی نپرسید ان ها هم چیزی نگفتند.

(بی نشونی بودن از گلرو مغزم رو داشت متالشی  میکرد.

به طرف اتاق رییس بیمارستان رفتم و با کلی خواهش و تمنا و دوندگی 
شماره ای از مسیح را به ستم داد.

دنبال شماره را در مخابرات گرفتم.

خانم پیری که به زبان انگلیسی صحبت میکرد جواب داد و از اون خانم 
ادرس آن خانه را گرفتم، در یکی از شهرهای شوروی بود.

باز بار سفر بستم و به دنبال آن پیرزن و آن خانه!

یک روز در سفر بودم.

اما وقتی به آن جا رسیدم پیرزن گفت:

 خانم و آقایی اینجا زندگی میکردند، مستر فراز و همسرش.وقتی ان ها 
فوت کردند

(من سرایدار خانه بغل بودم، مرا به بیرون انداختند) من هم اسبابم را اینجا 
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پهن کردم.

پسرشان مریض بود البته پسر خودشان نه پسر خواهر خانم اقای فراز بود.

او به پاریس رفت و دیگر خبری از اون

 نشد، همسر اقای فراز هم از غصه ی خواهرزاده اش دق کرد،و به دنبال ان 
اقای فراز از غصه نبود همسرش فوت کرد.

تمام.

(سعید):

 با تمام نا امیدی بار سفر بستم و به دیار خودم بازگشتم ؛

 وقتی به تهران رسیدم از در و دیوار غربت می بارید.

 با رفتن به شوروی و و ماندن چند روزی در ان جا و جست و جو های بی 
نتیجه، مسافرت من دو هفته طول کشیده بود.

مادرم چقدر رنجیده شده بود.

وقتی خبر نا امیدکننده را برایش اوردم و نتوانستم هیچ نشانی از دخترش 
بیاورم دیگر جسم نحیف او هم طاقت این دل مردگی ها را نداشت.

ارزوی دیدن گلرو را با خودش به ابدیت برد.

مادرم در میان سالی با عجله ما رو تنها گذاشت و رفت.

مادرم را در کنار مرادخان همسرش، بلقیس و زیور دفن کردیم.

مراسم ابرو مندانه ای برای مادرم گرفتیم و سوم و هفت برگزار شد؛

غم مادرم در برابر غم مینا سبک شده بود.
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(سعید):

به دنبال غصه هایم رفتم رفتم تا ببینم عشق پاکم چجوری این شده 
؟چجوری مردای نا پاک بهش میگن هرزه، فاحشه ،ساحره

*

(از خواب بیدار شدم ؛

پیرهن سرمه  ای پوشیدم با شلوار مشکی،

دست و صورتم رو شستم و از خونه زدم بیرون)

*

رسیدم جلوی در کاباره ،رفتم تو.

‐میشینی یا شیرینی ما رو میدی تا به ساحره معرفیت کنم؟

‐هیچ کدوم،خواستم ببینم اون دختری که قبال اینجا بود کجاست؟

‐اون رفته خیلی وقته،

اینم بدک نیس ولی به خوشگلی اون نمیرسه(نیش خند)

(مغزم در مرز منفجر شدن بود از حرفایی که به مینای من هیچ ربطی 
نداشت و اون مرتیکه حرومزاده میزد، خودم رو مجبور بودم کنترل کنم)

‐ببین صاحب اینجا کجاست من باید اون خانم رو ببینم کار مهمی دارم 
باهاشون

(صدای کلفتی شنیدم)

‐چ خبره پسر واس چی باسادی؟ این اق پسرکیه؟

‐اوستا این اقا با شخص خودتون کار داشتن،
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بفرما اقا اینم صاحب و سرور ما.

(اشاره ای کرد و من به دنبالش رفتم تو اتاقی که پشت میز و صندلی های 
کاباره بود)

‐بیشین پسر

‐ممنون

‐خب بگو بینم چی میخوا؟

‐ببخشید من دنبال اون دختری هستم که قبال اینجا کار میکرد

‐نفهمیدم تو رو با ساحره ما چه کار اید؟

‐کارم شخصیه

(یه دفه انگار زیرش رو اتیش زدن حمله ور شد به سمتم و یقم رو گرفت 
و)گفت:

بیبین پسر جون کاکل به سر یا مثه بچه ادم میگی باهاش چیکار داری یا 
همین جا َنِشت میکنم

(هیکل بزرگی داشت که شاید پنج برابر من بود از ترس به من من افتادم 
هول شده بودم و)گفتم:

‐هی هی چی  هیچی من همسایه مادرشم داره میمیره و خواهش کرده 
دخترش رو پیدا کنم بگم بره دیدنش.

(تنها چیزی بود که به ذهنم رسید که خوش بختانه یا متاسفانه نجاتم داد،

یقه ام رو ول کرد و اروم نشست روی صندلی و)گفت:

‐خب از اول بگوبینم چته بچه جون ما مخلص هر چی مادرم هست هستیم 
خاکه پای مادراییم، بیبین ادرس و بهت میدم ولی دیدیش بهش بگو یا به 
جای این سفته هات میای کار میکنی یا خودشو اون توله حرومیشو که 
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خودش و بخاطرش به...داده،هالک میکنم؛

زنیکه هزار بار بهش گفتم تولت و بنداز بیا ور دست خودم تا سر تا پا تو طال 
بگیرم االنم که دارم ادرسش رو بهت میدم چند روز بهش کاری ندارم دیگه 

فقط محض نوم و اسم مادر.

(بدنم یخ شده بود دیگه نمی تونستم حرفاش رو بفهمم چی می گفت؟

مینا 

زن من

بچه...

وای خدایا ممکن نبود)

‐ای پسر چته پاشو دیگه پاشو برو ببرش پیش مادرش پاشو مادرش چشم 
انتظاره 

‐بله ممنون خدافظ

(دویدم و از اونجا زدم بیرون)

(سعید):

بعد از ظهر شده بود.

تمام خیابان الله زار ،بهارستان را زیرپاگذاشتم و باال و پایین رفتم ،بی قرار 
بودم آنقدر که دلم مچاله میشد.

مینا چی میخواست بهم بگه؟

بچش از کیه؟

ازمن؟

از غریبه؟
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مغزم رو به متالشی شدن بود ،تاکسی گرفتم و به سمت اون آدرس رفتم؛

 خانه ای در جنوب شهر و بدترین و کثافت ترین نقطه تهران.

داخل کوچه های تنگ و دود الود از مواد مخدر و سیگاره یک مشت ادم رو 
به زوال اونجا رو پر کرده بود.

جلوتر رفتم به بن بست رسیدم و اخرین کالم آدرس.

َدِر خانه ای که انتهای بن بست بود نیمه باز بود و صدای نشه و خماری زن و 
مرد می امد.

در رو هل دادم، چندین اتاق دور تا دور حیاط دیده می شد، حوض کوچک 
وسط حیاط تقریبا از لباس های کثیف و  گند الود پر بود.

سمت یکی از زن ها که ظاهرا هوشیاری بیشتری نسبت به بقیه داشت رفتم.

‐خانم

‐ب ل ه دا دا ش

‐اینجا کسی به اسم مینا هست ؟

(هنوز جواب نداده بود که نگاهم به رو به رو افتاد به چشم های مشکیه 
مینام که از الی در دیدم؛ به در اتاق رو به رویی هجوم اوردم، زور من به زور 

مینا چربید و در رو هل دادم و نعره کشیدم):

‐چرااا؟

مینا ،خودتی پاکترین موجود من این وسط چیکارمیکنه؟

هان با تو ام لعنتی، لعنتی با تو ام اللی؟ با تو ام با تو ام با تو ام

(نفهمیدم چقدر محکم سرم روکوبیدم به دیوار که غرق به خون شد و صدای 
مینا رو شنیدم ، صدایی که خیلی وقت بود دلتنگش بودم)
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‐سعید سعیدم نکن 

(دست های مینا دو طرف سرم بود و چشم های خیسش نگاهم میکرد)

‐مینا مینا ا ا ا

 مینا چرا دلیل بیار چرا؟

‐سعیدم برو، برو

برو عزیز ترینم برو فقط برو نذار شرمندگیم بیشتر بشه.

‐مینا تا نگی به روح مادرم نمیرم

بچه ی تو از کیه ؟تو اون کاباره برای کی می رقصیدی؟ هان؟ فقط جواب 
همین

(صدای گریه ی کسی که االن عزیز ترین موجود زندگیمه رو برای اولین بار 
اونجا شنیدم)

‐مینا صدای بچته ؟بچمه ؟این ماله کیه؟ من؟

‐سعید بس کن

 (مینا به طرفش رفت و بغلش کرد و بوسه ای به پیشونیش زد؛

چه قدر شبیه مینا بود.

اروم شده بود چند دقیقه ای ساکت بودیم، من از درد سرم ساکت بودم و 
مینا از خجالت .

کوچولوی دوست داشتنیش رو خوابوند)

‐مینا بیا بشین

(ناخوداگاه بغلش کردم و اشک می ریختم،
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مینا پا به پای من اشک می ریخت)

‐سعید برو

‐کجا برم زندگیم اینجاست ،بگو بگو جواب چرا های من چیه ؟مینا بخدا 
قسم مغزم داره متالشی میشه

‐ برات میگم قول بده که فقط گوش کنی.

از کجا برات شروع کنم ؟از کجای این جهنمی که برام ساخته شد

‐مینا بگو فقط بگو حالم بده

‐سعیدم مجبورم نکن قصه این جهنمی که تا االن توش بودم و برات بگم

‐لعنتی بگو میگم

‐اخرین باری که دیدمت رو یادته؟

‐خیلی خوب یادمه

‐من امید به دیدنت داشتم به اینکه یک ماه بگذره و دوباره بتونم صدای 
قشنگ و مردونت رو لمس کنم، امید داشتم امیدی که نا امید شد و من 

شکستم.

بعد از اخرین باری که دیدمت  دو هفته ای بعد مثله همیشه به مدرسه 
میرفتم و تدریس میکردم،یه  روز وقتی برگشتم خونه هیچکس خونه نبود.

لباسام روعوض کردم و دراز کشیدم.

(مینا):

‐حس خوبی نداشتم،

سعید نمیخوام این قصه لعنتی رو بدونی

‐بگو تو رو خدا تو رو به هر کی میپرستی قسم بگو حالم بده مینا
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‐خیله خوب اروم باش سعیدم،سعید من بی گناهم.

سرم رو برگردوندم،

جیغ کشیدم کسی که فکرش رو هم نمیکردم دیدم؛

 صابر پشت سرم بود، از جا پریدم

به سمتم حمله ور شد و گفت:

‐ خون تو که هیچی خون مادرت و اول از همه سعید و میریزم کف دستت 
اگه جیغ بکشی

‐اقاصابر

ولم کن تو رو خدا

اینجا چیکار داری

ولم کن

‐اقاصابر،َهَهَه دیگه اقاش ماله چیه

‐میگم ولم کن لعنتی

(سعیدم انقدر نفس های کثیفش داغ بود که صورتم رو می سوزوند مثله 
شیطان بهم حمله ور شده بود)

‐از همون روز اول که پات به خونمون باز شد خواستمت سعید حرومزاده 
همه نقشه هام رو خراب کرد

‐ولم کن صابر

(موهام رو انقدر محکم گرفته بود که حس میکردم از ریشه داشت کنده 
میشد)

‐جوجه کوچولو تو ام کم پر به پر سعید ندادی،تو ماله منی االغ میفهمی
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‐صابر گمشو اونور به داداشت داری خیانت میکنی

‐خفه شو خفه شو اون داداش من نیست

بعدشم دیگی که واسه من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه 

(سعید بخدا نفهمیدم دیگه چیشد نمیدونم چقدر گذشت چند ساعت ،وقتی 
چشمام رو باز کردم دیدم کف اتاق افتادم؛ بلند شدم و لباسام رو پوشیدم 

،نگاهی به خودم کردم

دستم جوهری بود نمیدونم چیشده بود

مغزم مثله االن تو داشت متالشی میشد.

(مینا):

مادرم  که خونه اومد بغلش کردم و اشک ریختم و براش تعریف کردم مادرم 
بهت زده بود 

اونقدر شکه بودیم  که هیچ کاری نتونستیم انجام بدیم تا اینکه شب شد و 
زنگ درمون رو زدن ،خوده لعنتیش بود،مادرم رفت دم  در،صابر به زور چاقو 

وارد خونه شد.صدای مادرم شنیدم:

‐برو بیرون از خدا بی خبر

‐هیش برو تو

‐خدا ازت نگذره به حق علی خدا ازت نگذره

‐هیش 

(رفتم تو حیاط و بهش گفتم):

‐چته حیون گمشو از خونمون بیرون

‐به خانوم خشگل لباسات رو پوشیدی؟
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‐خفه شو حیون وحشی

‐اوی اوی هواست و جم کن،ببینم انگشتت و دیدی

(انگشت دستم رو نگاه کردم که جوهری بود)

‐پس دیدی

خب اومدم اینجا تا تکلیفم و باهاتون روشن کنم ببین کوچولو اینا َسفتس 
میدونی َسفته چیه یعنی جونت دست منه، جون خودت و مادرت افتاد که!

جم بخوری خودت و مادرت و اون سعید حرومزادر و تا عمر دارید عذاب 
میدم؛ البته سعید که به زنده موندنش فکر نکن

‐میکشمت صابر

‐اوهو چه غلطا

‐تو حیونی ادم نیستی کثیفی خیانتکاری

‐میدونم کوچولو حاال نقاتو زدی بشین گوش کن.

‐من به همه میگم  چه غلطی کردی اشغال 

‐نچ نشد دیگه میگم خفه شو گوش کن

خانوم کوچولو از حاال به بعد هر جا من میگم می رید افتاد؟

(مادرم رو به صابر گفت):

‐خدا ازت نگذره از من و این دختر چی میخوای مگه چیکارت کردیم

‐فرشته خانوم از حاال به بعد من میگم چطوری زندگی کنید چی بخورید 
کجا برید چیکار کنید

فردا صبح اول وقت وسایلتون رو جم میکنید میام دنبالتون،وگرنه 
کوچولوی خشگل هواست هست که چیکار میکنم 
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(در رو کوبید بهم و رفت و من و مادرم زار زار اشک ریختیم)

انقدر گریه کرده بودیم که متوجه گذر زمان نشدیم ،نزدیک های صبح بود، 
صدای در رو شنیدیم ،اما باز نکردیم ،چند دیقه بعد دیدیم صابر از روی 

دیوار پرید پایین و اومد تو)

‐وسایالتون رو جمع کردین؟

‐چی از جون من و مادرم میخوای اشغال کارات وکردی دیگه چیکارمون 
داری

‐چقدر زر میزنی اه

‐صابر تو رو به اون خدا که میپرستی بکش بیرون از من و مادرم من میرم 
جایی که دیگه رنگمم کسی نبینه

‐اه خفه شو دیگه لعنتی میدونی چقدر یواشکی چشمات و نگاه میکردم 
وقتی با سعید نگاه به نگاه می شدین؟

‐صابر بس کن

‐بجنب یه چمدون بردارید اماده شید بدو دخترجون.وگرنه تا فردا مادرت و 
نمیبینی.

(یکم که گذشت از ترس تهدید های صابر وسایلمون رو جمع کردیم، دو تا 
چمدون بیشتر نبود؛

صابر ماشین اورده بود سوار شدیم و به این گند دونی که االن میبینی 
رسیدیم البته وضعه اینجا اون موقه بهتر بود از حاال،بگذریم)

چهارماه گذشت که فهمیدم باردارم

اه خدا لعنتی دنیامو سوزوند.

سعیدهیچکس جز خودم نمیفهمه چه ظلمی بهم کردن هیچ کس،این دختری 
که میبینی االن مثله فرشته ها خوابیده نتیجه گندیه که صابر به من و 
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زندگیم و مادرم و عشق پاکم زد.

(مینا):

وقتی فهمیدم بار دارم رفتم سراغ صابر

صابر نه انگار که خجالت بکشه وقیح تر شد و بهم گفت): باید بیای تو یه 
کاباره و برقصی.

گفتم:

‐صابر به لجن کشیدی همه رو

‐فردا میام دنبالت میریم کاباره

‐من نمیام

‐نمیتونی

‐می تونم

‐اء َپ بزا بگم برات ؛

ازت قدره اینکه تا اخرعمرتون مثه سگ کار کنید َسفته دارم و میدم دست ‐1
کسی که خوب بلده پولش کنه

2‐خون اون سعید حرومزاده رو اول میریزم جلوی چشمات

3‐مرگ مادرت جلوی چشمات،

بازم بگم یا میای؟

بازم بگم یا میای؟

‐صابر لعنت به خونی که تو رگاته 

(از پیشش رفتم و رسیدم خونه ،اما هیچی به مادرم نگفتم، فردا شد و صابر 
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اومد دنبالم

بهش گفتم نمیام)

چاقوش وگذاشت زیرگلوم وگفت:

تو هرزه ای اگه نبودی مال من بودی نه سعید پس چه فرقی داره برا یه نفر 
برقصی یا صد نفر

‐اخه لعنتی مگه اصال تو به من گفته بودی که چه حسی بهم داری

‐من دیگه نمیخوامت نفرت دارم ازت گمشو بریم

(رفتم از مادرم خداحافظی کردم بغلش کردم بوسیدمش.

 سعید مادرم از پا افتاد خیلی شکسته شده بود)

سوار ماشین صابر شدم وقتی رسیدیم کاباره صابر من و هل داد تو؛

 از بوی الکل مرد های مست حالت تهوع گرفتم باال اوردم ،صاحب کاره 
همونی که اون سری باهاش درگیر شدی و نوچه هاش کتکت زدن، دختری 

رو که می رقصید صدا زد و بهش گفت بسازش.

(مینا):

اون دختر یکی بود بدبخت تر از من،من و برد توی یه اتاق پر از لباس های 
رنگی

(نگاهم به در و دیوار اتاق بود که گفت):

‐بشین

‐برای چی

‐سوال نکن وقتی اینجایی یعنی خودت میدونی پس سوال نکن

‐من بار دارم
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‐چی؟

چی میگی تو شوهر داری؟

‐اره اما زندانه االن از همون حیونی که اون بیرونه بار دارم نزدیک پنج 
ماهمه

‐دختر چیکار کردی؟

‐من بی گناهم

(صدای کفش های مردونه ای اومد)

‐بشین بشین توروخدا

(نشستم روی صندلی چوبی، 

انواع رنگ ها رو به صورتم زد مثله یه دفتر نقاشی)

‐ضعیفه ها چیکا میکونید بجنبین

‐بله االن میاد

(اون دختر رو بهم گفت):

‐بپوش اینارو

(لباس بلند سفیدی که شاید اگه تو بودی لباس عروسی با عشقم بود نه 
لباسی که با پوشیدنش همه بهم میگفتن ساحره،هرزه)

‐من بی گناهم ببخش خدا مادرم ببخش.

(قلبم مچاله بود سعید،من برای جون مادرم جون تو تن به همه این بد بختیا 
داده بودم،

لباس رو پوشیدم و موهام رو اون دختر برام باز کرد،در چوبی رو به رومون 
رو باز کرد و اروم ُهلم داد به سمت بیرون،
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صدای دست و جیغ من رو به خودم اورد ،صابر رو رو به روم دیدم روی یک 
صندلی نشسته بود ،چشماش قرمز بود ؛

ُبهت زده بودم صابر مست مست بود، همه نگاهم میکردند)

‐به افتخار صابر خان ساالری

به افتخار ایرج خان مظاهری

(صدای کلفت مردی بود که ب

وسط یک میز نشسته بود)

 همه توجه ها به سمت اون مرد رفت:

‐امشب یه قمار جانانه داریم اقایون 

رقابت سنگینه

هر کی ببازه تقریبا همه دار و ندارش رفته َپ هواسشون باید خوب جمع و 
جفت باشه.

(صابر میخواست قمار کنه ،

سعید نمیدونم چقدر گذشت من ایستاده بودم  اما مثله یک مرده فقط خیره 
به زمین بودم

که یکدفعه با مشت و لگدی که اطرافم بهم میزدن رو به رو شدم؛

 صابر تمام صورتش خونی بود دیدم کشون کشون بردنش  تو یه اتاق ،

میلرزیدم.

صابر قمار رو باخته بود.
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جو اروم تر شده بود و من همونطور سر جام میخکوب بودم.

صاحب کاباره به طرفم اومد و گفت:

های دختر گمون کنم دیگه تا االن من و باس شناخته باشی

من مالک کل این کاباره و مغازه جات اطرافم،

شُنفتی؟

اللی؟

(سرم پایین بود)

‐خب ِبتر َپ الل بمون، ببین دختر این اق صابری که دیدی خونین و مالین 
بردنش قمار و باخت و تموم؛

 حرومی هیچی نداش  جز چند تا َسفته !به اسم کی؟

دختری که شوما باشی،

از حاال به بعد خودت دونسی که با کیا طرفی هر روز صب اینجایی، االنم 
برو دختر جون تاببینم فردا چیکاره ایم؛

فردا صب اللطلوع اینجایی وگرنه...

ِبیتر میدونی چی میشه.

(دویدم و لباسمو تن کردم و از کاباره زدم بیرون نمیدونم از ترس چطوری 
تا خونه رسیدم،

وقتی رسیدم دیدم مادرم یک گوشه مثله فرشته خوابیده سعید درد 
ناکترین لحظه ای که میتونی فکرش رو بکنی برام بود،

مادرم راحت شد و از این دنیای لعنتی بارش رو بست.

من موندم و یه بچه ی بی گناه توی شکمم
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شیش ماهم شده بود.

بگذریم...

 وقتی مادرم رو دیدم ناراحتی کمرم و شکست اما از طرفی شاید،

 یادم نیست خنده روی لبام اومده بود که مادرم راحت شد

(مینا):

چاره ای نداشتم زود برگشتم و به کاباره رفتم.

***

‐سالم

‐دختر جون َپ تا االن چیکا میکردی اینجا ؟مگه بهت نگفتم ُصب بیا.

‐مادرم...

مرد.

رسیدم خونه و دیدم که(گریه)

‐ما مخلیص و چاکر همه مادراییم خدا رحمت کنه مادرمونو.

کارت چیه؟

‐پول میخوام تا دفنش کنم همین

براتون کار میکنم فقط فردا خاکش کنم همین حداقل االن اروم بگیره.

‐بیا باال

(رفتم دنبالش، از پله ها باال رفتم به یه اتاق رسیدیم که توش یه میز و دو تا 
صندلی بود)گفت:

‐بیشین



مینـــــــــــــــا

136

@simorg_yashmi

(در گاوصندقی رو که کنار میز بود باز کرد و دو دسته پول در اورد و به 
طرفم دراز کرد)و گفت:

‐بیگی دختر فردا مرخصی پس فردا صب الطلوع اینجایی

اگه فکر نیومدن به سرت زد رو خونت حساب کن رو اون حرومی که تو 
شیکمته 

(بلند شدم و گفتم میام.

 و بعد به سمت در رفتم که دوباره صداش رو شنیدم):

‐راستی

اون حرومزاده تموم کرد

‐کی؟

‐اق صابر.

‐چی؟چیشده؟

‐همون که ِشُنفتی. رات و بکش برو.

(با این که ُبهت زده شدم اما برام مهم نبود راهم  وکشیدم و رفتم )

فردای اون روز که مادرم رو در بهشت زهرا به خاک سپردم.

اون شب با خیال راحت سعید، باورت میشه با خیال راحت سرم رو رو 
بالش گذاشتم فقط برای اینکه مادرم چشماش رو روی بدبختیای من بست.

ادامه ماجرا رو هم  که میبینی من توی اون کاباره کار میکردم تا به امروز؛

سه ماه که گذشت و اونجا کار میکردم پرنیا به دنیا اومد.

(مینا):
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سعید،عزیز دلم اسمی که تو دوست داشتی روی دخترمون گذاشتم.

 سعید من مادرشم تو بدنم رشد کرد، اون پاکه اون از صابر نیست <اون از 
منه >از تنه من، از وجود من،سعیدم من اون و با عشق پاک تو پرورش 

دادم،  من ناپاکم اما اون نه؛

اوایل صاحب کاباره نمیزاشت با خودم ببرمش اونجا اما وقتی دید چاره ای 
ندارم گفت

 با خودت بیارش.

میبینی برای اینکه شکم این دختر رو بتونم سیر کنم ،برای اینکه اتفاقی 
براش نیفته، اتفاقی برای تنها موجودی که بی گناهه حتی از من هم بی گناه 
تر نیفته تا االن رو پا موندم.اما سعیدم دیگه دارم  میشکنم،االن که تو رو 

دیدم دارم میشکنم.

این داستان جهنمی بود که تا االن توش بودم.

***

(سعید):

(با گفتن حرفای مینا،دیگه نه حس انتقام داشتم نه تنفر نه عشق مرده بودم، 
مرده ای که حتی روح نداشت)

مینا به صورتم نگاه کرد و گفت :

‐سعیدم من،همیشه عاشقت بودم درد نبودن تو بین این همه درد بدترینش 
بود،سعید پاشو برو پشت سرتم نگاه نکن.

‐مینا من نمیتونم برم من ُمردم، دیگه هیچی ندارم نه کسی رو دارم نه کسی 
برام مونده حتی کسی نیست که ازش انتقام بگیرم.

(سرم و تکیه داده بودم به دیواره ترک خورده، مینا هم جلوی پاهام نشسته 
بود
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سرشوگذاشت روپاهام و گفت:

‐عزیزدلم نمیدونی چقدر دلم برای دستای مردونت تنگ شده بود

برای صدات، برای حرفات ،برای اینکه ی باردیگه صدام کنی:مینا؟؟؟

بگم:جانم 

(با صدای پرنیا به خودمون اومدیم

مینا به طرفش رفت و بغلش کرد و دوباره همونجای قبلی نشست پیشونیم 
رو بردم سمت پیشونی پرنیا

نگاهش کردم و رو به مینا گفتم:

‐مینا

(نگاهم کرد)

‐چقدر شبیه خودته چشماش، لباش ،لبخندش!

‐کاش هیچکدوممون نبودیم سعید،برو دنبال سرنوشتت برو

‐مینا من دیگه هیچی ندارم جز تو و موجودی که شباهت زیادی به عشق 
پاک من مینا داره

(مینا دیگه اشکی نداشت که بریزه فقط نگاهم میکرد)

‐باشه سعید بهم یه قول بده

‐چه قولی؟

‐اگه بودم، اگه نبودم همیشه مواظب پرنیا باش اون بی گناهه.

‐قول میدم مینا همیشه مراقبشم

(مینا کمی مکث کرد و )گفت:



مینـــــــــــــــا

139

@simorg_yashmi

‐خیله خب سعید برو تا فردا بهم مهلت بده تا وسایالم و جمع وجور کنم و 
باهات بیام

‐نه میمونم

‐سعید گوش کن به ارواح خاک مادرم نری دیگه باهات هیچ حرفی نمیزنم

‐مینا

‐سعید پاشو

(بلند شد و دستم وگرفت)و گفت:

‐سعید عزیز دلم پاشو،پاشو برو و تا فردا بهم مهلت بده باشه،میخوام تنها 
باشم، فردا بیا دنبالمون،دنبال پرنیا

‐مینا پای قولت هستی که باهام میای؟

‐اره،برو من خیلی کار دارم تا طلوع افتاب نزده بیا دنبالمون.

(بلند شدم و بوسه ای به دستهای مینا و پیشانی پرنیا زدم و بی حرف در رو 
بستم و رفتم)

(سعید):

سرم داغ بودم از حرارت دردهای که مینا کشیده بود.

به سمت اتاق رفتم و دراز کشیدم،نفهمیدم کی خوابم برد.

وقتی بیدار شدم ساعت پنج و ربع صبح بود؛

با عجله شروع کردم به پوشیدن لباس هام.

طولی نکشید تا از خونه زدم بیرون.

ساعت شیش و ده دقیقه بود که جلوی در خونه مینا رسیدم.
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در زدم اما کسی جواب نمیداد،

که یکدفعه صدای گریه پرنیای کوچولوی مینا اومد،و پشت بندش صدای زن 
معتادی که میگفت:

خفش کن دیگه.

طاقت نیاوردم با لگد چند بار تو در زدم و در رو شکستم و رفتم تو.

با سرعت از چند تا پله ای که رو به روم بود باال رفتم در رو باز 
کردم؛زانوهام خشک شد،

مینا کنار پرنیا به دیوار تکیه داده بود اما غرق در خون پرنیا رو بغل کردم  و 
کنار مینا نشستم، مینای من خودکشی کرده بود.

نامه ای که کنار پتوی پرنیا بود رو برداشتم.

(مینا):

‐سعید من سالم ،عزیز جونم من دیگه نمیخواستم مایه عذاب و درد سرت 
باشم.

سعید صاحب اون کاباره از من سفته داره همون سفته های که صابر با 
انگشت من اون ها رو به اسم من تموم کرده بود.

سعیدم من همیشه عاشقت بودم و همیشه منتظر، همیشه عشقت در 
وجود من و پرنیا بوده.

پرنیا از وجود منه ،مراقبش باش میدونم اونقدر مردی که مواظبشی.

سعیدم مراقب خودت و دختر کوچولومون باش.

                       (مینا)

*



مینـــــــــــــــا

141

@simorg_yashmi

(نامه که تموم شد پرنیا رو بغل کردم و کنار مینا چشمام رو بستم)

*

در کنار مزار خانوادگیمان که مادرم ،مرادخان پدرم ،بلقیس،تن نحیف و 
زیبای مینایم را به خاک سپردم.

و با پرنیایم که نیمی از وجود مینا بود و صورتش صورت مینای من بود، تا 
االن زندگی کردم.

پرنیای عزیزم دخترم تو پاکی و از وجود عشق پاک منی.

من تو را با عشق مینا بزرگ کردم،

تنهام  نزار پدر بی تو میمیره.

(پرنیا همینطور که اشک هایش ارام و بی صدا می ریخت سعید را بغل کرد.

سعید دیگر خاطری اسوده داشت ؛پرنیا

بلند شد و بدون هیچ حرفی به طرف ماشین دوید،

سعید هم به دنبال پرنیا بدون هیچ  حرفی رفت و سوار ماشین شد)

پرنیا با سرعت رانندگی میکرد و هیچ حرفی نمیزد .

به ویال رسیدند،هوای شمال هم گرفته بود،

تقریبا هوا هوای گرگ و میش صبح بود.

پرنیا به داخل رفت و روی کاناپه نشست.

سعید اومد و رو به روی پرنیا نشست و پرنیا با دیدن پدرش حرف زد و 
گفت:

پدر؟پس اون دختر چیشد؟یعنی تو حتی یک روز هم با مینا زندگی 
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نکردی؟پس من کجای عشق تو و مینا جا دارم؟تو حتی یک شب کنارش 
نبودی و باهاش زندگی نکردی؟

(یکدفعه پرنیا جیغ بلندی کشید؛

سعید ترسیده بود،

در باز شد و پیمان هاج و واج به طرف پرنیا دوید و محکم اون رو در 
اغوشش گرفت؛

پرنیا بی رمق در اغوش پیمان افتاد،

پیمان پرنیا رو روی کاناپه خوابوند،سعید رو به پیمان گفت:

طفلک پرنیا،امیدوارم بتونه با این قضیه کنار بیاد.

‐اقاجون خب یکم زمان میبره

‐ساحل کجاست؟

‐اقا جون ساحل رو پیش مادرم گذاشتم گفتم پرنیا رو تو این شرایط نبینه 
بهتره

‐بهترین کار رو کردی؛پیمان پسرم اگه پرنیا بفهمه تو تا امروز از همه چی با 
خبر بودی ممکنه دلگیر بشه

‐امیدوارم نشه اقا جون.

(پرنیا چشماش رو ارو باز کرد و به رو خیره شده بود؛

چند ساعتی گذاشت اما پرنیا مبهوت به رو به رو خیره بود)

‐عزیز پدر تا کی میخوای بشینی و به رو به رو زل بزنی؟

الاقل عصبانی شو ی چیزی بهم بگو ،پدرت دیگه طاقت نداره؛

داری با خودت چه فکری میکنی؟نکنه تو هم میخوای انتقام بگیری؟شاید از 
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من؟نکنه از مادرت مینا؟

(پرنیا نگاهش رو به چشم های سعید دوخت و گفت):

تو من و بازی دادی تو تمام این سالها فکر میکردم  تو پدرمی،همیشه فکر 
میکردم عاشقانه کنار مینا زندگی میکردی اما نکردی...

حتی یک روز...یک ساعت...

(نگاهی با خشم به پیمان انداخت):

تو هم شریک دروغ های پدرم بودی تو تو این چند سال میدونستی و دم 
نزدی

(پیمان کنار پرنیا نشست و دستانش رو تو دستای پرنیا گرفت و گفت):

پرنیا جان من به پدرت قول داده بودم  که حرفی بهت نزنم تا روزی که 
خودش صالح بدونه.اقا جون به من گفت چون میخواست همه چیز رو در 
مورد همسر ایندم بدونم اما پرنیا عزیز جونم برای من این ها مهم نبود مهم 

این بود که تو دامن مردی پاک و محترم مثله اقاجون بزرگ شدی،پرنیا 
گذشته گذشته باید به فکر اینده و حال باشیم و ازش لذت ببریم.

پرنیا نگاهی به سعید انداخت و گفت:

شما چی؟بهتره دیگه بهتون نگم پدر؟

هان؟

که معلوم نیست از سر دلسوزی من رو بزرگ کردید یا...؟

‐ساکت شو دیگه ساکت شو پرنیا،

من عاشق مینا بودم ؛

تو از وجود عشق منی،تو از بچه ی خودم برام عزیز تر بودی،بفهم پرنیا بفهم 
تنها کسمی 
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پرنیا پدر دیگه طاقت نداره.

(پرنیا مانند جنون زده ها دوید طرف پدرش و ارا بغل کرد،جایی که هنوزم 
امن ترین جای دنیا برایش بود)

پرنیا و سعید و پیمان گریه میکردند .

پرنیا نگاهی تو چشمان سعید انداخت و گفت:

بابا بابایی خیلی مردی خیلی دوستدارم من به جز تو کسی رو ندارم...

بابای تو نزاشتی حتی ی لحظه جای خالی مادرم رو حس  کنم.

بابایی فکر میکنم تازه مادرم رو پیدا کردم میای بریم پیشش میخوام بهش 
بگم تو چقد خوبی تو چقدر مواظبم بودی

چقد خوب بزرگم کردی همیشه حواست بهم بوده

‐عالیه عزیز پدر بریم پیش مادرت تا جفتمون اروم بگیریم.

(و سعید رو به پیمان گفت):

پیمان جان وسیله ها رو جمع کن که بریم پسرم.

(پرنیا و پیمان و سعید در ان صبح که دیگر بوی غم  نمیداد راه افتادند)

پرنیا دیگر اروم بود،

سعید خیالش اسوده بود و باری سنگین از روی شونه هایش برداشته شده 
بود .

پرنیا در تمام راه از صندلی عقب دستانش را دور گردن پدرش حلقه کرده 
بود.
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****                                       ****

از صدای سخن عشق 

              ندیدم خوش تر

                 یادگاری كه در این

                          گنبد دوار بماند

   *پایان

1396/4/27
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