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 س.حیدری -رمان زیبای شهر آرزوها 

 

 نوشته پشت جلد: 

 اتوبوس با تکان های شدید جاده پر دست انداز و ناهموار را می پیمود و زوزه کشان پیش می رفت. 

 

 مینا بر اثر تکان های شدید به روی صندلی کنارش پرت شد. بلند شد . خود را محکم به میله صندلی چسباند. و با 

 

کنجکاوی خاصی به جاده خیره شد. سعی کرد تهران را برای هزارمین بار در فکرش تجسم کند. مینا عالوه  دقت و

 بر 

 

 زیبایی ، هوش و استعداد فوق العاده ای داشت. او از همان اوان کودکی ، شهر کوچک و آرامشان را برای خود تنگ و

 

دید او را به دنیای رویا فرو می برد. همیشه در دنیای خاص محدود می دید و میل به پرواز دیدن چیزها و جاهای ج

 خود 

 

 بود.شب بود و زشتی تهران به خوبی مشخص نبود. می رفت کاخ آرزوهای مینا فرو ریزد. به جای چشمه زالل و گوارا

 

 به سرابی خشک و عبوس و وحشتناک رسیده بود. یعنی همین است تهرانی که مجسم کرده بود؟!

 

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

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

 

 1فصل 

اتوبوس با تکان های شدید جاده پر دست انداز و ناهموار را می پیمود و زوزه کشان پیش می رفت. درخت ها و 

و در گرد و غباری که از جاده بر تیرهای تلفن در فضای نیمه تاریک غروب مانند اشباحی از برابرش می گریختند 

 می خاست گم می شدند.

مسافرین گردآلود چرت می زدند و با افتادن در هر دست انداز و تکان های شدید ، چرتشان پاره می شد و دوباره 

 چشمهاشان بسته و گردنشان کج شده و به خواب می رفتند.

 . و صدای صلوات در"شتم رو زیارت کنی صلوات بفرست قبر اما ه "گه گاه صدایی از میان مسافران بر می خاست 

 فضای غبارآلود اتوبوس می پیچید.

سر و روی مسافران را قشری از گرد و خاک پوشانده بود. بچه ها در آغوش پدر و مادرها به طور ناراحت کننده ای 

 در خواب بودند. بدنشان مچاله و جای حرکت نداشت.

جکاو چشم به جاده دوخته بود و در رویاهای دور و درازش غرق بود. مینا جایی برای تنها مینا بود که هشیار و کن

نشستن نداشت و مجبور بود همه راه را در وسط اتوبوس بایستد. پدرش دو صندلی بیشتر نگرفته بود و با مادرش 
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د ولی جایی برای نشسته بودند و برادرانش را که در خواب بودند در آغوش داشتند. خسته بود و خوابش می آم

 خوابیدن نداشت.

مینا سیزده سال داشت. دختری زیبا ، باهوش ، کنجکاو و خیالباف بود. با دقت و شور و شوقی عجیب چشم به جاده 

 داشت و در صفحه صاف و ساده ی کودکانه خیالش ، شهر آرزوها را مجسم می کرد.

و فروشگاه ها. شهری که توصیف آن را از کودکی شنیده و  شهری خرم و سرسبز با کاخ ها ، آپارتمان ها ، مغازه ها

 تصویر آن را در صفحه تلوزیون همسایه دیده بود.

مینا بر اساس تکان شدیدی به روی صندلی کنارش پرت شد. بلند شد و خودش را محکم به میله صندلی چسباند و با 

 هزارمین بار در فکرش تجسم کند. دقت و کنجکاوی خاصی به جاده خیره شد. سعی کرد تهران را برای 

آن را مانند شهرهای افسانه ای که در کتاب ها خوانده بود ، در برابرش می دید. در کوچه ها و خیابان های تمیزش 

حرکت می کرد ، می دوید ؛ جلوی فروشگاه ها و ویترین های شگفت انگیز و خیره کننده اش می ایستاد و به اجناس 

می شد. قصر شاه و ملکه را می دید و کاخ های سلطنتی ... همان طور که در رمان ها و  عجیب و غریب آن خیره

مجالت خوانده بود. مینا از زمانی که خواندن و نوشتن را آموخته بود عالقه عجیبی به خواندن داشت ، هر چیزی را که 

را داشت. عشق به تهران در دل به دستش می رسید می خواند. از همان سن هشت ، نه سالگی آرزوی دیدن پایتخت 

 کوچک و رویایی او جوانه زده بود و شعله ای نامرئی در دل و جانش روشن شده بود. 

مینا دختری بود الغراندام با پوستی سفید و موهایی طالیی. چشم و ابرویی سیاه داشت. چشمانی درشت و مژگانی 

 بلند و برگشته ، چهره ای صورتی رنگ مثل گل محمدی.

کس او را می دید از زیبایی اش حیرت می کرد و لب به تحسین می گشود. اما مینا عالوه بر زیبایی خیره کننده ،  هر

هوش و استعداد فوق العاده ای داشت. از همان اوان کودکی شهر کوچک و آرامشان را برای خود تنگ و محدود می 

 را به دنیای رویا فرو می برد. دید و میل به پرواز و دیدن چیزها و جاهای جدید و مدرن او

اینک به آرزوی دیرین خود ، یعنی رفتن به تهران می رسید. گویی تمام دنیا را به او داده اند. تهران ، شهر رمان ها و 

 داستان های جذاب ، شهر فیلم های سینمایی ، شهر دانشگاه ها ، موزه ها ، شهر هنرمندان و نویسندگان .....

. خورشید جام مسین خود را پشت کوه خالی می کرد ، آخرین اشعه اش با درخت ها و کوه ها هوا تاریک می شد

خداحافظی می کرد و دامنش را برمی چید. نسیم خنکی از پنجره اتوبوس به داخل می وزید. دهکده ای را دید که در 

گله ها به ده باز می گشتند. دامن کوه خوابیده و از دودکش خانه هایشان ستون دود به بدرقه خورشید می رفت. 

گوسفندان با آرامی پشت سر هم حرکت می کردند. گاوی کنار جاده خوابیده بود و نشخوار می کرد. وقتی مینا 

 کوچک بود فکر می کرد که گاوها آدامس می جوند و حاال با به یاد آوردن فکرش خنده اش می گرفت. 

ین هیوالی بی شاخ و دم را که به حریم ده شان تجاوز کرده بود را سگی اوتوبوس را دنبال کرد ، گویی می خواست ا

بدرد. مدتی دوید و نومیدانه برگشت و کنار جاده لم داد. مینا خسته بود ، خواب چشمانش را پر کرده بود و احساس 

می  پا نگهگرسنگی می کرد ؛ ولی شور و هیجانی که از نزدیک شدن به تهران قلب کوچکش را می لرزاند و او را سر

 داشت. بر خستگی و گرسنگی و خواب غلبه می کرد. 

پدر و مادرش و برادرانش خواب بودند و با تکان های اتوبوس آرام می رقصیدند. سر و صدای ارکستر گونه 

یکنواخت و آزار دهنده ای که از اتوبوس پخش می شد همه را در خواب فرو برده بود. سرشان این طرف و آن 

 و مثل جسدهایی که به صندلی بسته شده باشند به نظر می رسیدند.طرف خم شده 
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. طنین صلوات فضای خواب آلود ماشین را بهم ریخت و جنب و جوشی در میان "الل نمیری صلوات بفرست "

 مسافران افتاد و چرت ها پاره شد.

ی زدند. ستاره ها بر صفحه می رفت که تاریکی سایه سیاهش را همه جا پهن کند ، چراغ های دهکده ای سوسو م

 آسمان ظاهر می شدند.

مینا حوصله اش سر رفته بود و خستگی بر جانش غلبه کرده بود. پس چرا نمی رسیدند؟ دلش از شوق دیدن تهران 

بی تاب بود. گویی راه تا بی نهایت ادامه داشت و مثل این بود که اتوبوس هر چه حرکت می کرد گویی در جای خود 

 ت.ایستاده اس

مینا سعی کرد به دنیای خیال بازگردد. خیالش به شهر کوچکشان نورآباد پر کشید. شهری کوچک و سرسبز با تنها 

خیابان دراز و باریکش در دامنه رشته کوه زاگرس که نیمی از مردمش بومی شهر بودند و نیم دیگرش مردم 

 روستاییان اطراف.

ین نمور بود و نیمه تاریک. پنجره نداشت و با چند پله به سطح حیاط می یاد مکتب خانه و مال افتاد. مکتب در زیر م

رسید. بچه ها دور تا دور اتاق روی تشکچه و تکه گلیم و زیلویی که با خودشان آورده بودند می نشستند. با آهنگی 

س هایی مندرس. پولدارها که تکرار می کردند می خواندند : الف الفا ، ب الف با ، ت الف تا ، ... بچه های کچل با لبا

 روی قالیچه های نرم و بی پول ها روی گلیم پاره می نشستند. دختر و پسر از هر سنی.

 صدای مال در آمد : مینا حواست کجاست؟ چرا نمی خونی؟

 و شروع کرد به لب هایش را تکان دادن.  "چشم"

ی کرد و به فکر ظهر بود. مینا چوب مال را بوی نان پیچه که گوشت کوبیده شام دیشب بود اشتهایش را تحریک م

 احساس کرد و از جایش پرید.

در واقع اتوبوس با تکان شدیدی او را از افکار و خیالش بیرون کشید. بقیه مسافران هم چشم هایشان را گشودند و 

 دوباره چشم هایشان روی هم افتاد. شب شده بود و اتوبوس در سیاهی پیش می رفت.

این جاده به کجا منتهی می شود. شاید به بهشت یعنی مینا با خودش این گونه تهران را تصور می  کاش می دانست

 کرد. خیابان های مشجر و قشنگ ، فروشگاه ها با ویترین های زیبا ، پارک و کاخ های افسانه ای و ...

زی نمی دید. دوباره صدای یکی دل تو دلش نبود که هر چه زودتر تهران را ببیند. هر چه سعی می کرد در بیرون چی

 از مسافران بلند شد : شب اول قبر علی )ع( به فریادت برسه صلوات بفرست. 

مینا رو به پدرش که چشمان خواب آلودش را به او دوخته بود کرد و گفت : آقاجون خوابم میاد ، گرسنه مه ، پس 

 کی می رسیم؟

 ، می رسیم. پدر خمیازه ای کشید و گفت : چیزی نمونده دخترم

مینا باز هم به سرزمین خیالش پرواز کرد. او دختری بلند پرواز بود و رویاها و آرزو های عجیبی داشت. همیشه 

خودش را قهرمان اول داستان می دید با ماجراهایی افسانه ای مثل فرخ لقا در داستان امیرارسالن. نخستین کتابی که 

 می خواست امیرارسالن را می دید ، آیا او در تهران زندگی می کرد؟!خوانده بود : امیرارسالن نامدار. دلش 

در داستان هایی که در مجالت خوانده بود نیز خودش را به جای قهرمان داستان می گذاشت. به شهرت و معروفیت 

یش و می اندیشید. آرزو داشت هنرپیشه یا خواننده شود. خودش را در محاصره ی خبرنگاران می دید که همه ستا

تحسینش می کنند. عکسش در پشت مجالت چاپ شده و ... گویی به عمق افسانه و یا به سوی قصر رویاها سفر می 
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کردمحیط کوچک و آرام شهرشان با روحیه او سازگار نبود. فکر می کرد اینجا هیچ کس نمی تواند به شهرت برسد 

کس هر کاری کند خبرش از چهاردیواری این شهر و ترقی کند حتی اگر ابوعلی سینا باشد یا حافظ و سعدی. هر 

 کوچک بیرون نمی رود.

آرزو به دلش بود که یک بار رادیو یا تلویزیون نامی از شهرشان ببرد. یا در مجله ای گزارشی یا مطلبی هر چند 

با  اشتکوچک در مورد شهرشان بخواند. این شهر فراموش شده گویی حتی در صفحه جغرافیا یا تاریخ هم نامی ند

 اینکه شهری قدیمی بود. و این برای مینای رویایی و شهرت طلب عقده شده بود.

مینا فکر می کرد از زیبایی چیزی کمتر از کسانی که عکسشان در پشت مجالت چاپ شده ندارد ، پس چرا باید در 

رسد. کند و به جایی ب شهر کوچک و فراموش شده می ماند و می پوسید. بله او شایستگی این را داشت که پیشرفت

 آرزوهایش پایانی نداشت. هرگز نمی توانست به یک زندگی عادی همچون مادرش قانع باشد.

پدرش در نورآباد مغازه کوچک گیوه فروشی داشت. وضعشان بد نبود و مثل خیلی از مردم آنجا یک زندگی متوسط 

ش های پالستیکی که تازه به بازار آمده بودند را پر می داشتند. اما روز به روز بازار گیوه کساد می شد و جایش را کف

 کرد. در نتیجه درآمد پدرش روز به روز کمتر می شد.مجبور بود با قرض شکم زن و بچه هایش را سیر کند.

باالخره وسوسه های مینا کار خودش را کرد و پدر برای نقل مکان به تهران راضی شد. و رحیم آقا تصمیم گرفت هر 

 اشتند بفروشد و به تهران عازم شوند.چه را د

از آن روز به بعد مینا در پوست خودش نمی گنجید ، یعنی او باالخره می توانست به تهران سفر کند. خودش را 

مجسم می کرد در لباسی شیک و کیفی در دست خرامان در خیابان های تمیز راه می رود و همه بر می گردند او را 

 نگاه می کنند.

فرمایید این قصر مال شماست ... مینا تاجی بر سر داشت و موهای طالیی خودش را روی شانه هایش ریخته خانم ب

بود. خدمتکاران دورش حلقه زده بودند. وارد باغی شد ، با درختانی سر به فلک کشیده و استخری با فواره هایی تا 

 دل آسمان... ماهی هایی قرمز و قصری باشکوه در عمق باغ ...

، صدای صلوات او را به خودش آورد. ناگهان منظره ی عجیبی را در  "بر امام هشتم رو زیارت کنی صلوات بفرستق"

 برابر خود دید. دریایی از چراغ ، تا چشم کار می کرد. آسمانی دیگر بر روی زمین با ستاره های زرد و نارنجی.

 مین به هم پیوسته بود. قلبش به شدت می تپید.انگار مخمل سیاه شب را پولک دوزی کرده بودند و آسمان و ز

 پدرش گفت : مینا رسیدیم تهران ، می بینی؟

 چقدر زیباست! تا کنون منظره به این زیبایی ندیده بودم. -

اتوبوس در سطح شهر پیش می رفت. مینا سرش را به شیشه چسباند اما چیزی ندید جز چند درخت پژمرده کنار 

لجن که بوی آن در فضا موج می زد. مغازه هایی معمولی مثل شهر خودشان. در گوشه و کنار خیابان و جویی پر از 

 زباله هایی دیده می شد. آسفالت پر از چاله و چوله بود. مینا فکر می کرد اینجا هنوز تهران نیست.

 ش رو کرد و گفت :اتوبوس از چند خیابان گذشت. همه جا کثیف به نظر می رسید. مینا با شک و ناامیدی به پدر

 اینجا تهرانه؟!!

 آره دخترم. تهرانه. -

عاقبت در توقف گاهی نه چندان بزرگ و خراب در خیابان ناصرخسرو روبروی شمس العماره ایستادند. مسافران 

 خاک آلود و خواب آلود از ماشین پیاده شدند و کورمال کورمال به دنبال اثاث خود بودند.
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طرافش نگاه می کرد. باورش نمی شد اینجا تهران باشد. هر چه بیشتر و با دقت تر نگاه می مینا مات و حیران به ا

کرد غمگین تر می شد. گویی پس از سال ها که عاشقی در تب معشوق خود بوده و بارها او را در زیباترین حاالت 

 و می بیند.مجسم کرده و سال ها در آرزوی وصالش بوده و ناگاه معشوق را کور و کچل و آبله ر

همه جا تاریک بود و آنان غریب و ناآشنا. اثاث را در پیاده رو ریختند و منتظر وسیله ای ایستادند. تاکسی باری 

 توقف کرد و پدرش بعد از کلی چانه زدن اثاث را بار زدند و خودشان هم سوارش شدند. 

د رت و تعجب شده بود. هر چه پیش می رفتنتاکسی بار از چند خیابان کثیف گذشت. شوق و شور مینا تبدیل به حی

 خیابان ها کثیف تر و زشت تر می شد و خانه ها کوچک تر و محقرتر.

باور کردنی نبود. اینجا کجای تهران بود؟! مینا هر چه شنیده و خوانده بود همه در وصف زیبایی و تمیزی تهران بود. 

 ه و دود زده رسیدند.عاقبت به میدانی بزرگ و زشت و شلوغ با مجسمه ای سیا
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شب بود و زشتی تهران به خوبی مشخص نبود. شب را در مسافر خانه ای در میدان شوش خوابیدند و چون خسته 

 بودند به زودی به خواب عمیقی رفتند.

د. ند شصبح فردا هنگامی که مینا بیدار شد و یادش آمد که در تهران است اول ذوق زده شد و به سرعت از جایش بل

مسافرخانه کوچک و کثیف بود. مینا کنار پنجره آمد و به خیابان نگاه کرد. خیابان شلوغ و پر سر و صدا بود. مردم 

ژولیده و عصبی و اخمو با شتاب می گذشتند. جوی کنار خیابان پر از آشغال بود و بوی بدی می داد. مغازه ها کثیف و 

 بنجل و در هم ریخته. نامرتب و کوچک بودند با اجناس بی ارزش و

مینا باورش نمی شد تهران همچین جایی باشد. از پدرش که تازه از خواب بیدار شده بود پرسید : آقاجون اینجا 

 کجاست؟

 تهرانه دخترم ، میدان شوش. -

 تهران؟! خوده تهران؟! -

 بله. مگه چیه؟ فکر می کردی تهران چه جور جایی باشه؟ -

 ان شهر قشنگیه. همه جاش تمیز و مرتب و قشنگه.آخه شنیده بودم تهر -

درسته ، بعضی جاهاش که پولدارها توش ساکنن همون طوریه که تو فکر می کردی. اما بیشتر جاهای تهران همین  -

 طوریه که می بینی ، شلوغ و کثیف و پر سر و صدا. حاال هم زودتر وسایل را جمع کنید که برویم.

گاهی به شهر انداخت ، اصال تصورش را نمی کرد که با چنین منظره ای مواجه شود. مینا با مینا دوباره از پنجره ن

 خودش فکر کرد که اینجا که از شهر خودمون بد تره!

وسایل را در گاری که پدر کرایه کرده بود ریختند و راه افتادند. خیابان عجیب و شلوغ بود . کسی به کسی توجهی 

می کرد و کسی نمی پرسید که کجا می روند. همه جا آشغال ریخته بود و به جز چند تا نداشت. هیچ کس نگاهشان ن

 درخت خشک کنار خیابان ، درخت و سبزه ای نبود. نکبت و کثافت از در و دیوار شهر می بارید.

می رفت کاخ آرزوهای مینا ویران شود. به جای چشمه گوارا به سراب رسیده بود. سرابی خشک و عبوس و 

شتناک. یعنی همین است تهرانی که تجسم کرده بود؟ یعنی شاه و ملکه و نمایندگان مجلس و نخست وزیر و وح

 هنرمندان در چنین جایی زندگی می کنند؟ کجاست آن قصرها و خیابان های که توصیفش را شنیده بود؟
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اریچی گاری را که خودش می پس از طی مسافتی زیاد جلو چند تا پله که به عمق زمین فرو می رفت ایستادند. گ

 کشید به زحمت از پله ها که حدود پانزده پله بود پایین برد. مینا کنجکاو و حیرت زده به اطراف نگاه می کرد. 

در انتهای پله ها به کوچه ای رسیدند. کوچه نبود ، مثل بازارچه بود. بچه ها سر تا پا کثیف و ژنده پوش مشغول بازی 

 تاد و به آنها نگاه کرد. آنها از بچه های شهر خوشان کثیف تر و لباس هایشان پاره تر بود.بودند. مینا چند ایس

 صدای پدرش را شنید : دخترم راه بیا ، گم میشی.

مینا دوید و خودش را به پدر و مادرش رساند. احساس بدی داشت. صحنه های بدی می دید ، گدایی گوشه ای 

آغوش داشت. مردی کنار دیوار کاهگلی خوابیده بود. دست فروشی سینی کهنه و نشسته بود و کودکی بیمار را در 

 کثیفی در دست داد میزد : لبو! لبوی داغ!

 پدرش برگشت و به او که ماتزده ایستاده بود تشر زد : دختر گیج! مگه با نو نیستم؟ می خوای گم بشی؟

ی آمد. سطح کوچه با بام خانه ها یکی بود ، اینجا دستش را کشید. مینا دوید ، همه جا به نظرش عجیب و زشت م

 دیگه کجاست!

 پدر اینجا کجاست؟ مگه قرار نبود بریم تهران؟! -

 گفتم که اینجا تهرانه ، اینجا اسمش گود عربهاست. -

 چرا اومدیم اینجا؟ جای بهتری نبود؟ -

همشهری ها خانه اش اینجاست اتاق اجاره چرا بهتری هم هست ولی کرایه اش گرونه ، پولش را ندارم. یکی از  -

میده. اگر اتاق خالی داشته باشند خوب میشه. در تهران اجاره کردن خانه خیلی سخته. خنده تلخی کرد و به طرف 

 گاری پیش رفت.

چند بچه کثیف و زخمی کتک کاری می کردند و فحش های رکیکی به هم می دادند. جلو مغازه ها که چه عرض کنم 

 ها روی مواد غذایی پر از مگس بود. فقر و کثافت همه جا را پوشانده بود ، مثل اینکه اینجا همه مثل گدا هستند.بقالی 

گاری جلوی مغازه خواربارفروشی متوقف شد. رحیم آقا با صاحب مغازه دست داد و سالم علیک کرد. مرد کوتاه قد 

ان و خشک ، با چشمانش وحشتناکش به آنها نگاهی بود با سری طاس و سبیلی باریک و چشمانی دریده. نامهرب

 انداخت و سپس جلو افتاد و دری را کنار مغازه باز کرد.

چند پله پیدا شد. هفت هشت پله رو به پایین بود. در واقع حیاط سه متر از کوچه پایین تر بود. از پله ها پایین رفتند 

 دون باغچه و درخت.و به حیاط آجرفرش رسیدند با حوضی مستطیل و سیمانی ب

در کنار حوض چاه آبی دیده می شد. حیاط در حدود پنجاه متر مساحت داشت. دو طرفش ساختمان دو طبقه قدیمی 

 بود که در هر طرف دو اتاق و یک راه پله داشت. هر اتاق یک پنجره رو به حیاط و یک در به راه پله داشت.

ای اتاق ها چوبی و دیوارها با گچ سفید کاری شده بود. بدون طبقه اول یک پله از کف حیاط گود تر بود. دره

 آشپزخانه و دستشویی. مستراح بزرگی در گوشه حیاط مشترک برای همه داشت.

در حیاط چند بچه کثیف و زخمی با لباس های مندرس و کثیف به آنها زل زده بودند. یکی از آنها دختر ده ساله ای به 

 ار و بدون شلوار را در آغوش داشت که آب بینی اش بیرون آمده بود.نظر می رسید که کودکی شیرخو

صاحب خانه که حبیب آقا نام داشت در اتاقی در طبقه اول را گشود و گفت : اتاق بزرگیه ، تابستون ها خنک میشه و 

ا چون با ستاجر زیاده امزمستون ها گرم ، زیر پله هم داره که می تونید به عنوان انباری استفاده کنید. تمیزه ، البته م

 هم همشهری هستیم و با اینکه بچه زیادی دارید ترجیح میدم که به شما اجاره بدم.
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 یگچ زمانی البته –اتاق دو طاقچه و یک پیش بخاری داشت. رنگ دیوارها سیاه مایل به قهوه ای به نظر می آمدند 

 ی سیاه از وسط سقف آویزان بود. سیم از نور کم المپ – بود شده سیاه زمان مرور به ولی بوده

حبیب آقا یک ریز حرف می زد و از خودش و رفتارش با مستاجرانش حرف میزد. زنش را که صغرا نام داشت صدا 

 زد وگفت : صغرا براشون چای درست کن. 

ه بود. سیاه بارها را زمین گذاشتند ، مریم خانم مادر مینا مشغول جارو کردن شد. صغرا خانم زنی چاق و قد کوتا

 چرده با چشمانی ریز و آبی مثل دو مهره. بینی بزرگ و گوشت آلودی داشت. تعارف کرد و آنها را به باال برد.

اتاق آنها شبیه به طبقه پایین بود با چهار قالیچه فرش شده بود. مقداری رخت خواب در قسمت باالی اتاق دیده می 

ود. اسباب سماور روی میز کوچکی بود و بخار از سماور بلند می شد.روی شد که مالفه سفیدی روی آنها را پوشانده ب

پیش بخاری آینه ای با دو چراغ المپا و قاب عکسی که حبیب آقا و زن و بچه هایش را در مشهد نشان می داد به 

 چشم می خورد و همین طور گلدانی بلور با مقداری گل پالستیکی کهنه.

گرفت و گفت : اینجا آب لوله کشی نداره ، با تلمبه حوض رو پر می کنیم. هر روز باید صغرا خانم چای را جلوی آنها 

 یکی از همسایه ها این کار رو بکنه و حیاط رو جارو بزنه.

چشمان مهره مانندش با حالت خاصی می چرخید : حیف نیست شهر به اون قشنگی و آرومی رو ول کردید و اینجا 

ش می شد برگردیم. حیف که کار نیست. نمی دونم این خراب شده چه جاذبه ای داره آمدید؟ ما که پشیمونیم ، کا

که همه رو فریب میده و همه میخوان بیان اینجا ، به نظر من که نفس کشیدن تو نور آباد می ارزه به همه تهران. من 

 !اگر جای شما بودم همین امروز بر می گشتم به نورآباد. نمی دونید اینجا چه زندونیه

 هر کلمه او چون پتکی بر سر مینا فرود می آمد و رویاهایش را در هم فرو می ریخت. 

رحیم آقا گفت : واال ما هم دلمان نمی خواست به قول شما به این خراب شده بیاییم ، کار نبود یک ساله بیکارم. ناچار 

 شدم ، می دانم تهران چه جهنمیه.

 و سماور قلقل می کرد. صغرا خانم و شوهرش از دردسرهای تهران می گفتند. بوی چای تازه دم در اتاق پیچیده بود

مینا حوصله اش سر رفت و به حیاط آمد. با کنجکاوی عجیبی به همه چیز خیره می شد. دو زن لب حوض ظرف می 

 می شستند و با هم درباره مستاجر جدید حرف می زدند. آب حوض سبز رنگ بود ، دختری با تلمبه حوض را پر

 کرد.

بچه های کوچک دور مینا و برادرانش را گرفته بودند و به آنها زل زده بودند. مینا احساس کرد دلش برای آنها می 

 سوزد. از همان دختر ده ساله پرسید : کالس چندی؟

 مدرسه نمی رم. -

 نمیری؟! چرا؟ -

 یره سر کار.کار می کنم. قالی بافی ، بچه ها رو هم نگه می دارم آخه مادرم م -

رنگش پریده و موهایش شانه نکرده و لباسش پاره بود. مینا حیرت زده به او نگاه کرد و از دختر دیگری که حدود 

 هشت نه سال به نظر می رسید پرسید : تو چی؟ مدرسه میری؟

ه ریک و شکمی بر آمده کنه نمیرم ، برادرم رو نگه می دارم تا مادرم بره سر کار. به کودک سه ساله ای با پاهایی با -

 کنارش ایستاده بود اشاره کرد.
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مینا متاثر شد و آهی کشید. بقیه بچه ها پسربچه های سه تا پنج ساله بودند. همه آنها لباس هایشان پاره بود و 

 سرشان زخمی و بعضی روی دست ها و صورت جوش های چرکی داشتند.

 دختر ده ساله پرسید : تو چی؟ مدرسه میری؟

 آره ششم رو تموم کرده ام میخوام برم دبیرستان. کمی عقب رفت تا از آنها فاصله بگیرد. -

دختر با حسرت نگاهش کرد و گفت : خوش به حالت سواد داری. خیلی دلم می خواست برم مدرسه اما پدرم میگه 

 که سواد به درد نمی خورد ، میگه کسی از بی سوادی نمی میره اما از گرسنگی چرا ..

مینا به فکر فرو رفته و با خودش می اندیشید : تهران و چنین صحنه هایی؟! نکنه پدر به آنها دروغ گفته و آنها را به 

تهران نیاورده! یعنی ممکن است اینجا تهران باشد؟! مثل اینکه دچار کابوس شده ، خداوندا چطور در این گود میشه 

 زندگی کرد!

دای حبیب آقا را می شنید که همان طور حرف می زد : به جون شما نباشه به صدای مادرش او را به خود آورد. ص

مرگ بچه ام من خودم رو صاحب خونه حساب نمی کنم. با مستاجر ها مثل برادرام رفتار می کنم. می تونید ازشون 

ستاجر م بپرسید که تا حاال بهشون گفتم باالی چشمت ابروست؟ نمی دونید صاحب خانه های تهران چطوری پوشت

 را می کنند ، اما من نه ، میگم خدا رو خوش نمیاد ، مستاجر هم مثل ما آدمه....

حبیب آقا هشت نه سال پیش به تهران آمده بود ، او هم برای پیدا کردن کار به اینجا آمده بود و معلوم نبود چطوری 

 توانسته بود این خانه و مغازه را بخرد.

اجاره می داد ، ماهی پنج تومن هم برای پول برق ، یعنی پول یک المپ شصت وات که  هر اتاق را ماهی پنجاه تومان

روشنایی اتاق ها را تامین می کرد. البته با نسیه دادن به مستاجرانش پول بیشتری به جیب می زد. مغازه اش فروش 

 خوبی داشت و حبیب آقا راضی بود.

یمه تاریک بود و بوی نم می داد و با بوی گند حوض در هم می اتاق را جارو و اثاث محقرشان را چیدند. اتاق ن

آمیخت. مینا به یاد خانه کوچک قدیمی شان در نور آباد افتاد. دو اتاق بزرگ و آشپزخانه ای دلباز و روشن. با ایوان 

آجرفرش که تابستان ها روی آن فرش می انداختند. درخت هلو و سیب و تبریزی با جیک جیک گنجشک ها و 

 سیم خنک و معطر.ن

غمگین و ناراحت گوشه ای نشست و به فکر فرو رفت. چه نقشه ها که نکشیده بود و چه منظره ها که در ذهنش 

 مجسم نساخته بود. گویی از آسمان با سر به زمین افتاده بود.

 ضربه ای به در خورد ؛ مینا گفت : بفرمایید.

 در اتاق چرخاند و گفت : پس مامانت کجاست؟ صغرا خانم در را باز کرد و مهره های چشمش را

 مریم خانم جلو رفت و گفت : بفرمایید خواهش می کنم.

آمد و نشست و گفت : می خواستم شما را با قوانین اینجا آشنا کنم ، البته نباید به این زودی می گفتم ، خب چه فرقی 

 ش دوستانه باشد.می کنه گفتنی رو باید گفت. معلوم بود که سعی می کند که لحن

میدونید اینجا آب لوله کشی نداره ، حوض با آب دستی پر میشه باید مواظب باشید کثیف نشه. بنابراین ظرف ها رو 

باید اول بیرون تمیز بشویید بعد آب می کشید. لباس ها رو باید ببرید رختشورخانه. اینجا چاهش زود پر میشه.آب 

حوض رو پر می کنه ، چهار تا همسایه هستیم و هر چهار روز یکبار نوبت حوض هم آلوده میشه. هر روز یکی آب 
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شماست. برق هم ساعت ده شب به بعد قطع میشه یعنی کنتور رو می زنیم. همه باید ساعت ده بخوابند. اگه وسیله 

 برقی دارید ماهی باید به ازای هر وسیله پنج تومن بدهید. چی دارید؟

 اگه مهمون داشته باشیم چی؟ چیزی نداریم جز یک رادیو. -

فرقی نمی کنه ، مهمونتون باید یا ساعت ده شب بره یا بخوابه. ماهی پنج تومن پول رادیوتون میشه. بچه ها حق  -

ندارند توی حیاط بازی کنند. می دونید اگه ده دوازده تا بچه بخوان بازی کنند چی میشه؟ خب گفتید یخچال و اتو و 

دیگری ندارید؟ اگه بعدا معلوم بشه از این وسایل استفاده کردید ماهی پنج تومن برای هر پنکه و تلویزیون چیز 

 کدومش می گیرم.

لحنش را آرام تر کرد و گفت : خونه مال خودتونه ، به جون بچه ام اگه همشهری نبودیم عمرا به کسی که سه تا بچه 

به این آسونی خونه گیر میاد؟ مگه بچه ها واسه آدم داره اتاق نمی دادم. منت سرتون نمیذارم ، ولی مگه تهرون 

 اعصاب میذارند؟ کالفه ام می کنند...

 مینا و مادرش مات و مبهوت به او نگاه می کردند. تازه داشتند می فهمیدند خود را درون چه چاهی انداخته اند.

ود و سواد خواندن و نوشتن داشت مینا گریه اش گرفته بود و دلش به حال مادرش می سوخت. مادرش زنی فهمیده ب

 و هر وقت فرصت می کرد کتاب می خواند. تاکنون زندگی آبرومندی داشته. 

مادرش از خانواده ای فهمیده ای بودند. مریم خانم قدی بلند داشت و چهره ای گندمگون با چشمانی درشت و 

 بود. خواندن را در مکتب آموخته بود ولیصورتی کشیده و موهایی روشن. سی سال بیشتر نداشت. با وقار و متفکر 

 نوشتن نمی دانست. خوش اخالق و خوش برخورد بود ، صبور و قانع.

در حالی که لباس ها را جمع می کرد رو مینا گفت : دیدی چی می گفت؟ دیگه نمیشه کتاب خواند. حاال هی بگو 

دلم شور می زد. آدم بیچاره و بدبخت هر جا بره بیچاره تهران خوبه ، فالن و بهمانه ، بهشته ، پول می باره ... همه اش 

 اس. می ترسم بدتر از این سرمون بیاد.

مینا سرش را پایین انداخته بود و به فکر فرو رفته بود. حرفی نداشت بزند. اصال تصور نمی کرد که تهران اینقدر 

 خشن باشد. از این بدتر چه بود؟

ه سر بردند ، هیچ کدام حرفی نمی زدند و سر ساعت ده شب چراغ ها نخستین شب را در سکوتی سرد و خشک ب

 خاموش شد. مجبور بودند بخوابند.

پدر مینا ، رحیم آقا مردی خوش قلب و مهربان بود. از حقه بازی و نیرنگ هیچی نمی دانست و ظاهر و باطنش یکی 

ی کرد. دوست و بیگانه و فامیل برایش بود. هرگز پشت سر کسی حرفی نمی زد ، غیبت نمی کرد و به همه محبت م

فرقی نداشت. ساده و تسلیم و بردبار بود. به خانواده اش عشق می ورزید. با کسی دشمنی نداشت ، پول هم زیاد 

 برایش اهمیتی نداشت. می خواست فقط آنقدر داشته باشد که بتواند شکم زن و بچه اش را پر کند. 

وشش نیامد. انتظار نداشت با او اینطوری رفتار کند ولی ناچار بود قبول کند و به از قانون های خانه حبیب آقا هیچ خ

آن گردن نهد. وسوسه مینا و بیکاری او را به تهران کشانده بود و پشیمانی سودی نداشت. باید می ماند و مقاومت می 

 کرد تا کاری پیدا کند. بازگشتی وجود نداشت.

حبیب آقا و ساکنانش قرار گرفته بود. احساس می کرد که قضاوتش در مورد  مینای حساس ، سخت تحت تاثیر خانه

تهران اشتباه بوده است. تاکنون عمق فقر را این گونه درک نکرده بود! ) اما او کجایش را دیده و تا کجا فقر را 

 شناخته بود؟ (
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وب بشناسد. همسایه بغلی که دست راست آنها روزهای بعد حس کنجکاوی مینا را وادار کرد تا همسایه ها را خ

 زندگی می کردند ، مردی بود به نام عمو داوود.

عمو داوود چوبکی بود. یعنی چوبک و نمک را با نان خشکی که از خانه ها می گرفت عوض می کرد. نان خشک ها را 

می فروخت و دوباره چوبک و نمک می به خانه می برد و آنهایی را که قابل خوردن بودند را سوا می کرد و بقیه را 

 گرفت.

زنش در کارخانه پشم ریسی کار می کرد. شش فرزند داشتند. پسر بزرگش هجده ساله و معتاد بود و از خانه فرار 

کرده و در خیابان می خوابید. گاه گاه می آمد و با زور و داد و بیداد و کتک پولی می گرفت و می رفت. دختر 

داشت و قالی بافی می کرد. بقیه به ترتیب ده ، هشت ، شش و چهار ساله بودند. هیچ کدامشان بزرگش چهارده سال 

 مدرسه نمی رفتند و از صبح تا شب توی کوچه ول بودند. 

دختر ده ساله و هشت ساله کارهای خانه را انجام می دادند و بچه ها را نگه می داشتند. اتاق آنها با زیلویی به رنگ 

 بود و لوازم خانه را مشتی اثاث قدیمی و قراضه تشکیل می دادند. خاک فرش شده 

غذایشان اغلب همان نان خشکه ها بود و تکه های غذایی که در آن پیدا می کردند. اکثر وقت ها سر نان خشکه دعوا 

تک و ک می کردند. اگر یکی تکه خوبی را پیدا می کرد دیگری از دستش می قاپید و شر بلند می شد. صدای دعوا

 کاری آنها همیشه به گوش می رسید.

گاه مینا برای خاتمه دادن به دعوای آنها مجبور می شد برایشان نان تازه ببرد واز غذای خودشان به آنها ببرد. عمو 

داوود چهل و پنج سال داشت ، ولی بیش از پنج سال به نظر می رسید. مردی کوتاه قد و سیاه چرده بود و از بس 

نان و نمک را به دوش کشیده بود قدش خمیده بود و دیگر راست نمی شد. بچه ها الغر و رنگ پریده و کیسه های 

 بیمار بودند و دو پسر کوچک سرشان کچل بود.

همسایه روبرویی لحاف دوزی دوره گرد بود و سرمایه اش کمان حالجی بود که آن را به دوش می کشید. سه فرزند 

 ، دیگری کچل بود و سومی تراخم داشت. داشت. یکی از آنها فلج بود

اتاق آنها تاریک تر بود و چون پشت به قبله بود هرگز رنگ آفتاب نمی دید. اثاث خانه شان مثل بقیه زیلویی کهنه ، 

چند لحاف پاره و مقداری ظروف آلومنیومی بود که اگر شاید همه شان را در کوچه می گذاشتی کسی به آنها دست 

د سطل زباله می خورد. بچه فلج صبح تا شب زیر لحاف کثیف و پاره ای افتاده بود و ناله می کرد. بوی نمی زد ، به در

گندی از اتاقشان به مشام می رسید. بچه فلج یک اسکلت بود و جز دو چشم در بدنش چیز قابل دیدنی وجود 

 نداشت. چشمان در حدقه فرو رفته اش حالت احتضار داشت. 

د و الغر اندام بود و سی ساله به نظر می رسید و اغلب به رختشوخانه می رفت و برای دیگران مادرش زنی بلند ق

لباس می شست و بچه را به امان خدا رها می کرد. اغلب مینا به بالین او می رفت و به او نان و آب می داد و سعی می 

 کرد آرامش کند.

از دست داده بود و پنج بچه قد و نیم قد یتیم داشت.  همسایه سوم خاله کبری بود که شوهرش را در حادثه ای

بزرگترین آنها چهارده ساله بود و در کارخانه بلورسازی کار می کرد. دومی دوازده سال داشت که شاگرد مکانیکی 

 بود. سه بچه دیگر کوچک بودند. دختر ده ساله دو بچه دیگر را نگه می داشت و کارهای خانه را هم انجام می داد.
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خاله کبری روزها در خانه های دیگران کلفتی می کرد و غروب با مقداری غذا و نان برمی گشت و با آنها بچه ها را 

سیر می کرد. زنی چهل ساله ، الغر و ریزاندام بود و پوستی تیره داشت. چین و چروک های چهره اش او را پنجاه 

 ساله نشان می داد.

بیب آقا و دیگری زنی تنها به نام آفاق خانم بود. سی ساله به نظر می رسید ، همسایه های طبقه باال ، یکی خود ح

کوتاه قد و سبزه و چشم و ابرو مشکی و کمی چاق. سر و وضعش خوب و مرتب بود. آرایش غلیظی می کرد. می 

می رفت. می گفتند بدکاره است و گاهی مردی به خانه او رفت و آمد می کرد. در را می بست و بعد از ساعتی مرد 

گفتند مرد سرشناس و ثروتمندی با او رفیق است و گاه گاه به دیدنش می آید. با همسایه ها معاشرت نمی کرد و 

 اغلب تنها بود. خانه اش مرتب و تمیز بود. فرش یک تکه ، تخت خواب و یخچال داشت.

وچه باز می شد و اتاق دیگر دست چند روبروی اتاق خانواده مینا ، یک اتاق مغازه حبیب آقا بود که یک درش به ک

کارگر بنایی بود که مجرد بودند و از روستاها و ایالت آمده بودند. پنج شش نفر می شدند ، روزها کار می کردند و 

 شب ها به خانه می آمدند.

و شدیدا تحت  اوضاع و احوال این خانه مینا را سخت منقلب کرده و از دنیای رویاها و قصر افسانه ایش بیرون آورده

تاثیر قرار داده بود. آن چه در داستان ها و افسانه ها خوانده و در فیلم ها دیده بود ، با اینها مقایسه می کرد و از 

فکرها و تصوراتش خارج می شد. از خودش خجالت می کشید ؛ سعی می کرد تا جایی که می تواند به همسایه ها سر 

 بزند و باری از دوششان بر دارد.

وزی سر حوض ظرف می شست که صدای ناله بچه فلج حالج دلش را ریش کرد ، طاقت نیاورد. ظرف ها را رها ر

 کرد و به سراغش رفت. کسی در اتاق نبود ، اتاق تاریک بود و بوی بدی می داد. 

سکلت ، ثل امینا کمی صبر کرد تا چشمش به تاریکی عادت کند. گوشه اتاق و زیر لحاف کهنه ای بچه افتاده بود م

 تنها دو چشم سیاه داشت.

صدای پا را که شنید آرام شد و چشمش را به طرف در گردانید. مینا به طرفش رفت و خواست بلندش کند و کمی از 

 اتاق بیرون بیاورد اما کثیف بود.

 بچه بهت زده نگاهش می کرد ، در عمق چشمان معصوم سیاهش التماس نهفته بود.

 ؟اسمت چیه کوچولو -

بچه به او جوابی نداد و همان طور به او خیره مانده بود. در نگاهش حالت عجیبی بود. گرسنگی؟ تشنگی؟ یا گدایی 

 محبت؟

مینا به او آب داد با ولع نوشید. تکه نانی به دستش داد با حرص شروع به خوردن کرد. مینا با خود فکر کرد چرا او به 

هی کرده که به این سرنوشت دچار شده؟ خدا خواسته که او چنین باشد؟ نه دنیا آمده؟ چه کسی مقصر است؟ چه گنا

کار خدا نیست. پس کار کیست؟ چرا باید در چنین خانواده ای به دنیا بیاید؟ اگر در خانواده ثروتمندی به دنیا امده 

 بود سرنوشتش این بود؟

و قدر. نمی توانست بفهمد خدای عادل چرا  مینا اغلب به این مسائل فکر می کرد. به سرنوشت می اندیشید و قضا

برای یکی این سرنوشت را قرار داده و برای دیگر گونه ای دیگر را. چه فرقی بین انسان ها ست؟ خوشبختی ، 

 بدبختی ، شقاوت و قساوت را چه کسی بین انسان ها تقسیم کرده؟ و بر اساس چه ضابطه ای؟
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، طوبی خانم بود. تشتی پر از کهنه روی سرش بود ، از رختشوخانه می آمد. صدای پایی او را به خود آورد. مادر بچه 

 اغلب نگاهش سرد بود و لبخندی روی لبش دیده نمی شد.

پسر بزرگش که دوازده سال بیشتر نداشت شاگرد مغازه زغال فروشی بود. هر شب سیاه و گردآلود و خسته به خانه 

یبا همسن مینا بود. مینا دلش می خواست با او حرف بزند اما او به می رسید. لب حوض آبی به صورتش میزد. تقر

قدری خسته بود که حوصله حرف زدن نداشت. دخترش هشت ساله بود و در خانه می ماند و مراقب بچه فلج می 

 شد.

 طوبی خانم با تعجب به مینا نگاه کرد.

 و شنیدم و ...سالم! می بخشید که بدون اجازه داخل اومدم. صدای گریه بچه ر -

 علیک سالم. خوب کاری کردی اومدی. دختر همسایه جدیدی؟ الهی خیر ببینی ، اسمت چیه؟ -

 مینا. -

 زن به زحمت لبخند تلخی زد و گفت : خیلی ممنون مینا خانم ، زحمت کشیدی.

وری رفتی؟ دختره مینا صدای مادرش را شنید که می گفت : مینا ذلیل مرده کجایی؟ ظرف ها را ول کردی کدوم گ

 سر به هوا.

مینا سریع از طوبی خداحافظی کرد و بیرون دوید. ظرف ها را از لب حوض جمع کرد. واقعیت تلخ تر از آن بود که 

فکرش را می کرد. نگاه بچه فلج دست از سرش بر نمی داشت. نگاه عجیبی که تا عمق وجود مینا رسوخ کرده بود. 

 ست تا او را نجات دهد.نگاهی که گویی از مینا می خوا

خود را در جهنمی احساس می کرد که اطرافش را چهره هایی رنجور و زرد و غمگین پوشانده بود.غمی تلخ وجودش 

را پوشانده بود. هنوز پدرش نتوانسته بود کاری پیدا کند. پولی را که از فروش مغازه و خانه با خود آورده بودند در 

 حال تمام شدن بود.

حت و پشیمان بودند. پدرش ، مادرش حتی برادر کوچکترش محسن. محسن کوچک که چهار سال بیشتر همه نارا

 نداشت می گفت : بریم خونه خودمون. اونجا خوبه ، اینجا بده. بچه ها بدند ، منو می زنند ، کثیف و زخمی هستند ....

نه جایی می رفتند و نه دوست و فامیلی به  روزها می گذشت و آنان در آن چاله ای که اسمش خانه بود اسیر بودند.

دیدنشان می آمد. جز چهره های افسرده و پژمرده همسایه ها و چشمان مهره مانند صغرا خانم چیزی و کسی را نمی 

 دیدند.

مینا همه همسایه ها را دیده و شناخته بود. با همگی حرف زده بود و درد آنها را می دانست. تنها آفاق خانم بود که 

مینا هنوز از نزدیک با او روبرو نشده بود و صحبت نکرده بود. مینا معنی بدکاره را نمی فهمید و حرف هایی که پشت 

سر او می زدند. دلش می خواست او را بهتر بشناسد و بداند که چرا او تنهاست. زندگی مرموز او حس کنجکاویش را 

 .برانگیخته بود. در پی فرصتی بود تا با او آشنا شود

یک روز سرد پاییزی بود و باد سوزناکی می وزید. کالغ ها قارقارکنان از باالی خانه می گذشت. مینا عجیب طبیعت ، 

مخصوصا آسمان را دوست داشت. دلش برای سبزه و گل تنگ شده بود. از ته آن خانه ی گود جز قسمت کوچکی از 

 آسمان و چند ستاره چیز دیگری دیده نمی شد.
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د کوچک ولی با صفایشان در نورآباد تنگ شده و به یاد آن روزها گاهی وقتها اشک می ریخت. آن روز مینا به یا

داشت کالغ ها را نگاه می کرد که ناگهان آفاق خانم را دید که سرش را از پنجره بیرون آورده و به حیاط نگاه می 

 کند. مینا فرصت را غنیمت شمرد و گفت : سالم ، کاری داشتید؟

خانم که همه همسایه ها نسبت به او سرد بودند و جواب سالمش را به زور می دادند ، با شنیدن جمله مینا  آفاق

 خوشحال شد. گفت : سالم ، روسری مو باد انداخت تو حیاط ، می خواستم ببینم کجاست.

 مینا به کف حیاط نگاه کرد و روسری را دید و گفت : االن براتون میارمش.

 ینم روسری تون. تنها هستید؟بفرمایید ا -

 آره ، بیا تو. دختر همسایه جدیدی؟ -

 بله.  -

 داخل اتاق مرتب و تمیز بود. مینا با کنجکاوی به اطرافش نگاه کرد. کمد ، تخت ، تلویزیون. 

 آفاق خانم لباس آستین کوتاه یقه باز قرمزی پوشیده بود و حرکات جلف و آرایش تندش جلب توجه می کرد.

 ینا پرسید : تنهایید؟ بچه ندارید؟م

 آفاق خانم آهی کشید و گفت : نه ندارم.

 چرا؟ -

مینا هنوز بچه تر از آن بود که موقعیت او را درک کند و علت تنهایی او را بفهمد. آفاق خانم خوشحال از اینکه هم 

 صحبتی پیدا کرده گفت : از کجا اومدید؟

 از شهرستانی در استان لرستان. -

چرا از این همه جا گود عرب ها رو انتخاب کردید؟ اینجا جای خوب و مناسبی برای شما نیست. معلومه خانواده  -

 محترمی هستید.

واال چی بگم! به خاطر اینکه که حبیب آقا همشهری مونه ؛ پدرم نمی دونست اینجا چه جور محله ایه. ما با تهرون  -

 آشنایی نداشتیم.

  که فهمیدید بهتره از اینجا برید ؛ حیفه شما تو چنین خراب شده ای زندگی کنید.خوب می فهمم. حاال -

 مینا تعجب کرد. منظور او را نمی فهمید ، فکر کرد شاید به خاطر بدی خانه و فقر و بدبختی همسایه ها می گوید.

 بله می دونم. بابام کار گیر بیاره می ریم. خب شما نگفتید چرا بچه ای ندارید؟ -

آفاق خانم چهره اش در هم رفت. آهی سرد کشید و گفت : راستش چند بار حامله شدم ولی مجبور شدم بندازمش ، 

 آخه ...

 ساکت شد. با خودش گفت به یه دختر بچه سیزده ساله چشم و گوش بسته چه بگوید.

 مینا کنجکاوتر پرسید : چرا؟ چرا مجبور شدید؟

 عریف کنم. کار دارم. منتظر کسی هستم بعدا بهت میگم.داستانش مفصله ، حاال نمیشه ت -

 چند دقیقه بعد مرد شیک پوش و خوش قیافه ای با چند پاکت میوه از پله ها باال آمد و داخل اتاق آفاق خانم شد.

 مینا با عجله چادرش را سرش کرد و از اتاق بیرون آمد. آفاق خانم پشت سرش در را قفل کرد و پرده ها را کشید.

دوساعت بعد مرد از خانه خارج شد. رفتار و حرف ها و قیافه مرد شیک پوش و ثروتمند ، همه مرموز بودند و مینا را 

 بیشتر کنجکاو می کرد.
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وقتی مینا برای مادرش تعریف کرد که به اتاق آفاق خانم رفته ، مادرش رنگ پریده و عصبانی گفت : غلط کردی 

ه داده بود؟ دیگه حق نداری پاتو اونجا بذاری؟ فهمیدی؟ حق نداری باهاش حرف بزنی. رفتی اتاق اون. کی به تو اجاز

 دختره نفهم.

 چرا مامان؟ مگه اون چیکار کرده؟ چه فرقی با بقیه داره؟ نمی فهمم. -

 چراشو تو نمی خواد بدونی ، فقط حق نداری باهاش حرف بزنی ؛ اگه یکبار دیگه ببینمش باهاش هم کالم شدی یا -

 رفتی خونه اش قلم پاتو می شکنم.

مینا دلش می خواست علت این کار را بداند ، اما دیگر جرأت نکرد از مادر سوالی بپرسد. مادرش سخت نگران و 

 عصبانی به نظر می رسید. از آن روز به بعد دیگر در این مورد حرفی نزد.

ق خانم می روند. معمای آفاق خانم برایش پیچیده تر گاه گاه همان مرد یا مردان دیگری را می دید که به خانه آفا

 شده بود و فکرش را مشغول کرده بود.

ولی مینا باید قهرمان می شد. قهرمان داستانی. این فکر همیشه در او وجود داشت و رهایش نمی کرد. هر داستانی 

 می خواند خودش را قهرمان آن می پنداشت. باید به شهرت می رسید اما چگونه؟

زندگی همسایه ها و بچه های ولگرد رهایش نمی کردند و منقلبش کرده بودند. نخستین کار و قدم اول بیرون آمدن 

 از این خانه لعنتی و رفتن به مدرسه بود.

با دختران عمو داوود ، فاطی و زری دوست شده بود. روزها پس از اینکه کارهایشان را تمام می کردند ، مشغول 

دند. خودش با چوب و پارچه عروسک درست می کرد و برایش لباس می دوخت. یکی را ملکه عروسک بازی می ش

 می کرد و دیگری را شاه و قصری خیالی برای آنها می ساخت...

اینجا حتی مدرسه هم نمی توانست برود. جرئت بیرون رفتن از خانه را نداشت ، از این محیط می ترسید. دنیای 

اطرافش از زمین تا آسمان فرق داشت. اوقات بیکاریش را در خیالش و با عروسک هایش تصوراتش با دنیای واقعی 

 می گذراند.

دلش می خواست کتاب بخواند ، اما کتابی نداشت. گاه تکه مجله و روزنامه ای بدست می آورد ؛ قسمتی از داستان و 

 یا ماجرا را می خواند و بقیه داستان را خودش می ساخت و کامل می کرد.

زندگی در آن خانه ، سرد و یکنواخت بود و تنها سرگرمی آنها تماشای دعوا بود. هر شب در کوچه بلوایی به پا می 

شد ؛ فحش ، چاقوکشی و کتک کاری و... علت این دعوا ها به درستی مشخص نبود. اغلب سر بچه ها دعوا می شد یا 

 تادند یا کسانی که مست بودند. بین معتاد هایی که سر کوچکترین بهانه به جان هم می اف

گاهی هم بین مالک و مستاجر اتفاق می افتاد. بر سر مصرف آب و برق و ... اگر شبی دعوا نمی شد حوصله شان سر 

می رفت!! محرک های اصلی دعواها زن ها بودند که با شکوه و شکایت از همسایه ها شروع می کردند ومرد ها را به 

 وان های بیکار و ولگرد.جان می انداختند یا نوج

دو ماه از آمدنشان به این خانه می گذشت. پدر هنوز کاری پیدا نکرده بود و مادرش سرش به کارهای خانه و وراجی 

 با همسایه ها مشغول بود.

این خانه برای مینای حساس ، با ذوق و با استعداد ، ناآرام و خیال پرور زندان بود. شب ها هنگامی که در بسترش 

دراز می کشید در خیالش به شهر کوچکشان سفر می کرد و در باغ های سرسبز و تپه هایش قدم میزد. روحش مثل 

 کبوتر به پرواز در می آمد و در فضای لطیف و معطر شهر کوچکشان پرواز می کرد تا خوابش می برد.
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نان شیرینی که از داخل نان خشک  صبح با صدای دعوای بچه های عمو داوود که سر تکه ای ته دیگ ، نان قندی یا

 ها پیدا کرده بودند از خواب می پرید و روزها تکرار می شد.

تنها جایی که مینا در این مدت رفته بود رختشوخانه بود. محوطه ای بزرگ و سرپوشیده که در اطرافش تعداد زیادی 

تند و چون تعداد مراجعان خیلی زیاد شیر آب داشت و کانالی برای فاضالب. جلوی هر شیر یک یا دو نفر می نشس

 بود ، برای پیدا کردن شیر باید صبح زود می رفتند و سر همین جریان چه دعواها که به پا نمی شد.

آب گرم نداشت ، بنابراین هر زنی با خودش چراغ پریموس یا والوری برای گرم کردن آب می آورد. صدای جیغ و 

با صدای چراغ های تلمبه ای کر کننده بود. صد رحمت به حمام های زنانه. بوی داد ، فحش و فریاد بچه ها ، همراه 

 گند لباس چرک ، مدفوع بچه و کثافت تهوع آور و کالفه کننده بود.

مینا مجبور بود با مادرش به آنجا برود و به مادرش کمک کند. چون مادرش حامله بود و او می بایست لباس ها را به 

 از آنجا به خانه می آورد. رختشوخانه می برد و

هفته ای یکبار برای شستن لباس به آنجا می رفتند. ظهر خسته و گرسنه و عصبی بر می گشتند. با این وجود برای 

 مینا تنوعی بود و حس کنجکاوی و داستان پردازیش را ارضا می کرد.

 1 - 4فصل 
 

پیدا کند. آن روز خوشحال و با دست پر به خانه  عاقبت رحیم آقا توانست در کارخانه چیت سازی شهر ری کاری

 آمد. مدت ها بود به بچه ها وعده داده بود که هر وقت کاری پیدا کند ، آنان را به گردش ببرد.

مینا و برادرهایش مسعود و محسن دورش را گرفتند ، او را بوسیدند و با خوشحالی خواشتند که به وعده اش وفا 

 عه همگی را به گردش خواهد برد.کند. پدر قول داد که جم

روز جمعه ای از آخرهای پاییز بود. در آن خانه جز گرم و سرد شدن هوا ، از گذشت فصل ها خبری نبود. گویی در 

اعماق چاهی وسیع بودند. چشمشان جز حوض سیمانی با آب سبز رنگ متعفن و تلمبه ای که کنار آن چمپاته زده بود 

 ی کثیف و ژنده پوش چیزی نمی دید.و چهره زشت فقر و بچه ها

مینا از این ترکیب نفرت داشت. دلش گرفته بود. مثل پرنده ای در قفس پر پر می زد. آن روز خوشحال و سبک بال 

از مژده آزادی موقت از این قفس از خواب برخاست. خود و برادرانش را آماده کرد. مادرش به دلیل حاملگی و 

 نه ماند.ناخوش احوال بودن ، در خا

از پله ها که باال می رفتند مینا سنگینی هوای خفه و آلوده گودالی را که خانه نام داشت بر سینه کوچکش احساس می 

کرد. کوچه شلوغ ، کثیف و پر سر و صدا بود. مغازه ها محقر و به هم ریخته بودند. بوی بدی از کوچه به مشام می 

 نی که تشتی از کهنه بر سر داشت و بچه ای در آغوش از کنارشان گذشت. رسید. معتادی کنار دیوار افتاده بود. ز

بچه ها از سر و کول هم باال می رفتند به هم فحش می دادند. مگس از در و دیوار باال می رفت. پله های کوچه خراب 

وه ، لوغی که پر از پوست میو پر از زباله بود. هنگامی که به خیابان رسیدند ، گویی از چاه بیرون آمده اند. از کوچه ش

 سبزی و میوه گندیده بود عبور کردند.

به میدان شوش رسیدند که مملو از اتومبیل و آدم های عجول با قیافه ای خسته و در هم بود. سر صف اتوبوس 

ایستادند. دست فروش ها و دوره گرد ها لباس های دست دوم و اجناس ارزان قیمت و بنجل عرضه می کردند و 

 ام فریاد میزدند و اجناس خود را تبلیغ می کردند.مد
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مجسمه وسط میدان ، یک سرباز و مرد قوی هیکل بود که پرچمی در دست داشتند و خشک و بی روح به ازدحام 

سرسام آور خودرو و عابران خیره شده بودند. کسی به آنها توجهی نداشت. در گوشه میدان ، سینمایی که عکس 

 ر در داشت و به نمایش نهاده بود و آهنگ تندی پخش می شد دیده می شد.زننده زنی را بر س

عده ای جوان به تماشای عکس ایستاده بودند. مینا کنجکاو و دقیق به همه جا و همه چیز نگاه می کرد. از مجسمه 

 چیزی نمی فهمید ، چرا آن را در این میدان نهاده بودند؟ چرا کسی به آن توجهی نداشت؟!

 ون! این مجسمه چیه؟ چی رو میخواد نشون بده؟آقاج -

پدر با تمسخر گفت : اتحاد رو. مگه نمی بینی؟ اتحاد مردم با ارتش. این مجسمه رو به مناسبت بیست و هشت مرداد 

 ، کودتای شاه ساخته اند. روزی که شاه دوبار برگشت و حکومت مصدق را سرنگون کرد.

 یده و خوانده بود. مینا چیزهایی در مورد دکتر مصدق شن

 حاال او کجاست؟ دکتر مصدق؟ -

مرده! چند سال پیش وقتی که در تبعید بود مرد. او می خواست نفت رو ملی کنه که کرد. خیلی زحمت کشید اما  -

 دشمانش با کمک امریکایی ها کودتا کردند و یک عده مردم بی گناه رو هم کشتند.

 رد گفت : پدر اون که آدم خوبی بود ، پس چرا شکست خورد؟مینا که با دقت به مجسمه نگاه می ک

پدر به خود آمد و آهی کشید و با بی حوصلگی گفت : چه می دونم ، تفرقه و اختالف مردم. توطئه امریکایی ها و 

 انگلیسی ها ؛ داستانش مفصله دخترم ، حاال تو بچه ای بعدا برات تعریف می کنم.

تر مصدق خبر داشت ، دیگر حرفی نزد. مینا می دانست که پدرش طرفدار دکتر مصدق مینا که از عالقه پدر به دک

 بوده و از او طرفداری می کرده.

زنی که چادر نمازی با گل های سرمه ای بر سر و بچه ای در آغوش داشت ، کاسه ای جلو آن گرفت. پدرش یک 

گی آن را به طور چندش آوری به مردم نشان ریال در آن انداخت. مردی که یک پایش قطع شده بود و محل برید

 می داد و خود را روی زمین می کشید و از مردم گدایی می کرد. صف اتوبوس شلوغ بود.

 اتومبیل شیک و براقی که فقط یک سرنشین داشت از روبرویشان گذشت و راننده نگاه تحقیر آمیزی به آنها کرد.

 سوار نمی کند؟!مینا با خودش فکر کرد که چرا چند نفر را 

محسن به مغازه شیرینی فروشی که بوی خوبی از آن بر می خاست و شیرینی های رنگارنگش پشت شیشه ها 

چشمک می زد خیره شد. آب دهانش را قورت داد. کنار شیرینی فروشی ساندویچ فروشی بود که بو و بخاری مطبوع 

 و اشتها برانگیز از آن بیرون می زد.

 ون از این شیرینی ها می خری؟ من تا حاال از اینها نخورده ام.محسن گفت : آقا ج

 پدر با اندوه نگفت : نه پسرم ، اینا گرونه. وقتی رسیدیم پارک شهر یه چیزی برات می خرم.

یک نفر با جعبه شیرینی از مغازه خارج شد. بچه ها با حسرت به او نگاه کردند. اتوبوسی از راه رسید اما نوبت به انها 

 رسید. اتوبوس بعدی آنها سوار کرد.ن

اتوبوس که مملو از مسافر بود در سکوت سنگین و سردی فرو رفته بود ؛ همه غمگین و ساکت بودند ، گویی به 

 تشییع جنازه می روند. چهره ها از درد و فقر حکایت می کرد. کسی جز خدا نمی دانست چه در مغز آنها می گذرد.
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ر حرکت می کرد. هر چند دقیقه می ایستاد و چند نفر بر انبوه مسافران می افزود. در هر اتوبوس کند و الک پشت وا

ایستگاه صف طوالنی منتظران اتوبوس ، خسته ایستاده بودند و خمیازه می کشیدند. در میدانی به نسبت بهتر از میدان 

 شوش کمک راننده گفت : اعدامیاش پیاده شن ، اعدامی نبود؟

 و حیرت زده نگاه کرد و گفت : آقاجون اون چی میگه؟! کی رو میخوان اعدام کنند؟مینا وحشت زده 

پدر خندید و گفت : نه دخترم ، اینجا اسمش میدان اعدامه. قدیم زمان قاجار اعدامی ها رو اینجا اعدام می کردند. تو 

 چقدر فضولی دختر!

 مینا با خودش گفت : چه اسم بدی! اسم قحطیه؟

از شوش خلوت تر بود و در باغچه های کنار خیابان چند درخت خشک وجود داشت. حوضی با آب زرد میدان اعدام 

و کف کرده فایش را غم آلود می کرد. روی نیمکتی گدایی خوابیده بود و چند بچه روی چمن باغچه با لباس هایی 

 پاره و سر و وضعی کثیف بازی می کردند.

دحامی فشرده و عجیب در پیاده رو ها مردم شتابان و بی توجه می گذشتند. اتوبوس از آنجا به بعد راه بندان بود ؛ از

 نفسش بند آمده بود و از حرکت ایستاده بود. به زحمت چند گام جلو می رفت و دوباره می ایستاد.

را از ال  دمینا حوصله اش سر رفته بود و احساس خفگی می کرد. کاش پیاده می رفتند. اتوبوس ایستاد ؛ به زحمت خو

به الی جمعیت بیرون کشیدند. پدر دست محسن و مسعود را گرفته بود. پیاده رو از جمعیت موج می زد. دست 

فروش ها دیوانه وار فریاد می زدند و انواع و اقسام اجناس در بساطشان دیده می شد. کفش ، کیف ، کاسه ، چاقو ، 

بودند و از سر و کول هم باال می رفتند. سوزن می انداختی پایین کفگیر ، کتاب ، کتلت! عده ای دور آنها حلقه زده 

 نمی رفت. مینا تا کنون چنین ازدحامی ندیده بود. بزور خودشان را از ال به الی جمعیت عبور دادند.

آن  فتازه چشم مینا به باغ بزرگی افتاد که میله های آهنی آن را محاصره کرده بودند. مینا ذوق زده بی اختیار به طر

 دوید. پدرش صدایش کرد و گفت : کجا مینا؟ از این طرف.

مینا در داستان ها و مجله ها نام و توصیف پارک شهر را شنیده بود. دیدن آن برایش مثل یک رویا بود. با لذت به 

 د و میدرختان بلند و گل های رنگ وارنگش نگاه می کرد. بچه ها مثل پرنده های تازه از قفس آزاد شده می دویدن

 خندیدند و به وجد در آمده بودند. کنار استخر بزرگی که آب زاللی داشت روی نیکمتی نشستند.

در آن سرما پسرک آالسکا فروش با لباس هایی نامناسب و پاهایی سیاه به زور به آنها آالسکا فروخت. باد سردی 

 هم از کنارشان گذشتند.می وزید اما هوا آفتابی بود. دختر و پسر جوانی دست در دست خندان 

زنی که آرایش غلیظی داشت با ناز و عشوه با مرد جوانی صحبت می کرد و با صدای بلند می خندید. چند بچه تمیز با 

 لباس های شیک و مرتب توپ بازی می کردند. موهایشان هم تمیز و شانه کرده بود.

چ تخم مرغ برایشان خرید. تا بحال ساندویچ نخورده پدر آنان را جلو ساندویچ فروشی دوره گردی برد و سه ساندوی

 بودند. با خوشحالی آن را برنداز کردند و با احتیاط گاز زدند.

دو جوان روی نیمکت بغلی درباره فیلم سینمای و هنرپیشه معروف آن بحث می کردند. آن طرف میان چمن ها و 

ی می خوردند. روی چراغ پیک نیکی کتری می جوشید و زیر درختان خانواده ای بساط خود را پهن کرده بودند و چا

بوی خوش و مطبوع غذا به مشام می رسید. ظرفی پر از سیب و پرتقال و نارنگی جلوی رویشان بود. و دختر و پسری 

 در میان جمعشان بازی می کردند.
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اهار به اینجا بیایند. پدر آنها را مینا آرزو کرد که ای کاش فرزند اینها بود. فکر کرد باید روزی همراه مادرش برای ن

 به قسمت اسباب بازی ها برد و انها با تاب و سرسره بازی کردند.

چند بچه تی تیش مامانی و شیک پوش و تر و تمیز با حقارت به انها نگاه می کردند. مسعود چند بچه را به زمین 

 ند و به بی دست و پایی انها می خندیدند. انداخت و تاب را از آنها گرفت. اینها زرنگ تر و با عرضه تر بود

آرزوی ثروتمند شدن ، به شهرت رسیدن و ثابت کردن اینکه فوق العاده تر و بهتر از دیگران هستند در دل مینا 

شعله می کشید. فکر کرد هر وقت پولدار شدم بهتون می فهمونم. با اینکه می دانست که رویایش بلند پروازانه و غیر 

رسیدن به چنین آرزویی دور از دسترس هست ، اما همیشه منتظر بود. منتظر اتفاقی ، حادثه ای مثل  عملی است و

 رمان ها ، و این انتظار همیشه با او بود که یکی پیدا شود که او را کشف کند و به استعدادش پی ببرد.

چهره زیبا و معصومی دارد. فقط می  هنوز به زیبایی فوق العاده خود پی نبرده بود و خودش هم نمی دانست که چقدر

دانست که دختری معمولی نیست و برای این زندگی ساخته نشده است. در چنین محیطی نمی تواند بماند و تحمل 

 کند. اما نمی دانست چگونه آینده اش را درست کند. خودش هم نمی دانست ......

 2 – 4فصل 
 

 : مینا بیا ببین .. سر محسن زخم شده. یه روز مادر مینا با وحشت صداش کرد و گفت 

مینا با نگرانی به زخم محسن نگاه کرد. محسن هم داشت کچلی می گرفت. شب که پدرش به خانه آمد مینا با 

ناراحتی رو به پدرش گفت : چند بار گفتیم از اینجا بریم؟ اینجا خونه نیست ، گداخونه ست. جای ما نیست و... بچه 

یگه اون یکی هم به دنیا می آد.اینجا هزار مرض می گیریم. پدر جون ، تر خدا، از اینجا بریم ، کچل شده. چند روز د

 مگه جا قحطه. کار که پیدا کردی.

مادرش حرفهای اورا تایید کرد و به شوهرش فشار آورد که به محل دیگری بروند. پدر قول داد که در نخستین 

 دن خانه هست.فرصت این کار را می کند و به فکر پیدا کر

 باید هر چه زودتر بچه را به دکتر می رسانند ولی با کدام پول؟

صغرا خانم چشمان مهره مانندش را به او دوخت : ببرش درمانگاه ، نزدیکه. چیزی نیست. خوب می شه. پسره کچلم 

 شد که شد. اما باید صبح زود برید و گرنه نمره گیرتون نمی آد.

مادرش بچه را برداشتند و پرسان پرسان خود را به در مانگاه رساندند. هوا سرد بود. برف شش صبح روز بعد مینا و 

شروع به بارش کرده بود. مغازه ها هنوز بسته بودند ولی گداها صبح به آن روزی گوشه ای چمباتمه زده و خود را 

 عمیقی فرو رفته بود.در چادر و پتو کهنه ای پیچیده بودند. اغلب جلوشان بچه ای روی زمین به خواب 

مینا با دقت به بچه ها نگاه کرد. گویی بیهوش بودند. چطور در این هوای سرد و روی زمین یخ کرده ، در میان این 

همه شلوغی و سرو صدا این بچه ها اینطور راحت به خواب رفته بودند؟ برایش عجیب بود. معتادی کنار خیابان 

 خوابیده بود. 

سفید دو طبقه ای بود. کثیف و شلوغ ، نگهبان قوی هیکل وسبیلویی جلو در ایستاده بود. پرسید :  درمانگاه ، ساختمان

 کجا ، نمره دارید؟ 

 نه می خوایم بگیریم.  -

 خدا پدر تو بیامرزه. نمره کجا بود؟ فردا بیایید، پنج صبح نمره می دیم.  -
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ماس گفت : ما غریبیم ، راهمون دوره ، خواهش می کنم یه مادر عرق کرده بود. ماه های آخر بارداریش بود. با الت

 نمره به ما بدید. 

نگهبان سری تکان داد و گفت : متاسفم خانم نداریم ، همه غریبند، کیه که تهرونی باشه؟ از چهار صبح دویست نفر 

 اینجا صف می بندند.

اس وخشم می خواست نمره بگیرد و یا زن جوانی الغر و رنگ پریده که کودک بیماری در آغوش داشت، با التم

 داخل درمانگاه شود. شاید بدون نمره بتواند پیش دکتر برود.

به خدا سه روزه میام ، هر روز میگین نمره تموم شده... بچه ام داره می میره مثل کوره می سوزه... اشک بر گونه  -

 ه بود.اش لغزید، کودک تکانی خورد و ناله ای کرد. گونه هایش گل انداخت

برف شدیدتر شده بود. دست فروش ها روی آتشی که از جعبه شکسته ها برافروخته بودند، دستهایشان را گرم می 

کردند. برف پاک کن خودروها به سرعت حرکت می کردند. دانه های برف رقص کنان به سر و روی عابران می 

را نمی شناخت و توجهی بهشان نمی کرد. مجبور  نشست . خیابان بند آمده و خودروها بوق می زدند. هیچ کس آنها

 شدند برگردند.

روز بعد ساعت پنج رفتند. خوشبختانه موفق شدند. اما باید تا ساعت هشت که دکتر می آمد صبر می کردند. در 

ته شده شراهرو نیمه تاریک درمانگاه در صف ایستادند. در راهرو چهار اتاق بیشتر نبود. روی در آنها با خط زیبایی نو

بود ، چشم پزشکی و دندان پزشکی و مامایی و داخلی . مینا با کنجکاوی همه جا را بررسی می کرد. در اتاقها بسته 

 بود.

اکثر مراجعان زن و بچه بودند. تعدادی پیرمرد هم در میان آنان دیده می شد. زنها با اینکه یکدیگر را نمی شناختند 

ددل می کردند. زنی با مینا سر حرف را باز کرد. باید یه جوری وقت را می طبق معمول مشغول صحبت بودند و در

 کشتند. 

زن چهل و پنج ساله به نظر می رسید. صورتی آبله رو وموهای صافی داشت. چاق و قد کوتاه ، چادر گلدار سرمه ای 

ا به مینا نگاه می کرد . تنهبر سر داشت و روسری آبی رنگی را زیر گلویش گره زده بود. با چشمان ریز و مهربانی 

 بود.

زن پرسید : با مادرت اومدی؟ کی مریضه؟ مینا گفت : برادرم. زن دوباره پرسید خونه تون کجاست؟ کجایی هستید؟ 

مینا گفت : شهرستانی ، خونه مون گود عربهاست. با شنیدن گود عربها حالت نگاه زن تغییر کرد ، گود عربها!! بابات 

 گفت : کارگره.چکاره است؟ مینا 

از این سوال و جواب حوصله اش سر رفت. بلند شد و در راهرو شروع به قدم زدن کرد. پیرزنی ناله می کرد. دل درد 

 داشت. بچه ای حالش بهم خورده و استفراغ می کرد....

دیگر همچنان  شماره یک ، دو ، سه ، چهار. صدای دربان بود. ساعت از هشت گذشته و دکتر آمده بود. در اتاقهای

 صف به هینگا. بود آمده کی دکتر، نشد متوجه مینا.بود باز "داخلی"بسته بود. فقط اتاقی که روی درش نوشته بود 

 وارد سرعت به بیماران ولی بود پنج و شصت شان نمره رسد، نمی آنها به نوبت هم ظهر تا کرد فکر.انداخت طوالنی

 رج می شدند.خا بعد دقیقه چهار – سه و شده دکتر اتاق

 «شماره شصت و یک . شصت و دو...» 
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مینا خوشحال شد، پس از اینها نوبت خودشان بود. اتاق بزرگی بود. دکتر با سری بی مو وعینک ذره بینی چاق و 

 درشت پشت میزی نشسته و بدون آنکه به بیماران دست بزند با نگاه و پرسش آنها را ویزیت می کرد. 

گری نشسته بود و دفتر بزرگی جلویش قرار داشت. دستگاه فشار خونی روی میز بود و زن جوانی پشت میز دی

ظرفی که در آن درجه قرار داشت ، در ظرفی دیگر مقداری چوب برای معاینه گلوی بیماران قرار داشت. مادر بچه 

 را جلو میز دکتر برد.

 دکتر پرسید : اسمش چیه؟ 

 زن گفت : محسن. 

 : چشه؟  دکتر دوباره پرسید

 زن گفت : سرش زخم شده. 

دکتر کمی خم شد و به سر بچه نگاه کرد . چیزی روی سر نسخه نوشت. نفر بعد ، زنی بود که دلش درد می کرد. 

 دکتر از او هم اسم و دردش را پرسید و بدون آنکه به او دست بزند نسخه ای نوشت و به دستش داد. 

ه بچه اش در تب می سوخت. حالش خیلی بد بود . دکتر او را هم معاینه نکرد. نفر بعد همان زن جوان دیروزی بود ک

اصال از دست و گوشی و دیگر لوازم استفاده نمی کرد و فقط نامش را پرسید و بیماریش را. تا زن خواست توضیح 

 بدهد نسخه را به دستش داد و سراغ نفر بعدی رفت.

شده بود . زنی می خواست خارج از نوبت نسخه اش را بگیرد. می گفت حاال نوبت صف دارو خانه بود. دعوای سختی 

 حال مریضش خراب است اما زنها به او اجازه نمی دادند. 

 خوبه، خوبه، برو ته صف. ما هم حالمون خرابه . اگه خوب بودیم اینجا نمی اومدیم.  -

چهار صبح بچه هامو تنها گذاشتم و اومدم  زنی دیگر با مسخره گفت : خیلی زرنگی؟ فکر کردی ما خوبیم؟ از ساعت

 اینجا، چراغ خوراکپزی روشنه. دل تو دلم نیست. اگه کتری رو بچه ها روی خودشان نریخته باشند شانس آوردم...

 پیرمردی پاچه شلوارش را باال زد. پاهایش خیک باد کرده بودند : فکر می کنی ما سالمیم؟ 

: بخدا از کمر درد دارم می افتم. چهار ساعته بچه بغل رو پا وایسادم... زنی که کودکی خواب در آغوش داشت 

 داروخانه یک پماد و چند قرص به آنها داد. نزدیک ظهر بود که به خانه رسیدند. 

زندگی با اعمال شاقه، در آن زندان گود ادامه داشت. آنجا ساخته شده بود برای مشتی موجود بد بخت و بیچاره به 

 دعوای بچه ها، جیغ صغرا خانم و غرغر هایش. صدای تلمبه که لحظه ای قطع نمی شد. نام انسان.

دعوا وکتک و فحش ، نمایشنامه ای بود که هر شب در کوچه اجرا می شد. نمایشنامه ای پر از بزن بزن و هیجان. 

 مرد های غریبه ای که شب و روز به اتاق آفاق خانم می رفتند. 

ه رفتن او در روز روشن . ناله و بوی گند بچه فلج طوبی . سرو صدای بچه های عمو داوود و به قول همسایه ها حجل

 کتک کاریشان بر سر نان خشکه ها...

شبی تاریک بود. سکوت ترسناک مثل شبحی سنگین بر خانه افتاده بود. چراغها خاموش و همه در خواب بودند. جز 

ایی شنیده نمی شد. ناگهان... صدای فریادی ترس آلود شنیده شد صدای جیرجیرکی که معلوم نبود از کجاست، صد

 و متعاقب آن سرو صدای درگیری و کتک خوردن کسی. سپس کسی فریاد کشید : کمک کنید. کمک کنید...

همه از خواب پریدند و مثل حشره هایی بزرگ از اتاق بیرون ریختند. صدا از اتاق عمو داوود می آمد. در میان 

 لق اتاق چند شبح دیده می شد که گالویز شده اند.تاریکی مط
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زن جیغ می کشید... رحیم آقا پدر مینا ، داخل اتاق شد و شبحی را که یکی را زیر کتک گرفته بود گرفت و بیرون 

کشید . کنتور برق قطع بود. حبیب آقا فانوسی با خود آورد. در نور فانوس شبح شناخته شد. پسر بزرگ عمو داوود 

 موهایش آشفته و دستش خونی بود. کفی دور لبهایش خشکیده و رنگش پریده بود.بود. 

رحیم آقا گفت : بارک اهلل ، آفرین ، پدر و مادر پیر و بدبختتو می زنی؟ اونا از صبح تا شب جون می کنن . خورد 

 وخسته اند. شبم تو ولشون نمی کنی؟ چی از جونشون می خوای؟ چرا میزدی شون؟

به زیر انداخته بود و می لرزید و حرفی نمی زد. عمو داوود هراسان و لرزان در حالی که از دهانش خون پسر سر را 

 می آمد ، بیرون آمد و تفی روی زمین انداخت. خون بود. 

گفت : تخم حرام! چی از جون من می خوای؟ چرا ولم نمی کنی؟ آخه من پول دارم به تو بدم؟ تخم سگ! ما پول 

چه ها رو سیر کنیم ، بدیمش تو بری تریاک بکشی؟ خجالت نمی کشی با این هیکل لندهورت . من و نداریم شکم ب

 مادر بد بختت کار بکنیم ، جون بکنیم ، بدیمش بتو تا بری نعشه بشی؟ نگاهش کن چه هیکلی بهم زده؟ 

 رو کشته بود ، الت تریاک ،رو کرد به پدر مینا و حبیب آقا که فانوس در دست داشت و گفت : اگه شما نبودید ما 

 خدا داغشو به دلم بذاره...

صدای گریه بتول خانم از داخل اتاق می آمد . پسر خجالت زده و بدون آنکه حرفی بزند و سر را بلند کند، راهش را 

 گرفت و رفت.

مار می شه و پول عمو داوود با نفرت و غم به او نگاه کرد. در ته چشمش حالت ترحم دیده می شد. گفت : هر وقت خ

 نداره میاد سراغ ما. هر چه می گم ندارم باور نمی کنه، هر وقت داشته باشم بهش می دم، حاال ندارم، مگه زوره؟...

رحیم آقا دلداریش داد : خدا نجاتش بده ، اعتیاد بد دردیه ، ببر بخوابونش شاید ترک کنه. اینکه نمی شه ولش کنی 

 بکنی، برو معرفیش کن ، تحویلش بده. به امان خدا؟ باید فکری براش 

سیگاری آتش زد و به دستش داد : خوب دیگه جوانه، بیچاره است. باید کمکش کرد.مادر مینا هم زنش را دلداری 

 می داد و برایش آب قند درست کرده بود.

اشتند به او می دادند که این برنامه ها بارها تکرار شد. هر چند وقت یکبار شبانه به سراغ آنان می آمد. اگر پول د

هیچ ، می گذاشت می رفت. اگر نمی دادند ، آنان را زیر مشت و لگد می گرفت و تا می خوردند می زد و می 

 گریخت. 

روزها می آمد و می رفت. جز دیوار بلند و پنجره های آبی رنگ اتاقها چیزی دیده نمی شد. مینا مثل گلی پژمرده می 

سرده و غمگین بود. چهره گلرنگش به زردی گراییده، صورتش کشیده و الغر شده شد، روح حساس و لطیفش اف

بود و احساس خفگی می کرد. هر شب به پدرش فشار می آورد که آنان را از این گودال نجات دهد. پدر می گفت : 

 در فکرم. جایی را گیر نمی آرم.

سرها در کوچه با دیگر بچه ها مشغول بازی بودند. یک روز بعد از ظهر بود، ناهار خورده و استراحت می کردند. پ

 مادر مینا ماه آخرش بود. یعنی نه ماهش تمام می شد. پدرش منتظر وضع حمل او بود. 

می خواست پس از زایمان او اسباب کشی کنند. مینا که کتابی برای خواندن نداشت . حوصله اش حسابی سر رفته 

 رده بود می خواند .بود، تکه کاغذ مجله ای را که پیدا ک

ناگهان جیغ و شیونی شنیده شد. صدای گریه شدید کودکی به گوش می رسید. مینا هراسان بیرون دوید. شیون و 

 گریه از اتاق خاله کبری بود. مینا خودش را به آنجا رساند. 
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اهرش( که ساله )خو کتری روی پسر سه ساله خاله کبری برگشته بود. بچه فریادهای وحشتناکی می کشید. دختر ده

 از او مراقبت می کرد، رنگش مثل گچ سفید شده و اشک می ریخت، دور بچه می گشت و نمی دانست چه کند.

مینا لباس او را بیرون آورد. تمام بدن بچه پوشیده از تاولهای درشت بود. بعضی قسمتهای پوستش هم کنده شده و 

 گوشت سرخ پیدا بود.

 د. خیلی زود او را در آغوش گرفت و به بیمارستان برد. صغرا خانم زن مهربانی بو

بچه بوی گوشت پخته می داد و از درد بی حال شده بود. مینا، رباب را دلداری داد. او را به اتاق خودشان برد و 

 ربرایش چای آورد : چیزی نیست ، خوب میشه تقصیر تو نبوده ، پسر بچه است و شیطون ، پیش می آد و... بچه را د

 بیمارستان بستری کردند.

مادر بیچاره خسته و کوفته از راه رسید و از شنیدن این خبر چنان شیون کرد که دل سنگ آب می شد، همسایه ها 

 دورش را گرفتند و آرامش کردند. 

خاله کبری به پهنای صورتش اشک می ریخت و از صغرا خانم می پرسید : تر خدا بگو چی شده؟ زنده است؟ دکتر 

 ی گفت؟ گفت خوب می شه؟ چ

هر طور بود مادر را آرام کردند. بدبخت تا نیمه های شب ضجه می زد و پسرش را صدا می کرد ، رباب بیچاره را تا 

 می خورد زده بود که چرا مواظب بچه نبوده؟

ش رشد کرده این وقایع روح حساس مینا را بیشتر می آزرد، غم خود را فراموش کرده بود. کینه و خشمی در وجود

بود و او را نسبت به اجتماع بدبین و متنفر می ساخت. اجتماع بی رحم و خشنی که با شدیدترین زجرها و شکنجه ها 

 مردمی زحمتکش و بدبخت را در چنگال خود می فشرد و زیر ضربه های خود خرد می کرد.

رد در روی زمین خانه ای خفه تر و تنگ تر و مینا درباره تهران زیاد خوانده و شنیده بود اما نه اینطور. فکر می ک

 کثیف تر از این خانه و مردمی مفلوک تر و بیچاره تر از مستاجران این خانه وجود ندارد. 

 در افسانه ها و رمانها و داستانهایی که خوانده بود هرگز به چنین مسائلی اشاره نشده بود.

ا بکند. آیا نام این روزها و شبها ، نام این حادثه های دردناک، کاش نیرو وقدرتی داشت . می توانست کمکی به اینه

 این رنج و شکنجه را می شد زندگی نهاد؟ 

دردها ومشکالت همسایه ها چنان عمیق وپیچیده بود که مشکالت خود و آرزو های شیرین و بلند پروازانه اش را 

جات یابد و به شهرت و ثروتی برسد نخستین کاری فراموش کرده بود و فکر می کرد اگر روزی بتواند از این وضع ن

 که خواهد کرد کمک و نجات این آدمها خواهد بود.

خودش در عین شادابی و نوجوانی با همه هوش و استعدادی که داشت، هرز می رفت. استعدادش نشکفته ، پرپر و 

به بطالت بگذراند ، باید هر طور شده مدفون می شد. فکر می کرد : نه، نباید بگذارد اینطور شود، نباید عمرش را 

 رشد کند، شکفته شود و ترقی کند. باید نومید نشود و دست از تالش برندارد و تسلیم این وضع نشود.

 5فصل 

نیمه های شب بود ، مینا در خواب عمیقی فرو رفته بود و خواب همان قصر رویاهایش را می دید. او ملکه باغ بود 

ده ای مثل امیرارسالن و با خصوصیاتی که آرزویش را داشت. مستخدمه ها و ندیمان دورش وهمسر شاهزاده. شاهزا

 بودند و ...
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صدای ناله از خواب بیدارش کرد. اتاق تاریک در سکوتی وهم انگیز بود. مینا گوش هایش را تیز کرد. صدای ناله با 

اه کرد ، مادرش نبود. مضطرب شد و وضوح بیشتری به گوش رسید. نشست و به رخت خواب پدرش و بچه ها نگ

نشست و به اطراف اتاق نگاه کرد. مادرش کنار دیوار چمپاته زده بود و ریز ناله می کرد و از درد به خودش می 

 پیچید. سعی می کرد صدایش را بلند نکند و ناله هایش را به دل می کشید.

 به دنیا بیاد؟ خیلی درد داری؟مینا به طرف مادرش رفت و گفت : مامان چی شده؟ بچه میخواد 

عرق به صورت مادرش نشسته بود ، سرش را به عالمت تایید تکان داد. مینا پدرش را بیدار کرد و رفت در اتاق عمو 

 داود را زد.

را  یزن عمو داود با عجله به بالین او آمد و به رحیم آقا گفت دنبال قابله برود و نشانی زن قابله را به او داد. چراغ نفت

 روشن کرد و منتظر شدند.

ساعتی بعد پیرزن مفلوک و خمیده قامتی همراه پدرش داخل شد. همه جا تاریک بود و سکوت. مثل اینکه جنبنده 

دیگری در آن خانه نبود. چراغ نفتی کورسویی داشت و به زحمت اطراف خودش را روشن می کرد. صدای فریادهای 

 ت.کوتاه مادرش سکوت را در هم می ریخ

دو ساعت بعد مادرش بعد از تحمل عذابی زیاد در حالیکه فریادهای وحشتناکی می کشید ، دختری به دنیا آورد. 

 صدای گریه نوزاد با ناله های مادرش مخلوط شد.

مینا که عجیب نگران بود و ناخن هایش را می جوید ، نفس راحتی کشید و با خوشحالی به بالین بچه آمد. بچه سالم و 

ال بود ولی مادرش بی حال بود. زن عمو داود برایش آب قند درست کرده و به زور در حلقش می ریخت. مینا سرح

 به یاد پدرش افتاد و با خوشحالی به طرف در دوید و بهش مژده داد.

تند  دبچه ، دختر تپل و زیبایی بود ، مینا او را در آغوش گرفت و به چهره اش خیره شد. چشم هایش بسته بود و تن

نفس می کشید. مثل یک بچه گنجشک سرخ و باد کرده بود. مینا با خودش فکر می کرد آیا می داند چه سرنوشتی 

در انتظارش است و دردها و غم ها چگونه زندگیش را احاطه خواهد کرد. در چگونگی سرنوشتش با او مشورتی 

 شده؟ در تولدش در اینجا انتخاب و اختیاری در کار بوده؟

آرام بود و چیز موهومی را می مکید و پلک هایش را تکان می داد و در خواب لبخند می زد. مینا شنیده بود که بچه 

فرشته ها با او حرف می زنند. با خودش فکر کرد به طور حتم حرف های شیرین و زیبایی به او می زنند که این 

 چنین می خندد. خوش به حالش هیچی نمی فهمه.

های همسایه جز آفاق خانم به دیدنش آمدند و تبریک گفتند. صغرا خانم چشم های مهره فردای آن شب زن 

ایشاال قدمش زیر سایه پدر و مادرش مبارک باشه اما خرج پدر "مانندش رزا سریع می چرخاند و یکریز حرف میزد: 

 "باید تو خونه بشورید...و مادرش رو زیاد کرده ، ماهی ده تومن به کرایه خونه تون اضافه میشه. کهنه رو هم ن

مادرش تا موتی نمی توانست بیرون برود و لباس و کهنه بشورد ، مجبور بود از خاله کبری بخواهد این کار را انجام 

 دهد. حقوق پدرش برای این کار کفاف نمی داد و زندگی برایشان خیلی سخت می گذشت. 

نسیه از حبیب آقا گرفته بودند. مادرش لباس کهنه بچه ها  پدر مادرش برایشان مقداری پول فرستاده بود و مقداری

را کوچک می کرد و به نوزاد می پوشاند. به زور می توانستند نانی و گاه گوشتی بخرند ، همین. برنج و روغن و میوه 

 هم خیلی کم ، به ندرت.
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د. مینا ند و نه پول اسباب کشی داشتنفکر بیرون رفتن از آن خانه بودند ولی نه می توانستند خانه گران تری اجاره کن

دیگر تحمل آن خانه را نداشت. دلش گرفته بود و مرتب به پدرش التماس می کرد. از او می خواست هرطور شده 

 این کار را بکند.

خواهرش دختر شیرین و بامزه ای شده بود و بسیار زیبا .. درست مثل مینا. لپ های قرمز ، چشمان  "زیبا"حاال دیگر 

رشت و قهوه ای و موهای طالیی و مژه های بلند. فرقی که با مینا داشت ، مینا چشمان و مژه ها و ابروهایش سیاه د

 بود و زیبا قهوه ای روشن.

روزی لب حوض زن عمو داود به مادر مینا لبش را نشان داد و گفت : دو سه روز میشه گوشه لبم زخم شده ، یه 

 شه و اشاره به لبش کرد.جوشه ولی روز به روز بزرگتر می

چیزی نیست ، تب خاله ... خوب "مریم خانم نگاهی به آن انداخت... جوش بزرگی بود و سطحش سیاه رنگ. گفت : 

 ولی ناگهان به فکر سیاه زخم افتاد. "میشه.

 روز بعد وقتی بتول خانم از سرکار برگشت مریم خانم او را در حیاط دید. 

 چطوری؟ زخم لبت بهتره؟ -

 نه مریم خانم! بزرگتر شده ، نمی دونم چه زخمیه. -

 برو دکتر نشونش بده ، کاری دستت نده. -

 چطوری برم؟ نه وقتشو دارم نه پولشو. -

 باشه هر طور شده برو ، می خواهی با هم بریم؟ -

 نه قربون شما ، خودم میرم. شاید فردا رفتم درمانگاه. -

 را دید که گریه می کند.روز بعد مینا دختر بتول خانم 

 چی شده زری؟ چرا گریه می کنی؟ -

 مامانم ، مامانمو بردن بیمارستان گفتن باید عمل بشه... -

 چرا؟! واسه چی؟ -

 سیاه زخم گرفته ، دکتر گفته خطرناکه. ... و زد زیر گریه. -

 ایشاال که طوری نمی شه. خوب میشه ، گریه نکن. -

 مدت مریم خانم غذا می پخت و برای بچه های عمو داوود می برد و مراقب آنها بود.چند روز گذشت. در این 

روزی که بتول خانم را به خانه آوردند سر و رویش بسته بود. چند روز بعد حادثه وحشتناکی اتفاق افتاد که همه را 

.. نیمی از صورت بتول خانم نبود... متحیر کرد. هنگامی که روی زخم او را باز کردند اتفاق غیر منتظره ای افتاد بود.

یعنی نیمی از صورتش را بریده بودند. پوستش مثل در کیفی جمع شده بود و صورتش به حالت زننده و چندش 

آوری در آمده بود. طوری که نمی شد به او نگاه کرد. به قدرش وحشتناک بود که فکرش را هم نمی شد کرد. به 

 د. بیچاره چون آیینه نداشتند هنوز نمی دانست چه بالیی سرش آمده.راستی ترسناک و چندش آور شده بو

از آن پس مینا هرگز نتوانست به چهره او نگاه کند و از فکر اینکه شوهر و بچه هایش چطور او را تحمل می کنند به 

و خیره شده و خودش می لرزید. فراموش کردن این حادثه برایش ممکن نبود. شب ها او را در خواب می دید که به ا

 به سویش می آید فریاد می کشید و از خواب می پرید.
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روزی که بتول خانم صورتش را برای اولین بار در آیینه دید غش کرد. تا روزها بهت زده بود و لب به غذا نمی زد. 

و شب ها خوابش نمی برد. از زندگی سیر شده و دچار افسردگی شدیدی شده بود. مادر مینا پیشش می رفت 

 دلداریش می داد ولی متاسفانه مادر مینا هم نمی توانست صورت او را تحمل کند.

بچه هایش ازش می گریختند و شوهرش رویش را از او برمی گرداند. بتول خانم همه را می فهمید و عذاب می 

 کشید.

هم می زد.چرا باید اینطوری مینا دیگر تحمل ماندن در آن خانه را نداشت.فکر بتول خانم و دیدن او اعصابش را به 

بشه؟ چرا او را زودتر به دکتر نرسانده بودند؟ آیا می شد چهره او را به خودش برگرداند؟ به چه قیمت؟ کاش می 

توانست کمکش کند. کاش پول داشت تا به او می داد تا صورتش را جراحی پالستیک کنند. شب ها تا دیر وقت به او 

یماریش از پشم بوده ، میکروب سیاه زخم از پشم وارد بدنش شده بود ولی کارخانه فکر می کرد. دکتر گفته بود ب

 هیچ کمکی به او نکرد.

مینا بیش از پیش به پدرش فشار می آورد که از آن خانه بروند. سعی می کرد به بتول خانم و به چهره او فکر نکند ، 

را تسلی دهد و اتفاق را بی اهمیت تلقی کند ولی حادثه  ولی نمی توانست. با اینکه در ظاهر سعی می کرد بچه های او

 ای نبود که به راحتی فراموش شود.

 6 - 1فصل 

پس از جستجوی بسیار زیاد و مراجعه به بنگاه ها ، اتاقی در انتهای خیابان شقاقی گیر آوردند که سابق بیابان 

خانه ای چهل متری که در هر طبقه یک اتاق دوازده شترخون به آن می گفتند. اتاقی در طبقه دوم خانه ای دو طبقه. 

 متری و یک انباری کوچک داشت. مستراح در گوشه حیاط و مشترک بود ، بدون آشپزخانه.

پایین حیاط حوض سیمانی با باغچه کوچکی قرار داشت با یک درخت مو و سیب در آن. خانه آب لوله کشی نداشت 

را ماهی هشتاد تومان اجاره کرده بودند. پله های ناجوری داشت... رو باز و با و از جوی آب استفاده می کردند. اتاق 

فاصله زیاد و بدون نرده. باران و برف آن را لیز و لغزنده می کرد. برای بچه ها خطرناک بود... اما هر چه بود از آن 

 چاله لعنتی بهتر بود.

د آب می خریدند و در منبعی می ریختند و برای مهم ترین عیبش نداشتن آب لوله کشی بود. برای خوردن بای

شستشو از آب راه ، یعنی جوی کثیف خیابان که انواع و اقسام زباله ها و میکروب در آن شناور بود استفاده می 

 کردند. یک فشاری آب هم در نزدیکی خانه بود که همیشه غلغله بود و سرش دعوا راه می افتاد.

گود نبود و به شلوغی خانه حبیب آقا هم نبود. بهار و عید نوروز نزدیک می شد. یک مینا خوشحال بود. هرچه بود 

 روز مادر مینا فرش و لباس ها را جمع کرد و به اتفاق همسایه ها وانت باری گرفت و به چشمه علی رفتند.

ای قرار گرفته بود. ج چشمه علی چشمه ای زالل و گوارا نزدیک شهرری بود که در دامنه کوهی به نام بی بی شهربانو

 با صفا ولی شلوغ ؛ چون نزدیک عید بود. فرش ها ، گلیم ها و زیلوها را شسته و در دامان کوه پهن کرده بودند.

شرکت های فرش شویی بیشتر جاهای خوب را اشغال کرده بودند. روز خوبی بود ، هوا گرم و مطبوع بود. پسربچه 

 ها *** شده و داخل آب رفته بودند.

آب به آرامی می گذشت و چرک ها و کف ها و کثافت ها را می شست و با خود می برد. ریگ های ریز و درشت کف 

رود گسترده بودند... زمزمه مالیمی داشت که در همهمه و شلوغی بچه ها گم می شد. مینا و مادرش مشغول شستن 
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کرده بودند ، خوابیده بود و پسرها  فرش ها و لباس ها شدند. زیبای کوچک در گوشه ای روی فرشی که پهن

 مواظبش بودند. پس از شسته شدن لباس ها ، غذایی را که با خود آورده بودند با اشتهای بسیار خوردند. 

مینا که پس از ماه ها دوری از طبیعت و کوه و دشت چشمش به آنها افتاده بود ، چنان خوشحال بود که خستگی را 

ای سبک و آزاد بود. دلش می خواست از کوه باال برود و دیگر به شهر باز نگردد ، اما  احساس نمی کرد و مثل پرنده

 افسوس. 

آن روز به بچه ها خیلی خوش گذشت. نزدیک غروب که آفتاب در پشت کوه های غرب پنهان می شد ، لباس ها و 

ای در آمده بود و به زحمت خود فرش را جمع کردند و به شهر باز گشتند. مادر از خستگی نای حرکت نداشت ، از پ

 را می کشید...

نبود. بهار و عید نوروز نزدیک می شد. یک روز مادر مینا فرش و لباسها جمع کرد و به اتفاق همسایه ها وانت باری 

گرفت و به چشمه علی رفت. چشمه علی چشمه ای زالال و گوارا نزدیک شهر ری بود که در دامنه کوهی به نام بی بی 

نو قرار گرفته بود. جای با صفا، ولی شلوغ، چون نزدیک عید بود . فرشها ، گلیمها و زیلوها را شسته و در دامان شهربا

کوه پهن کرده بود. شکرتهای فرش شویی بیشتر جاهای خوب را اشغال کرده بودند. روز خوبی بود. هوا گرم و 

آرامی میگذشت و چرکها و کف ها و کثافتهای تهران را مطبوع ، پسر بچه ها لخته شده و داخل اب رفته بودند. اب به 

می شست و با خود می برد. ریگهای ریز و درشت کف رود گسترده بودند. زمزمه مالیمی داشت . که در همهمه و 

شلوغی بچه ها گم می شد. مینا و مادر مشغول شستن فرشا و لباسها شدند. زیبای کوچک در گوشه ای روی فرشی 

ودن خوابیده بود. پسرها مواظبش بودند. پس از شسته شدن لباسها، غذایی را که با خود آورده بودند که پهن کرده ب

با اشتهای بسیار خوردند. مینا که پس از ماهها دوری طبعیت و کوه ودشت چشمش به آنها افتاده بود ،مینا که پس از 

خوشحال بود که خستگی را احساس نمی کرد و ماهها دوری طبیعت و کوه و دشت چشمش به آنها افتاده بود ، چنان 

 مثل پرنده ای سبک و ازاد بود. دلش میخواست از کوه باال برود و دیگر به شهر بازنگردد، اما افسوس.

آن روز به بچه ها خیلی خوش گذشت. نزدیک غروب که آفتاب در پشت کوههای غرب پنهان می شد، لباسها و 

شتند. مادر از خستگی نای حرکت نداشت، از پا در امده بود و به زحمت خود را فرشها را جمع کردن و به شهر بازگ

 می کشید. 

عید و بهار فرا رسید. سال جدید شد. در خانه جدید وضع آنها تفاوت زیادی نکرده بود. همان تکرار شب و روز و 

ا نبودند. در کوچه ای که عرض آن کار. وراجی کردن با زنها و بچه های همسایه که بهتر از مستاجران خانه حبیب آق

یک متر بیشتر نبود چند همسایه داشتند. همه در خانه های چهل متری بنا سازی و قوطی کبریت ، همسایه روبرو 

سپور شهرداری بود و دیگری شاگرد راننده شرکت واحد. سومی راننده موتور سه چرخه که با آن بار می برد و چند 

است آنان خانه کارگر ساده ای بود که سه دختر داشت. زنش رقیه خانم نام داشت. بچه عقب مانده داشت. دست ر

 زن خوب و مهربانی بود و از همه بیشتر به آنان محبت می کرد تُرک بودند، اهل دهات آذربایجان.

ایی که جاغلب شبها بر سر نوبت آب دعوا می شد و گاه کار به کتک کاری می کشید، و روزها بر سر بچه ها.بچه ها 

برای بازی و وسایل بازی نداشتند از صبح تا شب در کوچه و در میان خاک و آشغال بودند و مشغول جمع کردن 

اسباب بازی شکسته و میوه گندیده از میان جوی آب. بیماری و مرگ و میر بسیار بود و بیماری مُسری به سرعت 

 شیوع می یافت. 
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ی بود در میان زباله دانی. اول مهر توانست به مدرسه برود. دبیرستان او در مینا بزرگتر و زیباتر شده بود. مثل گل

 میدان خراسان بود. او همه راه را پیاده طی میکرد.

به زودی هوش و استعداد او و زیباییش توجه معلمان و همکالسیهایش را برانگیخت. آرزوهای عجیب و غریبش را 

گهان حادثه ای غیر منتظره از این وضع نجاتش دهد و به شهرت و ثروت هنوز فراموش نکرده بود ،انتظار اینکه نا

برساندش. دنیای طالیی رویایش با دنیای واقعی سخت و تلخش تفاوت بسیار داشت و قابل مقایسه نبود. ولی او 

ظر می ن تصمیم داشت رویاهایش را به واقعیت تبدیل کند و خود را از این منجالب باال بکشد. اگر چه غیر ممکن به

رسید . گاه خود نیز به فکرها و خیاالت عجیب و دست نیافتنی اش می خندید و خود را مسخره می کرد. او را چه به 

این فکرها؟ قله بلند آرزوهایش آنقدر با او فاصله داشت که رسیدن به آن بسیار دور و فتح نشدنی می نمود. ولی باید 

 هر طور شده آنرا فتح می کرد. 

د شاهزاده رویاهایش با اسب قفید از راه برسد و او را با خود با قصر آرزوهایش ببرد. شاهزاده او منتظر بو

 خصوصیتهای عجیبی داشت ،در عین

اینکه زیباترین مردان روی زمین بود ، شجاع ، نیرومند ، با ذوق و هنرمند و ثروتنمد نیز بود. شاعر بود، در رویا 

 عالم و اگاه بود و او را به اوج شهرت و افتخار می رساند. برایش غزلهای شیوا را می سرود.

مینا در خودش بود و با رویاهای دور و درازش زندگی می کرد. به کمک دوست و همکالسیش به کتابخانه کانون 

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان رفت و کارت عضویت گرفت. 

ی بود. پارک بزرگ و زیبایی بود ولی کثیف و پر از افراد الت. کتابخانه در پارک ولیعهد انتهای خیابان شهباز جنوب

مینا جرات نمی کرد تنها به انجا برود. اغلب برادرش مسعود را با خود می برد. مسعود کالس چهارم ابتدایی بود و 

ا واقعیت برادر دیگرش اول. با مطالعه کتاب وقتش را می گذراند و چنان در عمق داستان ها فرو می رفت که انها ر

 می پنداشت و خود را قهرمانا انها.

محله انان شلوغ و پر سر و صدا بود. بچه های گرسنه و برهه و بیمار در ان وول می خوردند و به یکدیگر فحش می 

دادند و کتک کاری می کردند. از هر خانه ای مثل النه مورچه هفت هشت بچه بیرون می زد. اغلب زخمی و با 

 کثیف. گویی ماه به ماه حمام نمی رفتند. دستهای ترکیده و

انه پانزده ساله به خ-پسرها تا کالس شش ابتدایی بیشتر درس نمی خواندند و سرکار می رفتند و دخترها چهارده

 شوهر رفته و کار تولید مثل را شروع می کردند و بر جمعیت محل می افزودند.

. دکتر دارو و بهداشت نبود. فصل تابستان تعداد زیادی از بچه بیماری ، عجیبی شایع بود و به سرعت منتشر می شد

ها بر اثر اسهال و استفراغ جان می دادند و عده ای از تبهای عفونی و حصبه می مردند. مرگ و میر طبیعی و عادی 

دست  یبود. هر صبح که از خوب بر میخاستند می شنیدند که بچه فالنی مرده. خیلی خونسرد و بی تفاوت بچه را رو

می گرفتند و به گورستان می بردند. زیبا هم چند بار تا پای مرگ پیش رفت ولی رساندن به موقع او به درمانگاه و 

دادن دارو او را از مرگ نجات داده بود. برای درمان و دارو جز درمانگاه جایی نداشتند. بچه هایی که می مردند 

 خیلی زود فراموش می شدند.

شدیدی شده بود. لبهایش گل انداخته بود. او را به درمانگاه بردند. دکتر گفت پنیسیلین الزم  روزی زیبا دچار تب

دارد و ما نداریم و باید از بیرون بخرند. مادر گفته بود پول برای خرید دارو نداریم و دکتر پیشنهاد کرده بود اگر 

ید . بزرگش می کنم برای خودم. حیف این بچه مال بچه را نمی خواهید و می خواهید بگذارید بمیرد ، او را به من بده
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درسته که پول نداریم ، اما بچمونو دوست  "شماست. مادر ناراحت شده و اخمهایش را در هم کشیده و گفته بود: 

 و قبول نکرده بود. "داریم.

خانه او می توانست مینا فکر می کرد: چرا مادرش قبول نمی کند تا او را از این زندگی نکبت بار نجات دهد؟ در 

خوشبخت شود ، ترقی کند و به جایی برسد. اما...اگر نمیرد چه می شود؟ چه سرنوشتی در انتظار اوست؟ بدبختی 

مثل مادرش او را مجسم کرد در لباسی شیک و گرانقیمت سوار ماشین اخرین مدل با مستخدم شخصی... با اینکه 

در این می دید که در خانه دکتر بزرگ شود. او بچه بود و به خواهش را بسیار دوست داشت، وای سعادت او را 

 زودی پدر و مادرش را فراموش می کرد و خوشبخت می شد.

چرا ندادیش؟ بده دختر یه دکتر باشه؟ در رفاه اسایش  "وقتی از اتاق دکتر بیرون امدند مینا به مادرش گفت : 

 "ا بودم می دادمش ، سعادت او از احساسهای شما مهم تره.زندگی کنه تحصیالت عالی داشته باشه؟ اگه من جای شم

چی می گی دختر! مگه یه بچه دور از پدر و مادر واقعیش می تونه خوشبخت  "مارد عصبانی و رنجیده نگاهش کرد: 

 س وباشه؟ تا اخر عمر یادش نمیره که ما با کمال بی رحمی او را از خود جدا کردیم. درسته که پول نداریم اما احسا

عاشفه داریم. محبت پدر و مادر چیز دیگریست. هیچ چیز جای انرا نمی گیرد. وقنی بزرگ می شد و می فهمید ، رنج 

 می کشید ، نمی تونست

 "خوشبخت باشه

مینا به چهره تب دار خواهرش که مثل گل سرخ شده بود نگاه کرد. به قول دکتر حیف بود که اودر چنین جایی و 

ندگی کند و هزار مرض بگیرد. استعدادش خشک و پژمرده شود و نابود گردد. با صدها درد و میان چنین فقری ز

رنج دست و پنجه نرم کند .شوهری بکند مثل پدرش یا برادرش... با اینکار سرنوشتش عوض خواهد شد.به نظرش 

د. وانند تحقیق کنناینکه می گفتند پول خوشبختی نمی آورد غلط بود. می دانست پولدارها می توانند درس بخ

 استعدادشان شکفته گردد. ترقی و تکامل پیدا کنند. نسل اندر در نسل. ولی اینها چی؟

نه مادر وقتی او بفهمه رنج نخواهد برد خوشحال هم خواهد شد وقتی که زندگیش را با ما مقایسه کنه ممنون و  "

ه فایده ای داره؟ به چه درد می خوره؟ تمام راضی هم خواهد بود مطمئنم. هوش ، استعداد، زیبایی بدون پول چ

امکانات دنیا مال پولدارهاست. حتی بهشت هم مال اوناست. با پول می تونند نماز و روزه بخرند. انفاق کنند. 

گناهاشونو با پول محو کنند. بهشت رو با پول بخرند. همه چیز مال پولدارهاست دنیا و آخرت... می دادیش، هم پولی 

 "زندگی بقیه رو سرو سامون می دادی و هم او از این وضع نجات پیدا می کرد می گرفتی و

نه دخترم تو هنوز مادر نشده ای. من یک موی شمارو با یه دنیا عوض نمی کنم. تو نمی دونی که یه مادر چه  "

هرگز در خانه یک  احساسی داره. یه روز نمی تونم از او جدا باشم. چه برسه به اینکه...خوب دیگه حرفشو نزن. او

 "بیگانه نمی تونه خوشبخت باشه

روزها و ماهها می گذشت و آنان در چنگال مخوف فقر فشرده می شدند. جان می کندند و تحمل می کردند. از 

تهران، جز قسمت کوچکی که بدتر از تمام شهرهای عقب مانده دنیا بود ندیده بودند. اطراف آنها را انبوهی فشرده 

افت و بیماری محاصره کرده بود. تهران برای آنان جهنمی خشن از بی رحمی ها دردها گرسنگی و رنج در فقر و کث

بود. حسرت شهر کوچک و زیبای خود را می خوردند و برای آنجا دلشان پر میکشید. پنج سال از آمدنشان به تهران 

 می گذشت.
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که نامش را محمد گذاشتند. کار پدر همان کارگری  مینا و بچه ها بزرگ می شدند. مادرش پسر دیگری به دنیا آورد

بود با حقوقی بسیار ناچیز که به زحمت شکمشان را سیر می کرد. تابستانها، مسعود و محسن آالسکا می فروختند و 

دست فروشی می کردند تا لباس و لوازمی برای تحصیلشان بخرند.مینا فکر می کرد با این وضع چرا مادرش فرزندی 

 دنیا آورده؟ می خواهد چه کند؟ مرتب یکی از بچه های مریض بود و کار مادر شده بودرفتن به درمانگاه.دیگر به 

مینا با سرو وضعی نامناسب لباس کهنه، کفش پاره، و چادر رنگ و رو رفته به مدرسه می رفت. با این وجود بسیار 

می داد اورا تحقیر کنند هوش فوق العاده اش مغرور و متکی بخود بود. اعتماد بنفس عجیبی داشت. هرگز اجازه ن

اورا ممتاز می کرد. بچه ها مرتب دورش را می گرفتند و از او اشکالهایشان را می پرسیدند و از او می خواستند 

 کمکشان کند و مینا هم این کاررا می کرد. او با همه مهربان بود.

به مدرسه می آید، رنج می بردند. از غرور و شخصیت او می معلم و مدیر، همه دوستش داشتند و ازاینکه با این وضع 

ترسیدند که پیشنهاد کمکی به او بکنند، یا چیزی برایش بخرند. زیبایی خیره کننده اش چنان بود که هر نگاهی 

ر ابطرفش کشیده می شد. حاال مینا هفده سال داشت. در اوج زیبایی، مانند الماسی در میان آن لباسها کهنه و وصله د

 می درخشید. مانند گل سرخ خوش عطر در زباله دانی بود.

از خانه تا مدرسه پسرها دنبالش می افتادند و مزاحمش می شدند. زیبایی مشکل بزرگی شده بود و برایش دردسر 

 ایجاد می کرد.

ی کشانند. از همه مینا خوانده و شنیده بود که در تهران افرادی هستند که دخترها را گول می زنند و به انحراف م

وحشت داشت سرش را پایین می انداخت و تند تند راه می رفت. توجه و اعتنایی به متلک و چشمان حریص و مشتاق 

پسرها نداشت. نجابت ذاتی اش به او می گفت پاسخشان را ندهد بی محلی شان کند. ماشینها جلویش ترمز می 

س و مطالعه بود. به گداهایی که سر راهش می دید می اندیشید و کردند اما او از همه می ترسید حواسش تنها به در

به بچه هایی که در آب جوی دنبال چیزی بودند. به عمله هایی که قوتشان نان و نوشابه بود. به همسایه ها، به فقر و 

... 

 

 7فصل 

 

 اکنون بسیار دور و بعید می مینا دختری محجوب و بسیار با حیا بود. سرش به کار خودش بود گاه به رویاهایش که

نمود فکر می کرد. مسیرش طوالنی بود. مجبور بود همه راه را که در حدود پنج ایستگاه اتوبوس می شد پیاده برود. 

خیلی به ندرت و برای نجات از دست مزاحمان سوار اتوبوس می شد. شاهزاده ای که از راه برسد هنوز در 

انی که تعقیبش می کردند فرق داشت. آقا بود، نجیب و مغرور.. کسی که فقط رویاهایش وجود داشت. او با همه کس

 در افسانه ها وجود داشت. اما روزی ناگهان اورا در خیابان دید. 

مدتهابود که جوانی دورادور اورا تعقیب می کرد. نزدیک نمی شد به فاصله چند قدم از او حرکت می کرد. حرفی نمی 

 زد. تنها نگاهش می کرد.

مینا طبق عادتش هرگز برنمی گشت به او نگاه کند. سرش پایین بود و به سرعت می رفت. تا آنروز که لحظه ای 

برگشت و به عقب نگاه کرد. چیزی توجهش را جلب کرده بود. اورا دید و لرزشی وجودش را فرا گرفت، قلبش به 

 طور عجیبی به تپش درآمد.
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نوزده سال. بلند قامت با چهره ای سفید. و چشمانی عجیب سیاه و درشت و جوان هجده سال بیشتر نداشت. شاید هم 

جذاب که برق خاصی در آنها می درخشید. موهایش سیاه و کمی تابدار و خوشحالت بود. مینا فقط لحظه ای کوتاه به 

 او نگاه کرد. چند کتاب در دست داشت. او هم محصل بود.

برای فرار از او به سرعت خود افزود، اما حالش دگرگون شده بود. حس حالت بی سابقه ای در خود احساس کرد و 

کرد گم گشته اش را یافته، همان شاهزاده افسانه ای. قهرمان تمام داستانشهایش. بی اختیار می رفت ولی صدای 

ریب ید فگامهای او را پشت سرش می شنید. دلش می خواست بار دیگر اورا نگاه کند. اما نه، این درست نیست، نبا

 جوانهای تهرانی را بخورد.

جلو مدرسه هنگامی که خواست داخل شود بی اختیار برگشت و او را نگاه کرد. نگاهشان در هم میخکوب شد. چند 

لحظه ای مینا لرزید و به سمت مدرسه دوید ولی فشار و جاذبه نگاه او در تمام ذره های وجودش حس می کرد. او 

نکند و مثل همیشه مثل صد ها نفری که تاکنون تعقیبش کرده بودند به او بی اعتنا باشد کیست؟ سعی کرد به او فکر 

 ولی نمی توانست. تمام روز به او فکر می کرد. : معلم صدایش کرد.

 "مینا نورآبادی بیا پا تخته "

 مینا متوجه نشد. در کالس نبود. به آن نگاه عجیب فکر می کرد.

 "مینا با تو هستم... "معلم:

 "بله "

بلند شد و پای تخته رفت. گچ را بدست گرفت ولی هرچه کرد نتوانست مسئله را حل کند. معلم جبر حیرت زده 

نگاهش کرد. او شاگرد اول کالس بود. تا کنون سابقه نداشت نتواند مسئله ای را حل کند. مشکلترین مسائل را به 

 راحتی حل می کرد. رنگش پریده بود و می لرزید.

 "ببینم، چی شده؟مریضی؟ برو بشین "لم:مع

مینا نشست و تا آخر زنگ بهت زده کالس را نگاه کرد. بدون آنکه چیزی بفهمد. وقتی مدرسه تعطیل شد با عجله و 

 متفکر بیرون دوید. می خواست از این حالت عجیب و دشوار بگریزد. دلش می خواست گریه کند. اورا جلو

وانمود کرد او را ندیده اما وقتی بی اختیار نگاهش را به او دوخت باز سراپا  مدرسه دید منتظرش بود مینا

لرزید.نگاهش با او در آمیخت.خود را نباخت.سرش را پایین انداخت وبر سرعتش افزود.تمام راه را به دنبالش 

 او را وادار میبود.اما مینا به روی خودش نیاورد وبدون آنکه برگردد حرکت می کرد.پایش پیش نمی رف.نیرویی 

کرد که به عقب بنگرد.اما تسلیم نشد وهمانطور به راهش ادامه داد....تنها هنگامی که خواست به کوچه بپیچد 

باز...الاله اال اهلل این دیگه چه بالییه؟او ایستاده بود ونگاهش می کرد.بی آنکه حرفی بزند.همانطور نجیب وآقا 

 ه ورفتارش با همه فرق داشت نوع دیگری بود.بود.همانطور که مینا می خواست.حالت نگا

مینا به داخل کوچه دوید وخود را به خانه رساند.کتابهایش را پرت کرد وبه گوشه خلوتی پنا برد وبی اختیار شروع به 

گریه کرد.خودش هم نمی دانست چرا؟شب شام نخورد وتا صبح نتوانست بخوابد.تمام شب را به او فکر کرد وبه 

 جدد او تا سحر ستاره ها را شمرد وگاه نیز گریست.امید دیدن م

فردا همینکه از کوچه به خیابان پیچید او را دید که منتظر ایستاده فقط نگاهش کرد.نه نزدیک شد ونه حرفی زد.مینا 

 سعی کرد به روی خودش نیاورد وبه او بی اعتنا باشد.
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صدای گامهای او را از قلبش می شنید.گویی او روی با سرعت گام برمی داشت وپشت سرش را نگاه نمی کرد.گویی 

قلبش راه می رفت چند بار خواست برگردد ونگاهش کند.تمام وجودش این را می خواست ولی این کار را نکرد نه 

دختخر باید نجیب وسربزیر باشه...اما جلو در مدرسه دیگر نتوانست جلو خود را بگیرد.لحظه ای به او نگاه 

ن نگاه وهمان نیرو نیروی عجیبی که روحش را می کشید ومی خواست از بدنش خارج کند.سریع کرد.خداوندا هما

برگشت وبه سمت حیاط مدرسه دوید ولی چه فایده آن نگاه رهایش نکرده بود.روحش انجا مانده بود واینک جسمی 

 بی روح بود.

طول روز را به امید بازگشتن ودیدن  آن روز هم از درس چیزی نفهمید تب داشت بی قرار وهیجان زده بود.تمام

 دوباره او گذراند.به معلم گفت بیمار است وخواهش کرد از او درس نپرسد.

هنگام بازگشت بازهم او را دید.اما فقط لحظه ای کوتاه نگاهش کرد وبقیه راه را بی توجه به او طی کرد.اما همان یک 

مید چگونه گامر برمی دارد وکجا می رود.روزها به همین نگاه کافی بود که منقلب وهیجان زده اش کند.نمی فه

 ترتیب گذشت.جوان فقط از دور تعقیبش می کرد واو را نگاه می کرد.

مینا چندبار تصمیم گرفت به او پرخاش واعتراض کند واز او بخواهد دست از سرش بردارد اما با دیدن او چنان می 

نش خارج نمی شد.سعی می کرد بگریزد ولی پاهایش حرکت نمی لرزید وزبانش بند می آمد که یک کلمه از دها

 کرد.

معلمان که متوجه تغییر حالت او شده بودند نگرانش شدند.معلم ریاضیات که عالقه شدیدی به او داشت بعد از زنگ 

چی شده مینا؟خیلی تغییر کردی؟هیچ توجهی به درس نداری تمریناتو حل نمی کنی؟همه اش تو »صدایش کرد

 «؟فکری

بغض گلویش را می فشرد.نزدیک بود زیر گریه «ـچیزی نیست دو سه روزه حالم خوب نیست.حل می کنم و...

 بزند.به سرعت به گوشه ای پناه برد وسیر گریه کرد.

معلوم فهمید مشکلی دارد که نمی خواهد بگوید.نگران شد.دختر نجیب وسربه راهی بود.کسی فکر نمی کرد چنین 

 پیش بیاید.مساله ای برایش 

مادرش که متوجه تغییر حالت او شده بود کمی با دقت به او نگریست ولی به روی خود نیاورد.مینا در تب وتاب 

 بود.آیا می تواند موضوع را به مادرش بگوید؟

 اگر بگوید مادرش چه خواهد گفت وچه خواهد کرد؟

 در میان بگذارد. عقل به او حکم می کرد که باید موضوع به این مهمی را با مادر

اما هرچه فمر می کرد به جایی نمی رسید.نمی دانست چگونه این موضوع را مطرح کند.باالخره تصمیم گرفت این 

 کار را بکند.

مامان می خوام یه چیزی بهت بگم...چند »آن روز ناگهان به سمت مادر رفت وبا بغضی که گلویش را می فشرد گفت:

 دیگر نتوانست ادامه دهد.وشروع به گریه کرد.«نبالم می افته و...روزه در راه مدرسه یه پسر د

مینا جان عزیزم ناراحت نباش »مادر که تا به حال او را اینگونه ندیده بود او را در آغوش کشید ودلداریش داد وگفت:

 «خودم از فردا با تو به مدرسه می آم ببینم کی تو رو اذیت می کنه.
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هیچ اذیتم نمی کنه فقط دنبالم می افته ونگاهم می کنه.تا حاال خیلی ها »گلویش بود گفت:مینا همانطور که بغض در 

دنبالم می افتادند ومن همونطور که تو گفته بودی اصال نگاهشون هم نمی کردم وجوابشون رو هم نمی دادم ولی او 

 «سه می ره وخیلی سربزیره و...هیچ حرفی نمی زنه.از قیافه اش هم معلومه که اصال مثل پسرهای ولگرد نیست.مدر

مادر که خوب به حرفهای مینا گوش می کرد گفت:دخترم هر کسی که می خواد باشه تو باید همونطور که گفتی اصال 

به پسرها ومردها که تو خیابونا مزاحم دخترای مردم میشن توجه نکنی.همیشه سرت رو پایین بنداز وراهت رو ادامه 

 «به این واون نگاه کنی پسرها ومردهای بیکار وولگرد همیشه مزاحمت میشن.بده.اگر سربه هوا باشی و

مینا جون هر کسی که تو رو بخواد میاد »مادر در ادامه حرفهایش همان طور که به چهره مینا نگاه می کرد گفت:

ن.اگر ورد او فکر نکخواستگاری میاد خونه نه تو خیابون دنبالت راه می افته باعث آبروریزی بشه تو هم اینقدر در م

 «باز هم دیدی دنبالت می افته به من بگو تا خودم یه فکری در این باره بکنم.

 مینا پس از صحبت با مادر کمی آرامتر شد ولی باز در درونش شعله ای در حال زبانه کشیدن بود.

ه ای بود که به او بنگرد.آن روزها گذشت.مینا به دیدن او چنان عادت کرده بود که تمام شب وروزش را در فکر لحظ

 دو فقط به یکدیگر نگاه می کردند.جوان هنوز بی تجربه بود ونمی دانست چگونه به او نزدیک وبا او آشنا شود.

خوشگله می خوای یه چادر واسه ات بخرم؟چادرت خیلی کهنه »روزی مردی جلو مینا را گرفت ومتلکی به او گفت:

 «است؟...

سیلی محکمی به صورت مرد «او»اد.مرد دوباره جلوش پیچید ومزاحم شد.ناگهانمینا سرخ شد وپاسخی ند

 ومشت دیگری به سینه اش کوبید واو را به زمین پرت کرد.«خجالت نمی کشی مزاحم مردم می شی؟»نواخت:

مین ز روی«او»وبه طرف او حمله برد.گالویز شدند.کتابهای «به تو چه؟مگه خواهرته یا نامزدته؟»مرد خشمگین گفت:

را جمع کرد.اسمش «او»افتاد.مینا خوست از صحنه بگریزد ولی نتوانست میخکوب شده بود.خم شد کتابهای 

 بود سال ششم ریاضی.چند نفر جمع شدند وآن دو را جدا کردند.«مهرداد»

موهای قشنگش آشفته شده بود وپیراهن سفیدش کثیف.از دهانش خون می امد.مینا دلش آتش گرفته بود.می 

را نمی شناخت!نباید به روی خودش می «او»است نزد او برود وسر ورویش را پاک کند ومعذرت بخواهد ولی خو

اورد.چرا باید این حالت را داشته باشد؟گونه هایش سرخ شده وبه رنگ گلبرگ گل سرخ درآمده بود ودر نگاهش 

اه ن بود واسفالت کثیف پیاده رو را نگبرق عجیبی می درخشید.برقی همراه با اشک همانطور ایستاده بود.سرش پایی

 می کرد.

مهرداد دستی به موهایش کشید.با دستمال دهانش را پاک کرد.خوشحال بود از اینکه مینا را منتظر خود وکتابهایش 

را در دست او می دید.همه چیز را فراموش کرده بود.حال خودش را نمی فهمید.به طرف مینا رفت.دستپاچه شد وبه 

وکتابهایش را گرفت ولحظه ای به چشمان او نگاه کرد.نگاهی که مینا را لرزاند.مینا دست «می بخشید.»زحمت گفت:

وپای خود را گم کرده بود.به طوری که حتی یک کلمه نتوانست بر زبان اورد وعذرخواهی کند یا پاسخش را 

د با دیگری حرفی بزنند خود را بدهد.سرش را به زیر انداخت وبا سرعت دور شد.هر دو از اینکه نتوانسته بودن

سرزنش می کردند.مینا فکر می کرد چرا حرفی نزده؟چرا از او تشکر نکرده؟اما نه با پسر غریبه نباید حرف 

بزند.همین حرفها ونگاههاست که از راه بدرش می کند.اصال باید او را فراموش کند.مینا خیلی سعی کرد اما به هرچه 

و کشیده می شد.یعنی در ذهنش جزاو چیز دیگری نبود.فکر دیگری جز فکر او در فکر می کرد دوباره به سوی ا

مغرش وجود نداشت.سرووضع آشفته آنروز او را مجسم می کرد واینکه خود باعث آن شده بود.چطور آن مرد دلش 
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بیش از همه بود وفکر او وچهره او چیزی که «او»امده بود او را بزند؟از خواب وزندگی ودرس افتاده بود.همه جا

جذبش کرده بود سکوت ومتانت او بود.وقار ومردانگی که از سرورویش می بارید.اگر مثل دیگران جلف بود وحلو 

می آمد ومتلکی می گفت شاید مینا مثل دیگران با او رفتار کرده وعالقه ای به او پیدا نمی کرد.هرچه بود مینای 

بود.زمستان بود.مینا لباس گرم نداشت.تند راه می رفت تا گرمش  سنگین،نجیب وباحیا را از این رو به آن رو کرده

 شود.مهرداد مثل سایه دنبالش بود.تنها با نگاه آن هم خیلی کم وسریع با هم حرف می زدند.

آن روز برف می بارید.زمین لیز بود.مینا سردش بود وتندتند گام برمی داشت.کفش حسابی نداشت.چکمه ای 

ذرات برف پروانه وار بر سرورویش می نشت.اما چیزی را احساس نمی کرد نه سرما نه برف پالستیکی پوشیده بود.

ونه طول راه را.تمام هوش وحواسش به او بود وگوش به آهنگ گامهای او داشت که برایش از همه موسیقی های دنیا 

.مهرداد دوید دستش را خوش نوازتر بود.ناگهان پایش لیز خورد وبه زمین افتاد.کتابهایش روی برف ولو شدند

گرفت وبلندش کرد.انگار نیرویی قوی تر از برق وگیرنده تر از هر نیروی دیگری درست مثل شعله ای مرموز 

 وسکر آور در وجودشان دوید واز خود بیخودشان کرد.

مع کرد را ج مینا با شتاب از او فاصله گرفت.گویی می ترسید از آتش وجرقه نگاه او اتش بگیرد مهرداد کتابهای او

وبا ادب به دستش داد.خواست حرفی بزند لبهایش تکان خورد ولی نتوانست.مینا هم خواست چیزی بگوید تشکری 

بکند ویا ناسزایی...ولی الل شده بود.کتابها را گرفت وبه راهش ادامه داد.تنها توانست برای نخستین بار لبخندی به 

های دنیا زیباتر وشیرینتر بود.مهرداد هم لبخند زد وبا نگاهش مثل روی او بزند لبخندی که از شکفتن تمام غنچه 

 همیشه به او فهماند که دوستش دارد.

 مینا تمام آن روز وشب را به این برخورد ولبخند فکر کرد.

چند روز دیگر هم گذشت.زمین همچنان یخ بسته وعجیب لغزنده بود.مردی چاق که ساک سنگینی در دست داشت 

راه می رفت لیز خورد مثل شتری روی زمین پهن شد.مینا ومهرداد بی اختیار خندیدند وبه هم نگاه وجلو آن دو 

 کردند.این دومین لبخند بود.

 «سالم!اسم شما چیه؟»مهرداد آهسته گفت:

 مینا سرخ شد وبر سرعت قدمهایش افزود وجواب نداد.

 وبه دنبالش حرکت کرد.«می دونم اسمت مینا است قشنگترین اسم دنیا.» مهرداد گفت:

مینا پاسخی نداد وبه سرعت سعی کرد از او فاصله بگیرد.می خواست برگردد وچیزی بگوید ولی نتوانست.جلو در 

 «افظ.خداح»مدرسه برگشت وبه او نگاه کرد مهرداد از نگاههای او دیوانه وبی قرار می شد.دستش را بلند کرد وگفت:

اتمه بدهد.همین نگاه ها او را پررو کرده بود.اما چه کند؟باید چیزی بگوید اعتراضی مینا فکر کرد باید به این بازی خ

بکند ونشان بدهد که از او خوشش نمی آید.ولی چگونه دروغ به این بزرگی بگوید؟چطور می تواند او را از خود 

 براند؟

آیا این هم یکی از این دامها مطالب بسیاری درباره ی فریب دختران وبه انحراف کشیده شدن آنان خوانده بود.

نبود؟خود را مالمت می کرد.چرا همان روزهای اول او را از خود نرانده وبه او اعتراض نکرده بود؟اگر پدرش پی می 

برد دیگر نمی گذاشت به مدرسه برود.چه کند؟فکر می کرد اگر یک روز او را نبیند دیوانه می شود.چطور می تواند 

 بار امکان نداشت ولی باید سعی خود را بکند.نباید فریب پسرهای تهرانی را بخورد. او را از خود براند؟این
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تصمیم گرفت وقتی از مدرسه بیرون آمد از او بخواهد که دست از سرش بردارد وتعقیبش نکند.اگر کسی آن دو را 

 می دید برای او که دختر نجیب ومتینی بود بد می شد.

دام عشق افتاده بود.از اول سال تحصیلی.مسیرش تقریبا با مینا یکی بود.یعنی سر مهرداد خیلی زودتر از مینا به 

خیابان شقاقی منزل داشت.مینا را بر سر راه مدرسه یده بود.چهره زیبا،معصوم،نجیب ومغرور او چنان دلش را برده 

ود.در احساسی عجیب بود که تمام کار وزندگیش را مختل کرده ومانند مهی غلیظ وجودش را در خود غرق کرده ب

 وبی سابقه محو وحل شده بود وهر روز که او را می دید بیشتر فرو می رفت وغرق می شد.

وقار ونجابت وبی اعتناییش به مردها زیبایی فوق العاده اش چنان اسیرش کرده بودند که نمی فهمید چه می کند.از 

 ی دید دیوانه شده بود.خواب،غذا،درس وهمه چیز افتاده بود.جز او چیزی وجایی را نم

پدر ومادر واولیای مدرسه نگران شده بودند چون مهرداد بهترین شاگردشان بود.هر چه از او می پرسیدند پاسخی 

 نمی داد.سکوت می کرد وبیرون می زد.

مهردادی که جز درس وکتاب کار وفکر دیگری نداشت.به قول بچه ها خرخون بود وبه این کارها وهوس ها کاری 

اشت.به نظرش دنبال دخترها رفتن واینجور برنامه ها بچه گانه ومردم آزاری بود.کسی که سرش را بلند نمی کرد ند

وبه اطرافش توجهی نداشت وتنها کار ومشغولیاتش درست وطالعه بود.همیشه دوستانش را که دنبال این بازیها بودند 

 از دوست دخترهایشان تعریف می کردند مسخره می کرد و...

 اینک خود در کوزه افتاده بود آن هم چه کوزه ای!

آن روز مثل همیشه سرش به زیر بود وبه یک مسئله ریاضی می اندیشید که تازه معلمشان داده بود تا حل کنند.مینا 

جلوش حرکت می کرد.باد سردی می وزید وبرگها را به این سو وآن سو می برد.ناگهان بادی شدید وزید وچادر مینا 

خود برد.مینا دوید برگشت تا چادرش را بیاورد چشمش بی اختیار به چشمان او افتاد.موهای طالیی وابریشمین  را با

او به چهره اش ریخته بود وبا چشمان سیاهش تضاد خاصی داشت.مهرداد خشکش زد.اندام او وحرکاتش وای که چه 

خجلت زده دوید.شرمی که در گونه هایش به سرش آوردند!مینا حواسش به چادرش بود.آن را گرفت به سر کرد و

 بود حسنش را چند برابر کرده بود.

مهرداد بی اختیار دنبالش می رفت.حال عجیب وناشناخته ای پیدا کرده بود.غمی،شهدی،شرابی مرموز وشگفت به 

او نداشت  هجانش ریخته بود.برای اینکه باز هم نگاهش کند چند بار جلویش پیچید ورد شد.بدبختانه مینا توجهی ب

حتی نگاهش نکرد.راهشان تا مدرسه یکی بود.او را تا مدرسه دنبال کرد.مسئله ریاضی از ذهنش گریخت ومساله ای 

 جدید وغریب فکرش را به خود مشغول کرد.مساله ای که فکر آن مست وهیجان زده اش می کرد.

 «مهرجو مسئله رو حل کردی؟»معلم ریاضی پرسید:

 «ی وقت نکردم...نه آقا نتونستم.یعن»

از آن روز به بعد مهرداد دیگر آن پسر زرنگ درسخوان وفعال نبود.نه هوش داشت نه حواس ونه آرامش تنه 

فکرش این بود که کی زنگ می خورد تا زودتر خود را جلو مدرسه او برساند ودنبالش تا سر کوچه شان برود.این 

 رس ومسئله وکتاب بیاندیشد.کار هر روزش شده بود.شبها فکر او نمی گذاشت به د

از سوی مدیریت مدرسه برای ولی مهرداد نامه فرستادند واو را به مدرسه دعوت کردند.مدیر ومعلم ادبیات وریاضی 

که سالها بود مهرداد را می شناختند وبه استعدادش خوب اگاه بودند به پدرش گفتند که او شدیدا عوض شده ودیگر 

که اگر اینطور پیش برود مردود خواهد شد.دبیر ادبیات که مرد باتجربه ومهربانی بود  ان مهرداد سابق نیست.گفتند
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آقای مهرجو پسر شمنا مشکل بزرگی دارد.به نظر من عاشق شده.اگر مشکلش حل »پکی به سیگارش زد وافزود:

 «واهد کشید...نشود وبه این حال باقی بماند نه تنها قبول نخواهد شد بلکه کارش به بیماری روانی وجنون خ

ر کرده حق باشماست.در منزل هم تغیی»پدر نگران وغمگین ساکت نشسته بود.قلبش فشرده می شد.با ناراحتی گفت:

وکارهای عجیبی می کند.همیشه در فکر است.غذا نمی خورد.چراغ اتاقش تاصبح روشن است.نمی دانم چه کار باید 

 «بکنم؟

به نظر من باید سعی کنید مساله را...یعنی هر مشکلی دارد با شما »د:دبیر ادبیات دستی به سبیل جوگندمیش کشی

 «درمیان بگذارد وبرای حلش فکری بکنید او به کمک نیاز دارد.

 در دبیرستان دخترانه سیندخت هم همین مساله با مادر مینا در میان گذاشته شد.

جستجوی او بپردازد ونگاه تشنه وبیقرارش را با  آنروز پس از تعطیل شدن مدرسه مینا که عادت کرده بود با نگاه به

دیدن او سیراب کند او را دید)دبیرستان او چند قدم باالتر در آنطرف خیابان بود وبه محض تعطیل شدن می امد 

وجلو دبیرستان می ایستاد.(مینا تصمیم گرفته بود غائله را ختم کند واز او بخواهد دست از سرش بردارد.او را که 

اختیار لبخندیزد.مهرداد هم پاسخش را با نگاهی ولبخندی داد.مینا سریع وبی اعتنا به طرف خانه حرکت دید بی 

 کرد.

مهرداد هم تصمیم گرفته بود با او حرف بزند.نقشه های فراوانی کشیده بود ولی هیچکدام را عملی نمی دید.برایش 

به حرفهایش گوش کند.به مادرش بگوید وبه نامه بنویسد خود را به او نزدیک کند ومجبورش کند بایستد و

خواستگاریش برود.ولی جرات هیچکدام از اینها را نداشت.می ترسید مینا رم کند ودیگر نتواند او را ببیند.پدر 

ومادرش از شنیدن این خبر به او می خندید ومسخره اش می کردند.تازه نوزده سال داشت.هنوز پشت لبش سبز 

 نشده بود.

 گرفت با مینا حرف بزند. عاقبت تصمیم

مهرداد تمام شب را تا صبح فکر کرده بود وراه رفته بود.صدها جمله وکلمه در ذهنش ساخته وآماده کرده بود...مینا 

دوستت دارم...چه کنم؟دیگه نمی تونم صبر کنم.می دونی که...نه این جور خوب نیست...مینا یه لحظه گوش کن 

 «ه نامه برایش بنویسم و....نه اول بهتره شفاهی بگم اگه حاضر نشد گوش بده...من...تو...چطور بگم؟...بهتره ی

نخستین باری بود که می خواست با دختری حرف بزند.نمی دانست چطور وبا چه جمله ای باید شروع کند.قلبش 

لمه د که چند کچنان می زد که گویی قفسه سینه اش را می شکافت.لحظه ای آرام وقرار نداشت.تنها آرزویش این بو

 با او حرف بزند...اگر او...

همینکه به کوچه خلوتی رسیدند خود را به او نزدیک کرد.به قدری هیجان داشت که زبانش بند آمده بود.دقایقی 

 گذشتمینا تندتند قدم برمی داشت.او هم تصمیم گرفته بود با او حرف بزند واز او بخواهد که...

 «ن خواهش می کنم کارت دارم.مینا!مینا!یه یه لحظه صبر ک»

مینا ایستاد.به عقب برگشت.او را که دید تکان خورد میخکوب شد.چند دقیقه به هم خیره شدند.مهرداد حرف زدن 

 را فراموش کرده بود...مینا هم همین طور.

اگه ارید.بفرمایید کی می خواید به این بازی خاتمه بدید؟خواهش می کنم دست از سر من برد»عاقبت مینا گفت:

پدرم بفهمه دیگه نمی ذاره مدرسه برم.بچه ها چند بار شما رو دیدند.آبروم می ره.من از اون دخترا نیستم 
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و رویش را برگرداند یک قدم برداشت وچادرش را محکم به خود «که...خواهش می کنم دیگه منو تعقیب نکنید...

 پیچید.

تت دارموتو زندگی منو بهم زدی.فکر تو تمام وقتمو اشغال ببین من...دوس»...کمی مکث کرد«نه مینا صبر کن.»

 می لرزید.داغ شده بود گویی وجودش می گداخت.«کرده...گوش کن...

چند قدم جلو رفت.مهرداد باز جلویش را «متاسفم بهتره فراموش کنی وتشریف ببری پی کارت.گفتم که من...»

ی نکرد ورفت.گامهایش پیش نمی رفت قلب وروحش با او بود.مثل اما مینا توجه«من...نمی تونم...تو باید...»...گرفت

 مجسمه ای گا برمی داشت.مهرداد نفهمید تا کی آنجا بود و مسیری را که او رفته بود نگاه می کرد.

وقتی به خانه رسید به اتاقش رفت در را بست.افتاد وتا توانست گریه کرد.بیمار شد.فردا نتوانست به مدرسه 

ه وناتوان در بستر افتاد.نخستین باری بود که چیزی را از پدر ومادرش مخفی می کرد.پدرش دبیر برود.درماند

دبیرستان بود.دبیر فیزیک ومادرش خانه دار بود.او نخستین فرزند خانواده بود.یک برادر ودو خواهر پس از او 

دش را نمی شناختند.دارو ودرمان فایده بودند.پدر ومادر نگران ودرمانده شده بودند.سر از کارش در نمی اوردند ودر

 نداشت.

وقتی مینا از او جدا شد واو را دنبال سرش مثل همیشه ندید آتش گرفت.غمی عمیق وسخت دلش را پر کرد.چند بار 

خواست برگردد به دنبالش برود اما خود را کنترل کرد.دلش می گفت نباید این کار را می کرد واین حرفها را به او 

دش را مالمت می کرد.چه دیوانگی کرده بود؟در درونش دو نیرو با هم در نبرد بودند.یکی از او می می زد.خو

خواست وسعی می کرد تمام هوش وحواس وکنترلش را در دست بگیرد.نمی گذاشت به چیز دیگری جز او فکر 

با حیا باشد خوب کاری کند.درس بخواند،بخوابد و...نیروی دیگری به او نهیب می زد که نه دختر باید نجیب و

 کردی.نباید دیگر او را ببینی وبه او فکر کنی...

 اما من دیرگش او را با تمام وجود می خواست.

وقتی به خانه رسید عصبی وگرفته بود.کتابهایش را روی طاقچه گذاشت ومثل همیشه با زیبا خواهرش بازی نکرد.ایم 

مینا جون این سطل آب رو »نش قلبش را می فشرد.مادرش گفت:مبارزه سخت دیوانه اش کرده بود.نگاه او وسخنا

 اما او دلش می خواست به جایی برود.تنها باشد وگریه کند.«خالی کن وظرفها رو بشور.

ولی سطل آب را خالی کرد وبه گوشه ای رفت وگریه «حوصله ندارم.حالم خوب نیست.»عصبی وبداخالق پاسخ داد:

دید معذرت بخواهد.کاش در شهر خودشان بود وبه کوچه باغها پناه می برد وروی  کرد.تصمیم گرفت فردا که او را

 تپه می رفت.

صبح فردا با چشمانی متورم وقرمز از بی خوابی وگریه راهی مدرسه شد.مثل تشنه ای که در جستجوی آب باشد او را 

را درهم فشرد.کوچه وخیابان ساکت  جستجو کرد اما او نبدوانگار شهر تهران را روی قلبش نهادند.فشاری عجیب او

وخلوت بود وسوت وکور.گویی همه جا تاریک وبی هوا بود.نمی دانست چه کند.بی رحمانه خود را زیر شالق مالمت 

گرفت وبه خودش نفرین کرد کاش اال می شدم وآن حرفها را نمی زدم.خدایا اگر او را دیگر نبینم چه کنم؟راه 

در ودیوار وعابران می خواستند زیر ضربه های خود خردش کنند.بیهوده به این  طوالنی وخسته کننده بود.گویی

طرف وآن طرف نگاه کرد.با هر صدایی برمی گشت وپشت سرش را می نگریست اما او نبود.چرا او را از خود رانده 

ورده باشد؟این بود؟چرا آن حرفها را زده بود؟این چه کاری بود؟آیا او راست می گفت؟نکند بالیی به سر خودش ا

فکر دیوانه اش می کرد.آیا آن عشقی که در کتابها ورمانها خوانده بود به سراغش امده؟آیا این همان عشق است؟آیا 
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عشق گناه است؟چگونه می تواند در این شهر به این بزرگی او را پیدا کند؟دلتنگ وغمگین به رفت وآمد عجوالنه 

تاد خیره شد.چند جوان از کنارش گذشتند ومتکی گفتند ولی او اهمیتی مردم نگاه می کرد وبه جایی که او می ایس

 نداد.

دیر به مدرسه رسید.زنگ خورده بود.بی حوصله سر کالس رفت.مثل جسدی بی روح.از درس چیزی نفهمید وپاسخ 

ت گذاش دوستانش را نداد.معلم صدایش کرد ولی او نشنید.بچه ها زدند زیر خنده مینا سرخ شد وسرش را روی میز

 وبی اختیار گریه کرد.از معلم اجازه گرفت وبه حیاط رفت.گوشه ای نشست وگریست.

 «مینا!چته؟چی به سرت اومده؟چرا حرف نمی زنی؟چه اتفاقی افتاده؟»دوستش شیرین به سراغش امد:

 «چیزی نیست شیرین تو برو سر کالس.حالم خوب نیست.می خوام تنها باشم...»

را ندید شهر خالی وخاموش بود.گویی همه مردم مجسمه بی روحی بودند وشهر صحرایی بی هنگام بازگشت هم او 

پایان بود وپر از هیوالهای وحشتناک.همه چیز رنجش می داد وقلبش را می فشرد.چنانکه در دریایی از غم غرق می 

 ند.شد.هر گام شکنجه ای بود.در زیر فشاری سنگین خرد می شد.به زحمت خود را به خانه رسا

مادرش بیمار بود.کارهای خانه همه مانده بود.کی حوصله کار داشت؟اما چاره ای نبود.باید کارها را انجام می داد.بار 

 هر جان کندنی که شده.

مشکالت خانواده فقر وبیماری مادر همه یک طرف وجدایی از مهرداد یک طرف.اگر او را دیده بود همه کارها 

 ذیرفت وتحمل می کرد اما...ومشکالت را خیلی راحت می پ

مهرداد ساعت به ساعت حالش بدتر می شد.دوری وجدایی از مینا قابل تحمب نبود.از پا درش می اورد.تصمیم 

گرفت نامه ای برایش بنویسد وجلو مدره به دستش بدهد...ساعتها فکر کرد.می دانست اگر او را نبیند می 

م خوبی داشت.همیشه نمره انشایش نوزده وبیست بود.با احساس بود میرد.چندین نامه نوشت وپاره کرد.مهرداد قل

 وذوقی هنرمندانه داشت.با اینکه رشته ریاضی بود ولی در تمام زمینه ها با استعداد بود.

)مینا گل زیبا سالم هستی من،زندگی من،قلب من آن چنان عشق تو وجودم را پر کرده که جز تو نه چیزی را می بینم 

نم.با کلمه هایی که می دانم مال تو نبود واین را از چشمانت خواندم چنان دلم را آتش زدی وکاخ ونه حس می ک

آرزوهایم را درهم ریختی که از پا افتادم وبیمار شدم وحتی نتوانستم برای دیدار تو از بستر برخیزم.نمی دانم در نگاه 

وبه بند کشیده که قدرت هر کاری حتی خواب  تو در چشمانت چه نیرویی است که روح وقلبم را چنان اسیر کرده

وخوراک را از من سلب کرده.همه زندگی من فکر تو نگاه تو شده.این همان نیرویی است که پروانه را به سوی شمع 

می کشد وتا او را نسوزاند وخاکستر نکند رهایش نمی کند.کاش می تواستم مثل پروانه لحظه ای به تو نزدیک 

رم.تو باید بدانی ودرک کنی که من بی تو.نمی توانم نفس بکشم یا وجود داشته باشم وزندگی شوم.بسوزم وآتش بگی

کنم.چنان جانم را پر کرده ای که تمام هستی ووجودم در تو محو ونیست شده.و این تویی که این نامه را می 

ان.اجازه بده تو را نویسی.ای آن که در من می تپی ونفس می کشی.تمنا می کنم خوب فکر کن.مرا از خود نر

ببینم.این را نه از روی هوس بلکه با تمام هستیم می گویم.که بی تو هیچم این را بدان که اگر هزاران بار مرا از خود 

برانی ومثل شمعه پروبالم را به آتش بکشی دست از تو برنخواهم داشت.که بی تو زندگی وزنده ماندن محال است 

سوزان وبه آتش بکشس.خشمگین شو واخم کن...ولی من بدنبالت خواهم آمد تا وغیر ممکن.هرچه می خواهی بکن ب

هر جا وهروقت وبا هر مانع ومشکلی اگر می خواهی رسوایی به بار نیاورم ومجنون دیگری در جوان عشق نیافرینی ـ 

ه ام ت تا زندکه آفریدی ـ بگذار ببینمت.فکری عاقالنه ومنطقی بکن وراهی نشانم بده.باز هم می گویم محال اس
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دست از تو بدارم.پس اگر نمی خواهی بمیرم.اجازه بده بدیدنت بیایم.در هر کجا که صالح می دانی.اگر پاسخت منفی 

باشد.خودم را خواهم کشت.دلم می خواهد تا صبح تا ابد تا دمیدن بهار وشکوفایی شکوفه ها برایت بنویسم.تا جان 

توان ندارم بیش از این وقتت را نمی گیرم.باید به نامه ام پاسخ  دارم وکاغذ وقلم ونفس می نویسم.ولی دیگر

بدهی.باید تو را ببینم. باید با تو حرف بزنم.باید...فکر نمی کنم آن چشمان جادویی مهربان.آن قلب کوچک ولطیف 

نم آن نگاه توصیف نشدنی و..نمی دانم چه بنویسم.کلمه ای نمی یابم.نه تو به من پاسخ رد نمی دهی می دا

 مطمئنم.قلبم این را می گوید ونگاهت پاسخ نامه را به خودم بده.جلو مدریه همان جایی که هر روز می ایستم.

 به امید دیدار.

 پروانه تو مهرداد.(

 

 فردا صبح مادر که صبحانه برایش برده بود او را در بستر ندید.

وجودش نگاه وجستجو شده بود  مینا هم روحی سرگردان با نگاهی حیران ومشتاق شده بود.تمام

نومید،غمگین،آشفته ودیوانه وار همه جا را می کاوید ومی جست.یک پارچه اشک شده بود وغم وحسرت.که ناگهان 

او را در برابر خود دید.نمی توانست باور کند.شاید دچار توهم شده بود.شاید سراب بود.اما نه همان نگاه بود.همان 

 چشمان وقات وچهره ولبها.

نزدیک بود خود را در آغوش او رها کند اما هر طور بود خود را کنترل کرد.تنها نگاهش کرد وبی اختیار اشک 

 برگونه های صورتی رنگش سرازیر شد.نباید او اشکش را ببیند.اما دید.

ان ر چشمونامه را به سویش دراز کرد.چند لحظه د«سالم.»مهرداد با لبهای لرزان وپریده رنگ وصدایی مرتعش گفت:

هم نگاه کردند.مینا نامه را گرفت وگریخت.جاذبه او می کشیدش وکارش را به رسوایی می کشاند.بیش از آن تحمل 

 نگاه پرتمنای او را نداشت.جانش همراه با نگاهش از تن بیرون می رفت.

از دبش گریخته  خود را در حیاط مدرسه انداخت ودر انبوه دانش اموزان گم شد.احساس نشاط وشادی می کرد.غم

بود.نیرو وانرژی قوی ومرموزی در او دمیده شده بود.نامه را بوسید.عطر دل انگیزی داشت.کجا آنرا باز کند 

 وبخواند؟از اینکه او را بازیافته تمام شادی دنیا به قلبش ریخته بود ودر آتشی مرموز می سوخت.

حیاط پشت دیواری که دیده نمی شد نامه را باز  سر کالس خود را به سردرد زد واز کالس بیرون آمد.در گوشه

کرد.کلمه ها مانند قطره های شراب گیرا وشهد آلود به کان تشنه اش می چکید وبا تمام وجود آنها را می بلعید.می 

نوشید ومست می شد.با این وجود نگرانی ودلهره ای عجیب به دلش چنگ انداخت.وغصه جدیدی در وجودش 

قبت کار به کجا می کشد؟چه پاسخی به او بدهد؟چه چاره ای بیندیشد؟نه می توانست ونه می دوید.چه کند؟آخر وعا

خواست به او پاسخ رد بدهد.یعنی این دو روز به او فهمانده بود که جدایی ودوری از او دیوانه اش می کند.پس چه 

استانها رد آزارش می داد نه اینکه کند؟آیا این مقدمه یک رسوایی وانحراف نبود؟آیا این همان فریبی نبود که در د

امکان نداشت پس باید چاره ای بیندیشد.او را که از جانش بیشتر دوست داشت بیش از این نمی توانست بیازارد.نمی 

توانست این عشق آتشین که وجودش را شعله ور کرده فراموش کند وکسی مانند مهرداد همان شاهزاده رویاهایش 

ق خودش را هم که ندیده بگیرد وبتواند از سر بیرون کند مهرداد چی؟قلب مهربان وپر را از خود براند.تازه عش

احساسش به او اجازه نمی داد که چنین کاری را آن هم با کسی مثل مهرداد بکند.که قلبش در قلب او می زد 

 وروحش در جسم او حلول کرده بود.نامه را تا کرد ودر جیب نهاد.
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 «د؟حالت بهتر ش»معلم پرسید:

 «بله خانم بهترم بیام پاتخته؟»

یا ب»معلم با تعجب نگاهش کرد.مدتها بود از درس وتخته گریزان بود.از اینکه حالش خوب شده بود خوشحال شد:

 «این مسئله رو حل کن ببینم.

ی افتاد م آن شب را تمام وقت فکر کرد.چه کند؟چه پاسخی به او بدهد؟نباید نامه بنویسد.اگر به دست پدر ومادر او

مدرکی برضد خودش می شد.اگر پدرش می فهمید می کشدش.بهتر است با او حرف بزند.دلش می خواست پاسخ 

 نامه را آنطور که دلش می خواهد در مغزش انباشته است بنویسد.اما نه دختر نباید این کار را بکند.درست نیست.

بهتر از او پاسخ را بنویسد.خدایا چه کنم؟کمکم کن.منو برای چندمین بار نامه را خواند اگر می خواست می توانست 

از وسوسه های شیطون حفظ کن.نمی خوام پدر ومادرمو که با این همه زحمت وفشار اجازه دادند درس بخونم 

 ناراحت کنم.رنج بدم ودردی بر دردهاشون بیافزایم.منو راهنمایی کن ونگهدار باش...

بماند وبه مادرش کمک کند.فرصت نداشت فکر کند.اگر چه فکر او لحظه ای فردا جملعه بود.مجبور بود در خانه 

 رهایش نمی کرد.

پدرش با پسرها حمام رفتند.مادر بیمار بود ودر بستر.باز هم وقتی تهنا شد نامه را بیرون آورد.دیگر همه جمله ها را 

.استداللهای عقل هر دقیقه ضعیفتر به خاطر سپرده بود.مقاومت بی فایده بود.من دیگرش در حال مغلوب شدن بود

وناتوانتر می شد وبی دفاع تر.عشق واحساس به تدریج سنگرهای عقل را فتح کردندوپندهای عقل کم رنگ تر وبی 

اثرتر می شد وکشش عشق بیشتر.در مقابل وسوسه های او به زانو در می آمد...تصمیم گرفت به دوستی او پاسخ 

مه داشت وعقل هنوز اپا درنیامده بود.استدالل می کرد وپند می داد وعشق را در می مثبت دهد.ولی در گیری هنوز ادا

کرد...ولی عشق سمج تر وقوی تر از آن بود که تسلیم شود.درگیری درونی مینا را از پا درمی اورد.نه می توانست به 

شهرستانی بود.خجول او پاسخ رد بدهد ونه مثبت.چگونه با مردی غریبه آشنا شود ومالقات کند؟او دختری 

وباحیا.منهای درونش هر یک چیزی می گفتند وسعی می کردند او را به سوی خود بکشند.نیرو وجاذبه ووسوسه های 

 عشق قوی تر وفریبنده تر بود.

 باز هم روز شنبه از درس وکالس چیزی نفهمید.تمام وجودش در بست پیش او بود.

ده ویقین کرده بود که او هم دوستش دارد.حالش بهتر شده بود.آن روز نگاه واشکهای مینا مهرداد را امیدوار کر

توانست چند لقمه غذا بخورد وکمی بخوابد.در بیم وامید عجیبی بسر می برد.یعنی ممکن اسن مینا...؟از شوق دلش 

ض یاس قیتپید وروح بی قرار وبی تابش می خواست بگریزد وخود را به او برساند.تا شنبه هزارجور فکرهای ضد ون

 آمیز وامیدوارکننده همچون عددهای مثبت ومنفی به مغزش حمله کرد وجوالن داد.

روز شنبه خود را آراست.بهترین لباسش را پوشید وخود را جلو مدرسه رساند.تا زنگ ظهر خیلی مانده بود.قدم زد.به 

 «سالم.»د.منوچهر:مغازه ها وآدمها به دستفروشها،گداها،بچه ها،نگاه کرد.یکی از دوستانش را دی

 «سالم.»

 ومشکوکانه نگاهش کرد.«شنیدم بیمار شدی خدا بد نده؟ولی مثل اینکه خوب سرحالی؟»

 «ای بهترم امروز از خونه اومدم بیرون.»

 «منتظر کسی هستی؟کجا می خوای بری؟چرا مدرسه نرفتی؟»

 «منتظر؟بله،نه یعنی بناست با یکی از دوستان بریم...»...
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 بخندی زد ورفت.شایع شده بود که مهرداد عاشق شده.منوچهر ل

 «پس راست میگن.او جلو مدرسه دخترانه چه می کرد؟با کی قرار داشت؟حما طرف اینجاست و...»

زنگ خورد.مینا زودتر از همه بیرون دوید.قلبش مثل کوره می سوخت و می زد.چشمش که به او افتاد آرام شد.نه بی 

س راحتی کشید واز جلو او رد شد.آهسته می رفت.صدای گامهای او را که تعقیبش می کرد قرارتر وملتهب تر شد.نف

شنید.آهنگ دلنشینی داشت.یکبار بی اختیار برگشت ولبخندی به او زد.مهرداد امیدوار ودلگرم شد وبا جرات 

 ودوش به دوش او حرکت کرد.«مینا صبر کن.»بیشتری بر سرعت خود افزود.خود را به او رساند.

 «نامه را خواندی؟جوابش کو؟نمی خوای جوابشو بدی؟»

 مینا شرمزده سرش را به زیر انداخت.مبارزه سختی با خود داشت.

 «نامه؟بله خوندم کی گفته که باید جوابشو بدم؟...»

 سرخ شده بود.آرام حرف می زد وبا چادرش بازی می کرد.

قشنگت.سر تو باال کن ببینم.مینا سرش را بلند کرد وبه کی گفته؟چشمات گفته چشمای »مهرداد هیجان زده گفت:

دلم می خواد تا قیامت اینجا بایستم وبه این چشمها نگاه کنم.دبم می خواد »چشمان او خیره شد.مهرداد در دل گفت:

 «در عمق این شبهای سیاه در نهایت این خورشیدهای سیاه گم شوم.دیده ای شب خورشید داشته باشد؟

شده بود ونمی دانست چکار باید کند.سرش را به زیر انداخت.داغ شده وعرق مثل شبنم بر چهره اش  مینا دستپاچه

 نشسته ودچار هیجانی سخت وغیرقابل تحمل شده بود.

 «خوب حرف بزن.جواب نامه رو نمی خوای بدی؟»مهرداد:

 داند.واشک در چشمهایش حلقه زد ورویش را برگر«اگر بگم نه چی؟نمی تونم متاسفم.»...

بگو »سپس آهسته اضافه کرد:«ببینم چی داری می گی!یعنی می خوای؟...سر تو بلند کن.»مهرداد جلوش را سد کرد:

 «من باید چکار کنم؟

 مینا سرش را بلند کرد.قطره اشکی با عرق چهره اش مخلوط شد.گونه هایش عین گلبرگ گل سرخ بود.

ر خانواده ام بفهمند مرا میکشند.خواهش می کنم ولم کن.مادرم من چه کار کنم؟چه کمکی می تونم بکنم؟اگ»....

 «مریضه هزار کار دارم.

کاری نمی خواد بکنی فقط بگو اجازه بده ببینمت وباهات حرف بزنم.همین.بهعد یه »مهرداد با تمنا والتماس گفت:

ایش را بهم الید واضافه درمانده دسته«فکری می کنیم.نمی تونم مینا!با جون وسرنوشت من داری بازی می کنی.

نمی دونم چی باید بگم؟چیکار باید بکنم تو رو خدا...تا این لحظه با هیچ زن یا دختری حرف نزدم.بلد نیستم.می »کرد

 «دونم واسه من وتو این حرفها زوده اما دست خودم نیست مینا بگو... بگو که...

شکست خورده بود.سرش را بلند کرد.کهرداد خیلی مینا بیش از این نتوانست مقاومت کند من عقالنی ومذهبیش 

ضعیف شده بود.چشمهایش سیاه تر ودرشت تر به نظر می رسیدند.باد موهای خوش حالت وخوشرنگش را به 

 پیشانی بلندش ریخته بود.جذابیت عجیبی داشت.چند لحظه به او خیره شد.

 «؟...اگه بفهمند چی؟میگی چیکار کنم؟آخه...نمی شه نمی تونم پدر ومادرم»لبخندی زد:

کاری نمی خواد بکنی مگه ما می خوایم چیکار »مهرداد که از نگاه او مست واز خود بیخود شده بود هیجان زده گفت:

کنیم؟فقط اجازه بده...چه می دونم همدیگه رو ببینیم ومثل حاال حرف بزنیم.مینا چادرش را که شل شده بود وعقب 
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یرون زده بود جلو کشید.مردد بود چطور می توانست به او قول بدهد؟اما جدایی از رفته وموهای طالییش از زیر آن ب

 او مشکل تز بود.اگر او را از دست می داد چی؟

ده به و هیجانز«خنده قشنگی کرد وگفت:باشه بیا مثل حاال.یادت باشه که...حاال می ذاری برم؟مادرم مریضه کار دارم.

 راهش ادامه داد.

 «نونم.زندگیمو نجات دادی.پس فردا می بینمت.متشکرم مینا.مم»

 سپس شیفته ومشتاق به اندام او زیر چادر نماز چیت رنگ ورورفته نگاه کرد.

کرد. گویی دنیا را شش دانگ به او بخشیده بودند. گویی روی ابرها گام بر می داشت و در بهشت سیر می کرد. 

رد و خنده ای به زیبایی شکفتن غنچه ای بر لبانش نشست و چند وقتی سرکوچه رسیدند بار دیگر مینا به او نگاه ک

 لحظه ایستاد و سپس مثل بچه ها دوید و رفت.

احساس سبکی و آرامش می کرد. مثل اینکه بی وزن شده یا زمین جاذبه ی خود را از دست داده بود. با شادی بی 

. سالم کرد و حال او را پرسید و شادمانه و سبکبال سابقه ای وارد اتاق شد. مادرش خوابیده بود. یعنی در بستر بود

سراغ کارها رفت. غذای دیشب را که باقی آبگوشت بود، گرم کرد. ظرفها را شست، آب کثیف را در سطل کرد و 

برد در جوی ریخت. اتاق را که ریخته و پاشیده بود جمع و جور کرد. مادر از خوشحالی او پس از روزها ماتم و 

 ل و حالش بهتر شد. مینا تمام شب را به امید و شوق فردا بود.غمزدگی خوشحا

فردا او را دید. با هم تا خانه رفتند. در سکوت و با شرم و هیجان، حرفی نزدند. یعنی نمی توانستند بزنند. سکوت 

 گویاتر از هر حرفی بود. چند روز گذشت.

تر و جذاب تر از پیش. خیابان شلوغ بود و کثیف. بوی لجن آن روز همینکه از کوچه به خیابان پیچید، او را دید. زیبا

و آشغال و سروصدا و فحش بچه های سرگردان در کوچه ها حال آدم را به هم می زد. اما آن دو چیزی جز زیبایی و 

 عطر و هوای عشق حس نمی کردند. گویی در بهشت قدم می زدند.

 از شرم سرخی گونه های مینا دو برابر شد.« سالم»

 مهرداد نگاهی به چهره ی شرمگینش انداخت.« سالم.»

 «مادرت چطوره؟»

ساکت شد و به فکر فرو رفت. می ترسید. وحشتی مرموز تنش را کرخت می کرد. وحشت زده به « الحمداهلل، بهتره.»

 اطراف نگاه کرد.

 «دکتر رفته؟ بیماریش چیه؟»

 «می کنه. ضعیفه، کمر و پاش درد»نه نرفته با لحنی خجل گفت: 

 می خوای ببریش دکتر؟ یه دکتر آشنا داریم که...م»

 «نه، میره درمانگاه، بابام می خواد فردا بره برایش نمره بگیره، ممکنه فردا مدرسه نیام. باید با مادرم برم درمانگاه.» 

می او را نبیند؟ نه، ن مهرداد غمگین شد. در سکوت شیرینی گام برمی داشتند، مهرداد فکر کرد چطور می تواند فردا

 «درمانگاه کجاست؟»تواند. نگاهی به او انداخت: 

 مهرداد تا به حال درمانگاه نرفته بود. آنقدر وضع مالیشان بد نبود.

نمی دونی؟ مگه بچه ی »مینا که دلش می خواست بهانه ای برای نگاه کردن به او داشته باشد، رویش را به او کرد: 

 «ن شوش شرقی.این محل نیستی؟ خیابا
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 مهرداد فکر کرد چرا باید بلد باشم؟

 «نه، نرفتم. همان ساختمون سفیده؟» 

 «آره خودشه؟ می خوای چکار کنی؟»

 «می خوام بیام درمانگاه. گفتی که فردا ممکنه بری آنجا.»

 مینا خندید. وقتی می خندید گونه هایشش فرو می رفت. مثل فرورفتگی وسط گل.

 «ری؟ غیبت ها رو چکار می کنی؟ اگه اینطور پیش بره... مگه مدرسه نمی»

 مدرسه چیه؟ خندید. موهایش را مرتب کرد.»

 «غیبت؟ رفتن و نرفتنم فرق نمی کنه چون به هر حال غایبم. حاضرم باشم غایبم. چون روحم پیش توست.»

درسارو چه می کنی؟ »حرف بزند: مینا از حرفهای او غرق لذت می شد. تا به حال ندیده بود مردی اینطور قشنگ 

 «امسال امتحان نهایی داری...

 و کنکور، یه کارش می کنم. مهم نیست. مهم اینه که تو رو»مهرداد افزود: 

 «پیدا کردم. بهترین و زیباترین دخترای دنیارو. بهترین نعمتی که در جهان وجود داره...

 و شیرینی مست کننده ای در رگهاش می دوید.مینا از تعریف های او خجالت می کشید. سرخ می شد 

 «اما من دوست ندارم به خاطر من خودتو...»

 «باشه، اگه تو دوست داری درس بخونم، می خونم حتی اگه بگی بمیر، می میرم. درس که چیزی نیست.»

ی فهمید چطور دلش می خواست او هم از عشق خود بگوید. چشم از او بر نمی داشت. نم« تو چی؟ درس می خونی؟»

 راه می رود و چگونه گام بر می دارد. روی زمین نبود.

 «نه منم مدتیه درسو کنار گذاشتم.»خندید. « من...؟»

 «چرا؟»

شرمزده سرش را پایین انداخت و به زمین کثیف و خزه زده ی پیاده رو نگاه کرد. در دلش « نمی دونم، نمی شه...»... 

 نچه در دل دارد بگوید. به مدرسه رسیدند.غوغایی بود. رویش نمی شد از آ

 نمی توانست از او جدا شود. چند لحظه ایستاد.« بهتره بری. نباید مارو ببینند! خداحافظ.» مینا به او نگاه کرد:

و در دل گفت خدایا « ظهر می بینمت.»برق عشق در چشمانش می درخشید، مهرداد خندید، « خداحافظ. چرا نمیری؟»

 «یتونه صبر کنه؟ کاش مدرسه مختلط بود. کاش...تا ظهر کی م

مینا به آرامی دور شد. نگران بود و آشفته. هم خوشحال بود و هم غمگین. هم آرام و هم بی قرار. دلش شور می زد 

 و می تپید و زیرورو می شد. وحشت زده بود.

رار نداشت. مرتب به ساعتش نگاه می مهرداد ایستاد تا او پشت در مدرسه از نظر پنهان شد. در مدرسه آرام و ق

 کرد. از درس چیزی نمی فهمید و جز او جایی و چیزی نمی دید و جز صدای او صدایی نمی شنید.

 «سالم.»ظهر همینکه او را دید، خنده کنان به طرفش رفت: 

 محو. گویی همه ی شهر، همه ی دنیا شادی و هیجان شده بود و غم های دنیا« سالم.»مینا هم خندید: 

 «خوب! چیکار کردی؟ درسارو می گم؟»

 «هیچی، مثل هر روز گفتم، حل نکردم. نتونستم چون مادرم مریضه. تو چی؟»

 «من همه اش به ساعم نگاه کردم و لحظه هارو شمردم. دبیرها می دونند و دیگه از من درس نمی پرسند.»
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 «یعنی می دونند که... خودت بهشون گفتی؟»

 «نند. به مادرم گفتند مهرداد عاشق شده. بچه ها هم چیزهایی حدس می زنند.نه، حدس می ز»

 «مادرت چی گفت؟ خوش به حالت، واسه ی شما پسرا مهم نیست، اما من...»

چی می خواستی بگه؟ باور نمی کنه. )با خنده( می گه مهرداد اهل این کارا نیست. راست می گه، نبودم، تا تو رو »

 «برام مهم نیست. هر چه می خوان بگن.ندیده بودم. بگن، 

چرا این همه تو فکری؟ چند دقیقه دیگه باید از هم جدا بشیم. می دونی تا فردا چند دقیقه است؟ چند ثانیه و چند »

 «لحظه؟

 «می ترسم، نگرانم و دلم شور میزنه.»

ا تروخد»خندید و به او خیره شد.  «از چی می ترسی؟ فوقش می گم می خوایم با هم ازدواج کنیم، میام خواستگاری.»

 «یواش تر برو، نمی خوام این فاصله زود تموم بشه.

تو می دونی اگه خانواده ام بفهمند چه اتفاقی می افته؟ از همه بدتر اینکه، دیگه نمی تونی منو ببینی، تا ابد. از این می »

 «ترسم.

هیچ اتفاقی نمی افته. بیخود خودتو ناراحت نکن. حف نیست  این حرفو نزن. هیچ نیرویی نمی تونه منو از تو جدا کنه.»

این لحظه ها را در نگرانی باشی؟ به من نگاه کن. خب، حاال بخند. خدا چطور این همه زیبایی رو به تو داده؟ تا حاال 

نگ ی به رندیدم. حتی در تابلو نقاشی، در تصویر، در سینما، در خواب. چطور می شه چشمهای به این سیاهی و موهای

 «طال؟! تو فرشته ای یا پری؟

 «این حرفارو از کجا یاد گرفتی؟ کتاب زیاد می خونی؟ مثل شاعرها حرف می زنی؟»

ی م« نمی دونم، تا حاال از این حرفا بلد نبودم، در هیچ جا هم نخوندم. شاعر شدم. عشق و زیبایی تو معجزه می کنه»

 اسهای کهنه پیچیده شده ای ولی ساکت شد.خواست بگوید الماس زیبا حیف که در این لب

 «منم تا حاال از این حرفها نشنیدم. تو خیلی خوب و لطیف و با احساس حرف می زنی. من نمی تونم مثل تو...»

آخه من برای تو و به خاطر تو می گم. یعنی تو بهم الهام می کنی. اما تو... تو که مثل من نیستی. نبایدم از این حرفا »

 «خب گفتی فردا نمیای مدرسه؟بزنی؟ 

 «معلوم نیست. اگه پدرم نمره گیرش بیاد. تو نباید بیای درمانگاه. ممکنه مادرم بفهمه. کارو خراب نکن.»

 «نمی تونم. باید بیام. نترس، جلو نمی آم. چطور یه روز تو رو نبینم؟ نه، نمی شه.»

 «پس مواظب باش، نباید با من حرف بزنی.»

 «یرتر بری خونه؟ داریم می رسیم.نمیشه کمی د»

 «نه، نمی شه، تازه دیرم شده.»

دقیقه های این شبهای دراز را بی تو چه کنم؟ هر شب، یلدایی است بی پایان و جانفرسا. حاضرم همه ی عمرمو بدم »

 «ولی از تو جدا نشم.

ی جای قهرمانی باشد یعنی آرزویش مینا این نوع سخنان را در کتاب و رمانهای عشقی خوانده بود. آرزو داشت روز

 جامه ی عمل می پوشید؟ پس این خانه و این محله، این فقر، این واقعیت تلخ و دردناک چیست؟

درمانگاه مثل همیشه شلوغ بود. مردم از سروکول هم باال می رفتند. مینا به زحمت راهی باز کرد و چون نمره داشت 

برایش باز کردند. ساعت نزدیک هشت بود. مادرش گوشه ای ولو شد.  مثل سرداری فاتح وارد شد و همه راه را
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هنوز دکتر نیامده بود. صدای دربان که فریاد می زد نمره نداریم، تمام شده، بروید کنار، مرتب به گوش می رسید. 

گم شده اش  ی به دنبالکلنجار او با مردم و با بیمارانی که اغلب زنان و کودکان بودند پایانی نداشت. مینا با نگاه نگران

 می گشت. به هیچ کس توجهی نداشت و آن احساس کنجکاوی در او دیده نمی شد.

ناگهان سر و صدای زیادی به گوش رسید. جمعیت کنار رفت و چند لحظه سکوت برقرار شد. دو مرد، زنی را که بی 

چادر گلدارش روی زمین کشیده  هوش بود روی دست آوردند. زن جوان و رنگ پریده بود. گویی نفس نمی کشید.

می شد. موهای خرمایی بلندش پریشان و آشفته بر چهره ی الغر و رنگ پریده اش ریخته بود. پیراهن چیت 

 گلداری به تن و شلوار چیت راه راهی به پا داشت.

 .د خواباندنداو را یک راست به داخل اتاق دکتر بردند و روی تختی که گویی مدتها بود از آن استفاده نشده بو

 «چرا نبردیدش بیمارستان.»

 «راه بندونه، تا برسه بیمارستان مرده.»

 «چشه؟ کی اینطور شده؟»

 «یه دفعه قلبش گرفت. دو ساعتی می شه.»

دو زن جمع شده بودند و هر کس چیزی می گفت. دکتر هنوز نیامده بود. زن نفس نمی کشید. اگر دکتر بود شاید 

 حواسش به زن جوان و زیبا بود. فکر می کرد بچه هایش در انتظارش هستند و ... نجاتش می داد. مینا

 «سالم! به چی فکر می کنی!»

 صدای آشنایی تمام وجودش را لرزاند و تا اعماق تاریکترین نقطه ی قلبش نفوذ کرد. رنگش سرخ شد.

 «سالم! مگه نگفتم نیا، چطور داخل شدی؟»

 «الش چطوره؟حرفشو نزن. مادرت کجاست؟ ح»

 «خوب نیست. اونها، آنجا روی زمین دراز کشیده.»

خانم اینجا کثیفه، بدتر »مهرداد دلش می خواست از نزدیک مادر او را ببیند. نزدیک شد و با دقت او را نگاه کرد: 

 «مریضتون میکنه، بلند شید.

 به زن نگاه کرد. چشمانش و حالت کشیدگی چهره اش شبیه مینا بود.

 «کنم. نمی تونم بشینم، جایی نیست که...چه »

مادر مینا بود. زنی که مینا را به دنیا آورده و شیر داده و بزرگ کرده بود. حس کرد او را دوست دارد. به اندازه ی 

مادر خودش. کاش می توانست کاری برایش انجام دهد. به طرف مینا رفت. مینا خوشحال و شکفته بود. همه ی 

 وش کرده بود. وجود او و دیدارش نیروی عجیبی در او می دمید. مثل نفس بهار در زمین.مشکالت را فرام

 « مرده، ببریدش. چرا مرده می آرید اینجا؟»صدای دکتر را شنید. 

دو مرد زن را در چادرش پیچیدند و دست و پایش را گرفتند و بیرون آوردند. سایه ی مرگ بر درمانگاه افتاده بود. 

 کوت همه جا را پر کرد. حتی بچه ها گریه نمی کردند. نگاه ها پر از غم بود.چند دقیقه س

زن را در پیاده رو دراز کردند. چادرش را رویش کشیده بودند. چشمان درشتش در صورت رنگ پریده و کبودش 

دگی پوچ، تلخ آرام خفته بود. راحت! مینا فکر کرد راحت شده. دیگر دردی را حس نمی کند. و غمی ندارد. چقدر زن

و بی معنی است؟ حاال که اینطور باید برود، چرا آمده؟ چرا شروع شده که اینطور تمام شود؟ آیا سرنوشت مادرم، 
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من و دیگران نیز همین است؟ چه راه سخت و دشوار و پوچی؟ برای چه با این بار سنگین، قدم در این راه می 

 وده به پایان می رسیم؟گذاریم؟ چرا شروع می کنیم؟ آغاز می شویم و بیه

مهرداد که تا کنون از این صحنه ها ندیده بود سخت تحت تأثیر قرار گرفته و به زن نگاه می کرد که هنوز در پیاده 

 رو بود و مردم پول خرد رویش می ریختند.

ق ید: اما اگر عشمینا با گوشه ی چادر، اشکهایش را پاک کرد و به مهرداد که سراپایش آرزو بود، نگاه کرد و اندیش

باشد، می ارزد که آ؛از کرد و این راه را پیمود. با کمک عصای عشق و وشه ی عشق می شود تا قله رفت و تمام سختی 

 ها را تحمل کرد. و اگر مهرداد را به من بدهند دیگر چیزی از دنیا نمی خواهم.

 «زندگی چقدر بی ارزشه و بی معنی؟»

 «ی و هدف می ده و اونو قابل تحمل می کنه؟درسته، فقط یه چیز به آن معن»

 «اون چیه؟»

 «عشق و معشوق. اگر این دوتا نباشد یک نفس هم توی این دنیا نمی شه کشید.»

 «خوب، مثل اینکه نوبت ماست.»

 مهرداد به تماشای جسد زن رفت که پول زیادی دورش ریخته بودند. هنوز او را نبرده بودند.

د پول جمع کنند یا وسیله نداشتند. جلو در درمانگاه بیماران بست نشسته بودند و بچه های بیمار یا به عمد می خواستن

در آغوششان خوابیده بودند. مادران بی حال افتاده بودند و پیرمردی ناله می کرد و چرت می زد. کودکی جیغ می 

 کشید. زنی گریه می کرد و...

کر کرد و اینکه تا فردا باید صبر می کرد. آه که این لحظه ها چقدر برایش مهرداد به اینکه باید از مینا جدا شود ف

 مشکل و دردناک بود. نمی توانست تا خانه با او برود. از همین جا باید جدا می شدند. چه لحظه ی تلخی.

شه وبه این ترتیب دوستی آن دو ادامه یافت و عشقشان عمیق و گستردگی عجیبی بخود گرفت. بطوریکه تمام گ

کنارهای وجودشان را چنان پر کرد که جای کوچکترین فکری و خیال دیگری نماند. دیدارها در همان راه مدرسه 

 بود و بس، و نگاهی و گفتگویی.

امتحانها نزدیک می شد، ولی هیچکدام به فکر درس نبودند. اندیشه شان در فضا و حال و هوای این عشق آتشین و 

 سوزان بود.

هرداد از این تغییر حالت او خیلی نگران بودند. چه شده بود که پسر درس خوان، زرنگ و با پدر و مادر م

استعدادشان به این روز افتاده بود؟ او باید در کنکور شرکت می کرد. مدرسه بارها از او شکایت کرده بود. از او که 

وز شعرهای عاشانه و غزل حافظ می هر سال شاگرد اول بود! به جای درس چند دیوان شعر خریده بود. و شب و ر

 خواند. در فکر بود. آه می کشید و رفتار عجیبی داشت.

مادر تصمیم گرفت او را تعقیب کند. شاید به راستی عاشق شده؟ باور نمی کرد پسر سربزیر، آرام و کم سن و 

و را توانست اینطور دل اسالش که جز درس و کتاب به چیزی نمی اندیشید، اینطور گرفتار شده باشد. چه کسی می 

 برده و اسیرش کرده باشد؟

آن روز با دقت حرکتهای او را زیر نظر گرفت. مهرداد مدت زیادی بیشتر از معمول به خودش رسید. موها و 

 لباسهایش را آراست. کتابها را برداشت و راه افتاد.
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ر کوچه ای ایستاد. چند دقیقه بعد به سوی دبیرستان نرفت و برخالف جهت حرکت کرد. در انتهای خیابان، س

دختری با لباس کهنه و رنگ و رو رفته به او نزدیک شد. با هم حرف زدند و لبخندی به یکدیگر زدند و راه افتادند. 

مادر مهرداد سعی کرد دختر را خوب ببیند. ولی نزدیک شدن به او ممکن نبود. رویش را گرفت و کمی به او نزدیک 

ینا مثل ماه در زیر چادر کهنه می درخشید. پوست صاف و گلگونش، چشمان درشت و سیاه و شد. چهره ی زیبای م

مژگان بلند و خوش حالتش چنان بود که مادر شگفت زده شد. مهرداد به قدری جذب او شده بود و محو او بود که 

 متوجه مادرش نشد.

ندنش بود. مادر متحیر به آن دو که سخت پس این بود صیاد پسر زیبا و جذابش؟ پسری که اکنون موقع درس خوا

 مجذوب هم بودند، نگاه می کرد و به دنبالشان رفت.

جلو دبیرستان سیندخت از هم جدا شدند و مهرداد به دبیرستان خود رفت. مهین خانم به دبیرستان سیندخت رفت تا 

چادرش را برداشته بود. موهای بلند ابریشمی  شاید او را پیدا کند. مینا آنقدر فوق العاده بود که خیلی زود او را یافت.

 اش را دم اسبی کرده بود. روپوشی مندرس یه تن و کفش های پالستیکی به پا داشت.

اما زیباییش همه چیز را تحت نفوذ خود قرار داده بود. هنوز زنگ نخورده بود. بچه ها در حیاط بودند. مینا مثل 

ه مادر مهرداد با اینکه زن بود دلباخته ی او شده و نمی توانست چشم از او عروسکی، اروپایی ـ شرقی بود. به طوریک

بردارد. به پسرش حق می داد که دیوانه ی او شود. چیزی که برایش عجیب بود این بود که چگونه با او آشنا شده؟ 

رنامه رها و اهل این بمینا به نظرش دختر جلف و پرویی نمی آمد. چطور توانسته بود توجه پسرش را که دنبال این کا

 ها نبود جلب کند؟

مهرداد طبق معمول دیر به خانه آمد. از وقتی گرفتار این دختر شده بود دیرتر به خانه می آمد. مادر احتمال می داد 

 پس از مدرسه هم بدیدن هم می روند.

 «گشنمه.مادر ناهار چی داریم، »سرحال بود. سوت می زد و آهنگی را زمزمه می کرد. صدا زد: 

 «قرمه سبزی. االن حاضر میشه، کجا بودی؟ دیر اومدی؟»

 مادر خنده ی معنی داری کرد.« با یکی از دوستام حرف می زدم.»

 «با یکی از دوستات؟!»

حس کرد مادرش با نگاه خاصی به او می نگرد و در لحن سخنش معنی خاصی نهفته است. « چی شده؟ اشکالی داره؟»

 ازش پی برده باشند؟شک کرد. نکند به ر

دوستی با مینا ادامه داشت. بارها به او اصرار کرد کمی دیرتر به خانه برود و با هم گردشی بکنند و به پارک بروند. 

ولی خودش از خدا میخواست و جدا شدن از « مگه نگفتی همینطور و همین راه؟»ولی مینا قبول نمی کرد و می گفت: 

ش می خواست بهتر و بیشتر او را ببیند. با حوصله و سر صبر، نه این جور. امتحانهای او برایش سخت بود. مهرداد دل

ثلث دوم نزدیک می شد. هوا معتدل تر شده بود. اسفند ماه بود. گنجشک ها سر و صدای عجیبی راه انداخته بودند. 

واست آواز بخواند و شعر درختها زیباتر، با نشاط تر و پر انرژی تر شده بود. احساس سبکی می کرد. دلش می خ

بگوید. به مشکالت خانواده، همسایه ها و مردم کمتر می اندیشید و کمتر غصه می خورد. تعدادی از رؤیاهای عجیب 

و غریبش جامه ی عمل می پوشید. کارهای خانه را بهتر انجام می داد. ذهنش بازتر شده و دوباره روی غلتک درس 

اوقات به او می اندیشید، ولی درس را بهتر و زودتر یاد می گرفت و تمرین هایش را خواندن افتاده بود. اگر چه اکثر 
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به راحتی حل می کرد. هر اشکالی هم که داشت از مهرداد می پرسید. غمهایش را فراموش کرده بود. حاال دیگر 

 رؤیایش فقط زندگی با مهرداد بود. فکر او وجودش را پر کرده بود...

 را که گرفت دو روز تعطیلی داشت و پس از آن امتحانها شروع می شد.برنامه ی امتحانها 

آنروز، هنگامی که مهرداد را دید برنامه را به او نشان داد. مهرداد از دیدن برنامه به فکر فرو رفت. با شیفتگی به او 

ه از این لباسهای کهن نگاه کرد. مدتها بود دلش می خواست می توانست لباسی نو و مناسب برای مینا بخرد و او را

بیرون آورد. پدرش پولی برای خرید لباس عید به او داده بود، مهرداد تصمیم گرفت با آن لباسی برای مینا بخرد، 

ولی مشکل این بود که خانواده ی مینا می پرسیدند لباس را از کجا آورده. باید فکر می کرد و نقشه ای می کشید. 

 ه می کرد گفت:همانطور که به برنامه ی او نگا

میای یک روز به گردش بریم؟ یکی از این روزای تعطیل. جای دوری نمی ریم. پارکی، سینمایی، خواهش می کنم »

مینا! چرا می ترسی؟ مگه می خوام بخورمت؟ دلم می خواد چند ساعت با هم باشیم، بشینیم، توی چشمات نگاه کنم. 

خواد؟ می خواد. می دونم. فقط می ترسی. ببین! یه روز می تونیم با وقتی می خندی تماشات کنم، همین. تو دلت نمی 

 « هم باشیم، تا ظهر. میای؟ بگو آره...

مینا مردد بود. از خدا می خواست ولی جرأت نمی کرد. اگر پدر و مادرش می فهمیدند... ولی عاقبت راضی شد. در 

 مقابل وسوسه های مهرداد نمی توانست مقاومت کند.

دلم میخواست جاهای دیدنی تهرونو میدیدم. از وقتی اومدیم تهرون جز پارک شهر و میدون فوزیه جایی : »مینا گفت

 «رو ندیدم.

 مثال کجا؟ دلش میخواست دستش را در دست بگیرد. لمس کند و بفشارد ولی جرات نداشت.  _

 مثل؛ شمس العماره، کاخ گلستان و ...  _

 م. کاری نداره بیا بریم نشونت بد _

از ناصر خسرو گذشتند، مهرداد شمس العماره و مدرسه دارالفنون و بقایای کاخ قاجار را نشان داد. سپس او را جلوی 

 بازار بزرگ برد. 

 اینجا بازاره، چند در با اسمهای متفاوت داره، مسجد شاه هم اینجاست، اینجا هم سبزه میدونه و ...  _

 اینجا یه محوطه خشک و خالی که بیشتر نیست؟ سبزه میدون؟ کجاش سبزه میدونه؟  _

چه میدونم، بهش میگن سبزه میدون. اینجا هم میدونه ارکه، اونم اداره رادیو. اون باال، قسمت شمال، کاخ گلستانه،  _

 خوب نگاه کن، شهر شهر فرنگه، از همه رنگه... 

 مینا زیر خنده زد: خیلی ممنون، راهنمای خوبی هستی، متشکرم. 

اینجا رو که میبینی کاخ دادگستریه، آنجا توی اون خیابون پارک شهره. دیگه کجا رو میخوای نشونت بدم؟ دوست  _

 داری عشق رو هم ببینی؟ 

 مینا خندید و چادرش کمی کنار رفت، رشته های طالیی و ابریشمی موهایش بیرون زد. 

 رو میشه دید؟ تو هم که هر چه میگی آخرش گریز میزنی به عشق، مگه عشق  _

 خودش رو نه اما جلوه ها و نشونه هاشو آره.  _

 خب نشون بده ببینم.  _

 با زبون نمیشه باید عملی نشون داد... دستتو بده تا نشونت بدم.  _
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و ناگهان دستش را در دست گرفت و فشار داد، مثل کوره میسوخت و میلرزید. چند دقیقه سکوت کردند و با تماس 

حرف زدند. سخنانی که دست ها میگفتند شیرین تر، بدیع تر، جالب تر بود. مهرداد در دنیای دیگری دست با هم 

سیر میکرد و انگار جز او چیزی نمیدید. مینا سعی میکرد حواس او را به چیز دیگری معطوف نماید. دستش را به 

 آرامی از دست او بیرون کشید. 

 جا روی آن شاخه. نگاه کن، اون پرنده ها رو میبینی؟ آن _

درخت بلند کهنسالی را در کاخ گلستان به او نشان داد. دو مرغ عشق بودند که منقارهایشان را در هم فرو برده 

بودند. مینا محو آنها شده بود. خودش هم نفهمید چرا آنها را به مهرداد نشان داد. مهرداد هم نگاه کرد و آهی کشید: 

 .... خوش به حالشون. 

 خ شد و سرش را به زیر انداخت. چرا آنها را به او نشان داده بود؟ مینا سر

پرندگان در همان حالت باقی بودند. گویا تا ابد میخواهند در این حال باشند. مهرداد فکر میکرد آیا میشود آن دو 

 هم مثل این پرنده ها... اگه نتونم اونو به دست بیارم چه کنم؟ یعنی ممکنه او... 

باید مال من باشی. دلت نمیخواد مثل این پرنده ها باشیم؟ ببین مینا! هیچ کس حق نداره ما رو از هم جدا  مینا تو _

 کنه حتی مرگ. 

مینا همچنان به پرنده ها نگاه میکرد که بی حرکت بودند و گویی به خواب رفته بودند.در سکوت به این حالت عجیب 

بود می اندیشید. عابران بی توجه از کنارشان میگذشتند و جوانها گاه  و بی سابقه ای که او را از دنیا خارج کرده

 نگاهی به مینا می انداختند. 

 مهرداد شرم گونه های او را تماشا میکرد و سکوت او را ... 

اوه، تو هم چقدر خجالت میکشی؟ یعنی دخترای تهرونو ندیدی که ... آدمو میخورن. مگه من چی گفتم که اینطور  _

شدی؟ میدونی وقتی سرخ میشی چقدر زیباتر و ... نمیدونم چطور توصیف کنم... معرکه میشی، یه چیزی بگو؟ سرخ 

 مگه خودت نگفتی پرنده ها رو نگاه کنم؟ خوب منم به اونا نگاه میکنم اما تو چشمای تو. 

 خب غلط کردم بیا بریم.  _

فت: میدونی من از این حرکتها خوشم نمیاد. دوست گونه مینا مثل گلبرگ گل سرخ گل انداخته بود و شرمگین گ

 دارم تو ... مثل مردای دیگه نبودی. 

سر صف اتوبوس ایستادند و به مردمی که شتاب زده و دیوانه وار از این سو و آن سو می دویدند نگاه میکردند. 

، زن و مردی ژنده پوش و مردی با ماشین تحریر کنار پیاده رو بساطش را گسترده و مشغول تحریر نامه ای بود

 نگران کنارش نشسته بودند و به او می گفتند. چه بنویسد. مینا دقت کرد. شکایت نامه بود. 

 ...« مدتی است که خرجی ما را ».... 

سوار اتوبوس دو طبقه ای شدند. تا روی رکابش مملو از مسافر بود. به طبقه باال رفتند و وسط اتوبوس ایستادند. 

تر بود. مهرداد روبرویش ایستاد و دستشان را به میله گرفتند. مردم مثل جسد روی هم ریخته بودند و اینطور به

 اتوبوس الک پشت وار حرکت میکرد. اتوبوس به میدان فردوسی رسید. مهرداد مجسمه فردوسی را به او نشان داد. 

 مینا با دقت و کنجکاوی نگاه میکرد: اون بچه کیه تو دامنش نشسته؟ 

 نمیدونم شاید زاله و شاید بچگی رستم. راستش هیچ کس جز مجسمه سازش نمیدونه.  _
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و هر دو خندیدند. هر چه به طرف باالی شهر میرفتند، خیابانها تمیزتر، ساختمان ها شیکتر و مردم مرتب تر و اراسته 

تاد. دو ردیف درخت و باغچه گل تر بودند. برای نخستین بار در بلوار کشاورز مینا چشمش به جوی آب و درختی اف

در کنار جوی آب او را به یاد نورآباد انداخت. فکر کرد تهران واقعی اینجاهاست نه آنجایی که آنان هستند. پیاده 

شدند و کنار جوی آب شروع به قدم زدن کردند، سپس روی نیمکتی نشستند و محو تماشای یکدیگر شدند. در این 

آرایش کرده بودند. ولی همچنان عجول و اخمو. به پارک ساعی رفتند. زیباتر از پارک جا عابران شیک پوش تمیز و 

شهر بود با هوایی لطیف، درختان و گلهای زیبا... آبی زالل در جویی روان بود. فواره ها شتاب زده باال میرفتند و فرود 

ی خریدند وروی نیمکتی نشستند. مهرداد می آمدند. پرنده ها آواز میخواندند و آهنگ عاشقانه می نواختند. دو بستن

محو تماشای او بود و او را در لباس سفید عروسی و تاجی از گل روی موهایش تجسم میکرد و درخشش این طالی 

 ابریشمی در زیر تور سفید و ... 

د. خته بوآهسته به طوری که او متوجه نشود چادرش را کشید و از سرش انداخت. چادر گیسوان بلندش را به هم ری

چقدر نرم و لطیف به نظر میرسید و با چهره اش چه ترکیب شگفتی داشت؟ چنین ترکیب بی نظیری حتی در خیال و 

رویا هم وجود نداشت. چگونه خداوند چنین ترکیب افسون کننده ای را در وجود دختری آفریده بود؟ این جواهر در 

گوهری را کشف کرده بی حد خوشحال بود و هیجان زده. فکر  خرابه ای پنهان بود، در زباله دانی. از اینکه چنین

میکرد اگر او در خانواده ثروتمندی بود؟ اگر به دست گوهر شناسان افتاده بود؟ اگر لباس و ارایش مناسب داشت؟ 

ند چ وای که چه میشد؟ چه فتنه ها که برپا نمیکرد؟ آرام و قرار از وجودش گرفته بود؟ نمیدانست چه کار باید بکند.

 بار برخاست و نشست. آشفته بود، وجودش میگداخت. 

آرزو میکرد... خدایا چقدر او را دوست داشت و دوست داشتن چه شیرین و زیباست. کاش میتوانست دست او را در 

 دست بگیرد. دست هایی که بر اثر کار زبر شده بود. 

میکرد در عمق داستانی است و خود قهرمان آن بود. مینا در رویای خویش غرق بود و در آسمانها پرواز میکرد. حس 

رویای شیرین و لذت بخش. آیا خواب میدید؟ به داستانهایی که خوانده بود اندیشید؛ امیرارسالن و فرخ لقا، لیلی 

ومجنون، خسرو و شیرین، یوسف و زلیخا ... آیا داستان آن دو هم یکی از آنها بود؟ به آرزوهایش فکر میکرد. به 

ده رویاهایش، مهرداد همان شاهزاده بود. ولی آخر این داستان به کجا خواهد رسید؟ و به کجا ختم خواهد شاهزا

 شد؟ به ناکامی یا ... معلوم نبود سرنوشت چه بازی خواهد کرد. 

مینا همیشه آرزو داشت درس بخواند و نقش در تحول جامعه اش داشته باشد. به این تبعیض وحشتناک و بی رحم 

ه می اندیشید، آرزو داشت میتوانست این دیوار غول آسا را خراب کند و بردار. این شکاف هولناک را پر کند. جامع

 به مردم محروم محله اش فکر میکرد... آیا مهرداد میتوانست کمکش کند؟ 

نبود. در  از تماس دست او شراب گرم و مطبوع و گوارایی وجودش را لبریز کرد و در خود فرو رفت. در این دنیا

بهشت بود. کنار جوی شراب و عسل و باغهای انبوه و فشرده و هوایی که عطر خدا را داشت. آتشی شعله ورش 

کرده بود که سوزش و گرمایش لذت بخش بود و سکرآور. سکوت کرده بودند. یعنی نگاه و دستهاشان باهم حرف 

آورد. گفتنی نیستند... نفهمیدند چه مدت در این حال  میزدند. حرف هایی که در کلمه ها نمیگنجید و نمیشود بر زبان

توصیف نشدنی بودند. دقایق سریع میگذشتند و به آن دو رحم نمیکردند. در آن بهشتی که سیر میکردند؛ زمزمه 

 آب، موسیقی باد با درختان، و نغمه پرندگان را در رویا میشنیدند. باد موهای مینا را به بازی گرفته بود و به گلبرگ

چهره اش میریخت. چند پسر جوان که از آنجا میگذشتند ایستادند و به مینا خیره شدند و به مهرداد غبطه خوردند. 
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ناگهان مینا به خود آمد. با عجله چادرش را سر کرد و رویش را گرفت. تازه متوجه جوانها شده بود. مهرداد هنوز به 

 خود نیامده بود. معلوم نبود کجاست.... 

 چنده، دیر نشه؟ میدونی تا برسیم خونه... با توام مهرداد! کجایی؟ ساعت  _

 ... ها... چه گفتی؟  _

 ناگهان متوجه جوانها شد. به سرشان داد زد: چیه؟ به چی زل زدید؟ برید پی کارتون. 

 آفریده؟ به آنان حق داد. هر کسی مینا رو ببینه نمیتونه چشم از او برداره. آدم نیست فرشته است. خدا چی 

 چی گفتی؟ بی شعورها، میخکوب شدند. میبینی؟ نمیتونند دل بکنند، تقصیر توست.  _

 گفتم ساعت چنده؟ تا برسیم خونه ظهر گذشته، اگه بفهمند دیگه نمیتونیم همدیگرو ببینیم.  _

 ساعت یازده و نیم، با تاکسی میریم.دلت شور نزنه، نترس تا منو داری نباید بترسی...  _

 ینا خندید. مهرداد خیلی بچه بود و از واقعیت چیزی نمیدونست. مسایل را خیلی ساده میدید. م

 پسرک آدامس فروشی فریاد میزد: آدامس خروس نشان، یه قرون جایزه داره و ... 

حال هر دو خندیدند. مهرداد یک بسته خرید و دو تا به او داد، دو تا هم خودش برداشت و بر حرکت لبهای او در 

جویدن آدامس خیره شد. چقدر دلش میخواست این لبها را... چند کبوتر به دنبال هم از باالی سرشان گذشتند. 

 مهرداد به یاد مرغ عشق ها افتاد... آهی کشید. 

حیف که باید بریم. کاش امروز سیصد ساعت بود، نه هزار ساعت بود، تا بی نهایت بود، کاش خورشید از جاش  _

د. چه میشه اگر خورشید امروز دیرتر و کندتر حرکت کنه؟ دلت میاد این لحظه ها رو خراب کنی؟ حرکت نمیکر

چقدر زمان بی رحم و بی شعوره. امروز بهترین، شیرین ترین و لذت بخش ترین روزهای آفرینشه. باید خدا ترمز 

میشه چند ساعت سرجاش بمونه، دستی خورشید رو میکشید. مگه نمیدونه که... چه خورشید نامهربون لجبازی، چی 

 بخوابه، استراحت کنه و ... 

چی داری میگی! خورشید که حرکت نمیکنه؟ این زمینه که دور خودش میچرخه، باید ترمز دستی زمین رو بکشی،  _

 پنچرش کنی، راهشو ببندی، نه خورشید! 

 راست میگی، حواسم نبود. لعنت به این زمین با این حرکت _

، انگار سر می بره ، چه شتابی داره؟یه روز نچرخه چی میشه؟تقصیر خداست.خدا باید دستور بده ، بی معنی اش 

خدایا مگه نمی بینی این لحظه ها جه ارزشی واسه ما داره؟چرا اونا رو اینطور بی رحمانه از ما می گیری؟می خوای چه 

ت باشه؟چی میشه دنیا بهم می کار؟بذار یه روز چهل و هشت ساعت باشه ، صد ساعت باشه ، هزار ساع

 «خوره؟کاش...

کاش رو کاشتند سبز نکرد.این حرفا فایده نداره ، نه خدا به حرفت گوش می ده نه خورشید نه زمین.پاشو »

بریم.ببین خورشید باالی سرمون ایستاده و نگاهمون می کنه.ابرها رو کنار زده ، از پرده بیرون اومده تا بگه ظهره 

 «پاشو.

 «پاشو دیگه دیره ، عاقبت باید بریم ، چاره ای نیست...»د و چادرش را دور خودش پیچید:بلند ش

چه خبره؟حاال زوده.دستمو بگیر تا بلند شم.می دونی وقتی فکر »مهرداد به اندام موزون و خوش تراشش نگاه کرد:

 «می کنم تا یه ساعت دیگه باید از تو جدا بشم دلم پُر از غم میشه.

 قشنگی کرد و شرم گونه هایش را رنگ زد.دست او را گرفت، مثل آتش بود. مینا خنده
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 «چقدر داغی.مثل اینه که تب داری.»

من دارم شعله ور میشم ، شعله های آتش از دلم زبانه می کشه ، مثل شمع، مثل پروانه.آن وقت تو می گی تب »

 «داری؟کی به شمع یا پروانه می گه تب داری؟می گن می سوزی.

 «حاال تو شمعی یا پروانه.»

 «هر چی تو بگی ، اگه تو شمع باشی من پروانه ام ، اگه پروانه باشی شمعم ، تو چی هستی ؟»

 «من؟!شمعم.»

درسته ، تو شمعی ، پس من پروانه ام بر گرد گلی که شمع هم هست و پروانه را با شعله های خود به آتش می »

 «کشه.

 «تا بیشتر نسوختی.خوب آقای پروانه!باید بریم »

 «چه کنم با این شبهای جدایی که هر لحظه اش سالی است و دقیقه اش قرنی.»

کنار جوی آب قدم می زدند.آفتاب از زیر ابرها خود را نجات داده و برویشان لبخند می زد و نور خود را از البالی 

 شاخه ها برای نوزاششان فرستاده بود.

 «چهارشنه صد هزار تومن...»... که دسته بلیت بخت آزمایی در دست داشت:پسر بچه ای جلویشان را گرفت 

نمی دونم چرا هر چه نگاهت می کنم سیر نمی شم.گویی مشتاق ترم می کنه.چرا خدا تمام زیباییهای دنیا را در »

اس و سپ وجود تو جمع کرده؟و کوچکترین نقصی در تو ننهاده؟اگه گفتی؟اگر تمام ساعتها و دقیقه ها خدا شکر

 «گویم به خاطر این نعمتی که به من داده ، کافی نیست.تمام آفرینش به یک نگاه تو نمی ارزه... فردا چه کار میکنی؟

معلومه ، باید »مینا از شرم و حیای خاصی که در وجودش بود سرخ شده بود و در هیجانی فوق العاده می سوخت:

 «هم بلد نیستم.البته اگه تو بذاری؟ درس بخونم.پس فردا امتحان فیزیک دارم و هیچی

 «نمی شه بیای با هم بخونیم؟من بذارم؟چه عجب یه کلمه راجع به من گفتی؟»

خنده بلندی کرد.چادرش را که می افتاد جلو کشید و با حالتی پُر عشوه به او نگاه کرد و «کجا؟حتما خونه شما؟»

 چادرش را به دندان گرفت.

 «ثال پارک...خونه ما؟نه ، جای دیگه م»

 «نه خیلی می تونیم بخونیم؟کجاداری میری؟بریم خونه ، ببین مهرداد!اگر دیر بشه...»

خوب می تونی بگی داشتم با دوستم درس می خوندم طول کشید.دروغه؟مگه ما دوست نیستیم؟درسم که می »

 «خونیم.اما درس عشق.مهمترین و لذت بخش ترین درس دنیا.

 «ای هر حرفی جوابی آماده داره.آخرش چی؟باید بریم.الاله اال اهلل ، بر»

می ریم حاال چه خبرته؟با این کلمه شکنجه ام می دی.کلمه و فعلی که ازش متنفرم... نه از رفتن ، فعل رفتن خوبه ، »

 خیلی بهتر از ماندنه ، حرکت ، رفتن به سوی عشق ... از فعل مرکب جداشدن بدم میاد ، خیلی ، منفورترین کلمه

دنیاست ... چرا ما باید از هم جدا باشیم؟کی می گه؟کی چنین قانونی وضع کرده؟کجا نوشته؟چه بیرحم و بی 

احساسند که دو قلب ِ به هم چسبیده را می بُرند.یه قلب رو با چاقو نصف می کنند.... یه آدم زنده را دو نیمه می 

 «کنند.نمی دونی چه دشواره لحظه های تنهایی؟

 «م؟یعنی فکر می کنی فقط خودت...؟خجالت کشید و سرش را پایین انداخت.من نمی دون»
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چه عجب یک کلمه راجع به خودت حرف زدی؟آنقدر ساکتی که فکر می کنم فقط خودم ... حاال که اینطوره پس »

 «چرا اینقدر عجله می کنی؟

 ...« بابا جون ، مادرم حال نداره باید غذای بچه ها رو بدم.دلشون شور میزنه و»

شهر پر هیاهو در دامان ماشینها غرق شده بود.صدای غرش ماشینها و دود همه جا را در خود فرو برده بود.عابران 

بی توجه به آنها می گذشتند.اغلب شیک پوش و تر و تمیز و مرتب بودند.مهرداد تاکسی گرفت و سوار شدند ، با 

 نگاهی مملو از اشتیاق به چهره اش خیره شد.

راستی فردا نمی آیی؟می مونی خونه؟پس من چه کار کنم؟یه فکری بکن.چرا ما نباید با هم درس بخونیم؟چه حاال »

مقررات خشک و پوچ و بی معنی؟خدا گفته دو نفر که همدیگرو دوست دارند مال همند ، متعلق به هم می شن ، اما 

یه قانون هم به حمایت از عشاق وضع می بنده های خدا نمی ذارن ، خدا جون ، چرا باید مجبور باشیم...؟کاش 

 «کردند.کاش...

کم کاش کاش و ناله بکن.هزارتا از این کاشا بکاری یکیش سبز نمیشه.چقدر بی تابی می کنی؟مگه قراره که شب و »

روز ما را بکنند توی باغ و بگن چون عاشقید برید هر کاری می خواید بکنید؟برو درستو بخون وقت زیاده.روزهای 

 «ر هم هست ، آینده...دیگ

 «چه کنم؟نمی تونم تحمل کنم؟کی حوصله درس خوندن داره ، تو چی ؟می تونی بخونی؟»

چاره ای نیست ، باید خوند.اگه نه جفتمون رد می شیم.با این وضعی که من دارم یک سال رد شدن یعنی فشار »

طور شده باید خوند، خیلی کارها هست که به بیشتری بر خانواده ، تو هم مجبوری، می برنت سربازی.بنابراین هر 

 «اجبار باید انجام داد.در واقع زندگی همه اش جبره ، چه اختیاری هست؟یکیشو نام ببر.

بله، درسته، حس میکنم یه نوع جبر هست ، گویی یه نیروی خارج از اختیار ما بر ما حکومت می کنه خواست خدا ، »

ب می کنی ، اما یه سری عوامل جبری وخارج از اراده ما ، علت و معلول ها مشیت الهی ، فکر می کنی خودت انتخا

 «باعث این انتخاب شده اند.

منم همین فکرو می کنم ، ولی در قانونهای آفرینش حکمتهایی هست که ما از درک آنها عاجزیم.شاید حکمتی در »

ا حرکت آفرینش و حرکت تکاملی نگاه کرد.مثال ماین جبر نهفته ، ما به طور فردی و جزیی نگاه می کنیم باید به کل 

نیازهایی داریم که نمی تونیم به آنها برسیم به این علت دارای هزار عقده روحی و ناراحتی عصبی می شیم ولی شاید 

این در کل به سود ما و جامعه باشه.ولی اگر خداوند اینطور ما را حساس و اندیشمند نیافریده بود کمتر احساس 

 «ی کردیم.به نظر من از جهتی حیوانات از ما بهترند.کاش من یک پرنده بودم.کمبود م

نه ، من دلم نمی خواد پرنده باشم ، دلم می خواد مهرداد باشم.چون می تونم مینا را دوست داشته باشم و در قلبم »

 «د.عشق او را احساس کنم.می تونم عاشق باشم.... و با نگاهی سرشار از عشق او را نوازش کر

 مینا از تعریفهای او در رویاهایش فرو می رفت و در هیجان لذت بخشی غرق می شد.

 «خب نگفتی من فردا چه کار کنم؟داریم می رسیم.»

 «درستو بخون بچه.خیلی هوایی شدی ، نمی شه که ... باید یه کمی صبر و تحمل داشته باشی.»

 «م بده ، این حرفا فایده نداره.ترو خدا کم نصیحت کن خانم بزرگ!یه راه حلی نشون»

 «متاسفم ، کاری نمی تونم بکنم.»مینا با دلسوزی و محبت نگاهش کرد:

 «کی امتحانت شروع میشه؟»
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 «ساعت هشت تا ده.»

 «پس تا پس فردا ساعت هشت باید صبر کنم.لعنت بر این...»

 کن تا منم...: مهرداد ؛ ترو خدا اینطور بی تابی نکن ، درستو بخون، خودتو مشغول»

 وقتی مهرداد به خانه رسید ظهر گذشته بود.مادرش با سوءظن نگاهش کرد و سری تکان داد:

 «کجا بودی؟مدرسه که نرفتی؟»

و به اتاق رفت.)اتاق مهمان خانه ، اتاق خاص خودش «نه ، خونه یکی از دوستام بودم ، درس می خوندیم.»

 نداشت.(ضبط را روشن کرد و ...

 «خوردی ؟حاضره.ناهار »

مادرش مدتی بود می خواست با او حرف بزند، زمان حساسی بود.سال آخر دبیرستان «نه، نخوردم، میل ندارم»

بود.باید در کنکور شرکت می کرد.می دانست دروغ می گوید و با همان دختره بوده.کتابی همراه نداشت که درس 

زمان می گذشت درد مزمن تر و عالج آن مشکل تر می خوانده باشد.نمی دانست چطور باید شروع کند.هر چه 

شد.سخت نگران او و آینده اش بود.خیلی فکر کرده و نقشه کشیده بود.چاره ای نداشت جز اینکه با او درباره این 

دختر حرف بزند.رها کردن او به حال خود صالح نبود،بدتر می شد ، جوان بود و کم تجربه ، باید کمکش می 

 و برایش برد.کرد.چای ریخت 

مهرداد گوشه ای نشسته و در فکر بود.غمگین و نگران به نظر می رسید ، کتابهایش دست نخورده روی میز بود ، 

 حتی لباسهایش را در نیاورده بود ، سرش را بلند کرد ، نگاهش حالت عجیبی داشت.

 «چی شده؟خیلی تو فکری؟چرا لباستو در نمی آری؟»

 «کنه، میخوام استراحت کنم.چیزی نیست سرم درد می »

راست بگو مهرداد ، مدتیه عوض شدی ، دیگه درس نمی خونی ، غمگینی و غرق در ... نمی دونم چی بگم؟چرا نمی »

گی چته؟شاید کاری برات بکنیم.تو امسال باید حسابی درس بخونی ، باید دانشگاه قبول بشی ، این همه زحمت 

سال که سال نتیجه گیری و سال مهمی است ، ناگهان همه رو ول کردی؟به کشیدی ، هر سال شاگرد اول شدی ، ام

 «من نگاه کن ببینم.

 «گفتم چیزی نیست.»مهرداد سرش را بلند کرد.غمی مرموز و ناشناخته در چشمش موج می زد،

و به مادر به او نزدیک شد ...«چی رو چیزی نیست؟دیگه می خوای چی باشه؟تو داری خودتو بدبخت می کنی و »

 چشمانش نگاه کرد.

 «الزم نیست انکار کنی من همه چی رو می دونم ؛ تو عاشق آن دختر شدی.»

 «چی میگی؟دختر کیه؟فکر کرد شاید یکدستی میزند.»مهرداد یکه خورد و به مادرش خیره شد، 

 «ولم کن مامان حوصله ندارم می خوام بخوابم...»

 عزیز دلم ، قربونت برم،چرا از»ت.دستی به موهایش کشید و او را بوسید،مادر به او نزدیک تر شد و در کنارش نشس

ما پنهون می کنی؟من یم دونم ، اونو دیدم.حرف بزن ، اون کیه ، چطور باش آشنا شدی؟چرا به فکر آینده ات 

 «نیستی؟می خوای خودتو بدبخت کنی؟

کجا اونو »مثل دو جام شراب بود ، مهرداد حرکتی کرد و دو زانو نشست و به مادرش خیره شد ، چشمانش 

 «دیدی؟راست می گی؟چه شکلی بود؟
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دختر خیلی قشنگیه ، بی نظیره ، توی راه دیدمتون ، رفتم مدرسه خوب دیدمش ، موهاش طالییه و ... کجا و کی با »

 «هم آشنا شدین؟راست بگو مهرداد ، پنهان کردن و انکار فایده نداره.

ییش جذبم کرد و وقار و شرمش و بی توجهی اش به مردها.خیلی دوستش دارم ، بی توی راه مدرسه دیدمش.زیبا»

اندازه ، قابل بیان نیست.می دونم االن میگی واسه تو زوده ، نمی دونم ، باید درس بخونی ، تو حاال بچه ای و ... این 

 «نمی تونم...حرفا دیگه بی فایده است.فقط کمکم کن ، بگو چه کار باید بکنم؟بی او یک لحظه هم 

مادر متحیر و نگران به او نگاه کرد ، مشکل بزرگی بود ، حس کرد پسرش دارد از دستش می رود و آینده اش را 

خراب می کند.درمانده بود که چه بگوید ، فکر کرد با نصیحت نمی تواند کاری بکند ، تاثیری بر او ندارد ، باید با 

 مالیمت و محبت آرامش می کرد.

 «ه با او...؟او چی؟اونم تو رو دوست داره؟اگه دختر نجیبیه چطور...؟چند وقت»

 «وسطهای مهر بود که دیدمش ، مدتها دنبالش بودم...»

 شروع کرد به تعریف کردن از مینا ، با آب و تاب و با هیجان و حرارت عجیبی...

 «آخه تو هنوز بیست سالت نشده...»

نه فایده داره.تو نمی دونی که من چه حالی دارم.نمی تونم بگم ، ولم کن ،  گفتم که نصیحت نکن ، نه حوصله دارم»

مادر با نگرانی سرش را تکان داد ، بلند شد و در «ترو خدا اذیتم نکن ، مگه اونو ندیدی؟مگه نمی گی که نظیر نداره؟

 اتاق شروع به قدم زدن کرد.

ول کنی و بیفتی دنبال او؟تا کی می خوای به این وضع  خوب ، حاال می خوای چه کار کنی؟می خوای کار و زندگیتو»

 ...«ادامه بدی؟دَرسِت ، آینده ات و 

نمی دونم می خوام چه کار کنم؟فکرم کار نمیکنه ، دربست در اختیار اونه.همه وجودم ، قلبم ، روحم ، جز فکر او »

، می خواستی اعتراف کنم که کردم ،  فکر و کاری ندارم.حاال ولم کن.می خواستی این کلمات رو از دهانم بشنوی

دیگه چه می خوای؟حرف فراموش کردن اونو نزن که بی فایده است ، دنیا ، آخرت ، زندگی ، آینده و ... همه اونه ، 

 «جز او چیزی نمی خوام...

 «خیلی خوب نخوا ، حاال چاییتو بخور ، امروز با او بودی؟کجا رفته بودید؟»

مامان! نمی دونی او کیه و چطور منو دیونه »و استکان چای را برداشت و سرکشید ، «ار داری؟بله با او بودم ، چه ک»

 «خودش کرده؟میگی چه کار کنم؟

واال نمی دونم ، آخه کی دیده پسر نوزده ساله... چی بگم؟به قول خودت فایده نداره.یه روز بیارش اینجا تا ما هم »

 ..«باش آشنا بشیم ببینیم چه کار میشه کرد.

 مهرداد خوشحال شد.پس می توانست او را به خانه دعوت کند.

 «اگه شما قول بدید که ... که اونو برام نامزد می کنید قول می دم درس بخونم...»
 

آن روز پس از امتحان ، مینا را که دید ماجرا را برایش تعریف کرد و از او خواست که به خانه شان بیاید و با مادرش 

 آشنا شود.

مینا سر و وضع مناسبی نداشت ، خجالت می کشید مادر مهرداد او را در آن لباسهای کهنه ببیند.ترسی مرموز 

 وجودش را پُر کرد.اگر به فقر وحشتناکش پی می بردند چه می شد؟به طور قطع اجازه ازدواج با او را نمی دادند.
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 «ه خبر؟دیروز چه کار کردی؟خیلی سخت گذشت.باشه یه روز میام ، امروز نه ،خُب دیگه چ»با نگرانی گفت:

خیلی ، نپرس که چگونه گذشت ، مثل یک سال ، مثل یک عمر ، امید امروز آن لحظه ها رو قابل تحمل کنیم ، بریم »

 «یه بستنی بخوریم؟

 سکوتبه کافه ای در میدان خراسان رفتند.مهرداد نگاهش را که سرشار از عشق بود به او دوخت.دقیقه هایی به 

 گذشت و سخن گفتن با نگاه و ...

اگه پدر و مادرم راضی بشن به خواستگاری بیان و نامزد بشیم... خدا جون یعنی می شه؟دعا کن مینا ، آنوقت آزادانه »

 «می تونم به دیدنت بیام ، بیام خونه تون ، با هم بریم گردش ، سینما و...

» و را در هم می فشرد و می ترسید فقط آن دو را از هم جدا کند ، مینا قلبش داغ شد ، اضطراب و دلهره ای سخت ا

 ...«ایشاال ، دعا می کنم ، خدا که به ما چیزی نداده الاقل کاری بکنه که ما... خُب ، باید برم ، فردا امتحان دارم و 

 مخالفت فایده نداشت.

 روز بعد باز لباس پری را گرفت و کمی موهایش را آراست.

 داد با گرمی از او استقبال کرد و او را به اتاق مهمانخانه برد.مادر مهر

خانه نقلی و قدیمی سازی بود.در حدود صد و چهل متر با دو اتاق و یک راهرو و آشپزخانه در زیر پله.باغچه و حوض 

اکنون مینا ت کوچک سیمانی و وسایلی معملی و محقر ، ولی نه مثل خودشان.به نظر مینا ثروتمند بودند و اشرافی ،

 لوستر و قالی کرمان و پله های موکت شده و کاغذ دیواری ندیده بود.

روی مبل نشست.چادرش افتاد یا شاید به عمد آنرا انداخت.گیسوان بلند و طالییش روی شانه اش ریخته بود ، 

ست هرداد روبرویش نشزیباییش خیره کننده بود ، گویی همیشه گونه ها و لبهایش را رژ زده باشد ،گلگون بودند.م

 و مثل کسی که مست باشد از خود بیخود شد و در نگاه خود غرقش کرد.

خیلی خوش آمدی ، مهرداد خیلی از شما تعریف کرده ، اما بیش از آنهایی ، یعنی خیلی زیباتر از اینی که تعریفتو »

 «کرده ، دیوونه تو شده ، به طور حتم تو هم خیلی...

به زیر انداخت و به گلهای قالی خیره شد ، وقتی در نورآباد بودند گاهی به قالی بافی می رفت مینا شرمگین سرش را 

 و گلهای قالی را شکل می داد.به یاد آن روزها افتاد.

 «پدرت چه کاره است؟»

 «کارگره ، توی کارخونه چیت بافی کار می کنه.»

 اپایش را می کاوید.و خریدارانه سرت«مادرت چی؟چند تا خواهر و برادر داری؟»

 مینا مودب و شرمزده پاسخ می داد و گاه به مهرداد نگاه می کرد و لبخند می زد.

موهات خیلی قشنگه ، یعنی... چی بگم...؟مو »مهین خانم رفت چای و میوه بیاورد ، مهرداد هیجان زده و مشتاق گفت:

 «، تو... چرا این همه...؟نیست ، ابریشمه ، بدجنش تا حاال اونا رو اینطور ندیده بودم 

 «مهرداد برو میوه و پیش دستی بیار.»مهین خانم چای آورد و گفت:

خُب تو هم خیلی اونو دوست داری؟اما او خیلی بچه است.حاال برای او خیلی زوده که... خودت که می دونی ، باید »

 «عادتش در میونه و ... درس بخونه ، کنکور بده ، امسال سرنوشتش ساخته می شد و آینده اش.پای س

بله می دونم ، منم بهش گفتم ، اما او به خرجش نمی ره ، اگه او بخواد درس بخونه ، من حرفی ندارم.منم دارم درس »

 ...«می خونم و 
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تو باید یه کاری بکنی ، باید وادارش کنی ، تو می تونی ، حرف تو رو می پذیره ، حاال درسشو بخونه ، پس از امتحانها »

 «هر کاری می خواد بکنه.این چند ماه حساس ترین روزهای عمر اونه.

 «بله می دونم ، منم بارها بهش گفتم ، آنقدر گفتم که عصبانی شده ، اما او...»

باشه، خواهش می کنم بازم بگو، وادارش کن، مجبورش کن، از هر راهی که می تونی. دیگه به حرف ما گوش نمی » 

 «بهتر قبول کنه. کنه، شاید حرف شما رو

 «چشم، خودمم دلم می خواد که او درسشو بخونه و به فکر آینده اش باشه...» 

 مهرداد وارد شد. پیش دستی و کارد را جلوی مینا گذاشت و میوه تعارفش کرد. درونش غوغایی و آشوبی بود.

 «خب، باید برم، مادرم منتظره، درس هم دارم.» 

 «ر اینجا باش، بگو امتحان طول کشید...نه، ظه» مهرداد آشفته گفت:

 بلند شد چادرش را سرش کرد.« نه، نمی شه باید برم.» 

 «می بخشید مزاحم شدم. خداحافظ.» 

 و سر تا پایش را در چشم خود غرق کرد.« پس یه کمی دیگه بشین، نمی بینی من...» مهرداد بی قرار گفت:

ش آمده، خدا کنه راضی بشه. یعنی ممکنه کسی تو رو ببینه و از تو مادرم از تو خیلی خوش» دنبالش رفت و گفت:

خوشش نیاد؟ بی احساس ترین آدم دنیا هم باشه نمی تونه در برابر تو... اوه مینا! گل قشنگم، تو از کجا طلوع 

 «کردی؟ از کدوم مشرق؟ از کدوم منظومه اومدی؟ کی هستی، فرشته کدوم بهشت، پری کدوم افسانه؟...

، بسه، اگه راست می گی و منو دوست داری این چند ماه درستو بخون، تو باید قبول بشی، مادرت نگران خب» 

توست. منم همینطور، بچه بازی و شعر بافی رو بذار کنار. ببین، اگه تو قبول بشی و استقالل بیشتری داشته باشی ما 

ده، این سه ماه رو دندون به جگر بذار و درس بخون، بهتر می تونیم... سه ماه بیشتر به امتحان نهایی و کنکور نمون

 «بعد...

 «چشم، هر چی تو بگی، گفتم اگه تو دوست داشته باشی این کارو می کنم، به خاطر تو...» 

آفرین، به خاطر من، منم درس دارم، در این مدت کوتاه اگه بتونی... منظورم اینه کمتر دنبال من بیا، فکرتو تمرکز » 

 «س... مجنون بازی در نیار...بده به در

 هر دو خندیدند، مهرداد که زیر پایش را نگاه می کرد، پایش به سنگی گیر کرد و نزدیک بود بیفتد.

 «اگه فکری داشته باشم و حواسی که متمرکز کنم. چه کنم که بتونم فکر و حواسو از زیر دست و پای تو جمع کنم؟» 

نمی شه زندگی کرد؟ تو باید امسال با نمره های خوب قبول بشی، به خاطر من. مهرداد! عاقل باش، با احساس که » 

باشه؟ درست مثل بچه شیطانی که مادر سعی می کند با قربون صدقه وادارش کند کاری را انجام دهد. مهرداد خنده 

ی رشوه دادن وادارش ماش گرفته بود از اینکه مینا که دو سال از او کوچکتر بود مثل مادربزرگها با زبان شیرین و 

 کرد. می خندید.

و نگاهش را که همیشه مینا را « خوب مادربزرگ! چشم، قول میدم، اگه بچه ی خوبی باشم چی بهم می دی؟» 

دستپاچه و از خود بیخود می کرد به او دوخت. سرش را به زیر انداخت. مثل همیشه شرم گونه هایش را پررنگ تر 

 ر بود به همان لحن مهرداد پاسخش را بدهد.کرد. غافلگیر شده بود. مجبو

 «یه چیز خوب، یه جایزه برات می خرم. جدی، اگه قبول بشی بهت جایزه می دم و...» 

 «آن جایزه چی هست؟ تا نگی درس نمی خونم.» 
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 «جایزه و هدیه را که نمی گن، باید ناگهانی باشه.» 

 خواست او را در نگاهش حل کند. مهرداد نگاه مستش را همچنان به او دوخته بود، می

 نه، قبول نیست، باید بگی، می شه خودم بگم؟ اجازه هست؟» 

مینا سرخ تر شد و شرم چشمش را پر کرد، دلش نمی خواست حرفی خارج از نزاکت و هوس آلود از او بشنود، توقع 

 چنین حرفهایی نداشت، پس سکوت کرد...

 «ول میدم شاگرد اول بشم و...بگم چی می خوام؟ اگه قول بدی منم ق« 

 «نه، الزم نیست بگی، می دونم چی میخوای، بهتره... خواهش می کنم مهرداد...» 

بسیار خوب، چرا این همه حول شدی؟ نگاه کن عین گلبرگ گل سرخ شده. خب... باشه، حرفی نمی زنم، اما » 

 «نگاهت باید این قول رو بده، ببینم، به من نگاه کن..

برق خاصی داشت و امواجی عجیب و عظیم و توفانی در آنها می خروشید. فقط یک لحظه توانست به او چشمانش 

نگاه کند. چشمان مهرداد دیوانه اش می کرد. جاذبه ی عجیبی داشت، حالتی که نمی شد زیاد به آن نگاه کرد. انسان 

 داحافظی.را به عصیان و طغیان می کشید. مینا حرفی نزد، دوید و دور شد بدون خ

مهرداد از این حالت او کیف می کرد و لذت سکر آوری می برد. سرش را تکان داد و اندام موزونش را تا دور شد 

 نگاه کرد. تصمیم گرفت درس بخواند تا نشان بدهد که اگر بخواهد هر کاری را می تواند به خاطر او انجام دهد.

 «سالم مامان! ناهار چی داریم؟» 

 «دم پختک درست کردم، بردی رسوندیش؟ چرا دیر اومدی. سالم پسرم،» 

 «آهسته می رفتیم و حرف می زدیم، زودتر ناهارو بیار می خوام درس بخونم.» 

به مادرش نزدیک شد و به دقت به او نگاه کرد. می خواست خطوط چهره اش را بخواند و احساسش را نسبت به مینا 

 درک کند.

ومد؟ حاال می بینی حق دارم که...؟ دیدی چقدر...؟ فکر نمی کنم هنوز شبیه او خدا کس چطور بود مامان؟ خوشت ا» 

 « دیگری آفریده باشد... نمی دونم چطور بگم...

حق داری پسرم، دختر بی مانندیه، لنگه نداره، اما اگه اونو می خوای باید درس بخونی، فهمیدی؟مثل این که به پسر » 

اگه اونو می خوای باید قبول بشی، دانشگاه رو می » ده ی یک اسباب بازی بدهد افزود:بچه ی پنج ـ شش ساله ای وع

 «گم، یه رشته ی خوب. به یه پسر بیکار و ولگرد کسی زن نمی ده...

 «چشم مادر، قول می دم. خوب ناهار حاضره؟ گشنمه.» 

جمله و کلمه، به جای عکسها فقط پس از ناهار مشغول درس خواندن شد، اما در همه ی صفحه های کتاب به جای 

تصویر مینا بود. گویی بر هر صفحه تصویر او را بزرگ و رنگی چاپ کرده بودند. کلمه ها و جمله ها محو شده و 

جایشان تصویر مینا بود. چشمانش را می بست، باز هم تصویر او بود... ال اله اال اهلل، چگونه در س بخواند؟ کتاب 

ن طور بود. عاقبت کتاب فارسی را آورد. غزلی از سعدی تنها سطرهای غزل در دل تصویر دیگری باز می کرد، همی

 مینا در چشمان و لبان و گوش هایش نقش بسته بود:

 دل می رود زدستم، صاحبدالن خدا را

 دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

 کشتی نشستگانیم ای باد شرط برخیز
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 را شاید که باز ببینیم دیدار آشنا

غزل را یک بار خواند اما مثل اینکه چندین بار خوانده باشد از حفظ شد، شروع به خواندن کرد. نخیر بی فایده بود. 

 نمی شد درس خواند.

و مثل کودکی که اسباب بازی خود راپیدا کرده باشد، از « سالم، مینا! چطوری.» فردا صبح خود را سر کوچه ی او دید:

 خوشحالی به هوا پرید.

 «سالم! تو چطوری؟ درس خوندی؟» مینا خندید:

 و شروع کرد به خواندن.« نه، حتی یک کلمه نتونستم بخونم، جز این غزل از کتاب فارسی.» 

پس دیشب نشستی اینو حفظ کردی؟ عجب بچه ای هستی؟ شیطون. مگه قول ندادی؟ نه، مثل » مینا بلند خندید،

ی؟ دیرم شد. وقت ندارم باهات بحث کنم . برو خونه بشین درس بخون. چون من. اینکه فایده نداره. مگه بنا نبود نیا

 چی گفتم؟ حواست هست؟

چی گفتی؟ هه هه هه، نفهمیدم. می دونی از نصیحت بیزارم، ولم کن، گفتی نیام؟ دیونه، مگه ممکنه؟ حرفشو نزن. » 

 «بگو روزی یک بار بیشتر نیا یه چیزی بگو که...

م می خوای بیست و چهار ساعته سر کوچه بست بشینی؟ دیونه تویی یا من؟ تقصیر دارم بهت بگم یعنی اگه من نگ» 

 «بچه؟ مهرداد، جدی میگم، عاقالنه فکر کن، برو خونه، جون...

قسم نده اگه جون خودتو قسم بخوری آنوقت مجبور می شم برم. اذیتم نکن. بگو چطور درس بخونم؟ و مثل بچه » 

 ها دورش چرخید.

 «تو چطور می خونی؟ به منم یاد بده، فکر نمی کنم به اندازه ی من...» 

مینا حال و وضعی بهتر از او نداشت. با هزار زحمت فکر او را چند لحظه از خود دور می کرد و چند کلمه درس می 

 خواند، ولی احساس می کرد ذهنش بازتره و قوه ی یادگیریش بیشتر شده است.

 «نی که من درس می خونم؟ کی همچه حرفی زده؟ اگه می دونستم خودم عمل می کردم.من؟ از کجا می دو» 

هه، هه، هه، اینو، الالیی بلده اما خوابش نمی بره، پس چطور امتحان می دی؟ آنوقت انتظار داره من درس بخونم. » 

نی دختر؟ می خوای خوب خودتو لو دادی. پس تو هم نمی خونی؟ با این حساب نمره هات...؟ چرا درس نمی خو

 «آینده و زندگیتو خراب کنی و...

 و به سرعتش افزود.« خوبه، حاال نوبت توست؟ ببین می ذاری برم دیرم شده. ساعت هشت گذشته.» 

 «تو که نخوندی امتحان چه می خوای بری؟ ولش کن نمره ی ثلث سوم رو برات می ذارن...» 

لبی! خیلی دلم می خواست این کارو بکنم، اما هنوز مثل تو دیونه نشدم. یک و با تو بیام بریم...؟ عجب راهنمایی جا» 

 «درصد، کمی عقل تو کله ام هست...

خوش به حالت، بخاطر همینه منو مسخره می کنی؟ من پاک دیونه شدم. فکر می کنم زندگی، زنده بودن، نفس » 

ه و می کنم هر کسی باید کسی رو دوست داشته باشکشیدن فقط عشقه. بقیه ی کارها پوچ و بی معنی و بی ثمره. فکر 

با او بره یه گوشه ای، دشتی، باغی، کنار رودی و با او بشینه، آنقدر درچشمان او نگاه کنه و اونو دوست داشته باشه تا 

بمیره. هر دو بمیرند. زندگی یعنی این و جز این هیچه. کار خشن، خشک، پرکردن شکم، پوشاندن بدن با پارچه 

رنگارنگ، کارهای بی معنی، که روح انسانو می آزارند، می سایند. اصال کار برای چی؟ تولید، تولید واسه ی چی؟  های
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مصرف، نه مصرفش الزمه نه تولید، بگذار دنیا خراب بشه، به درک، فقط عشق باقی بمونه کافیه. عشق باید جاوید و 

 «ابدی باشه. تنها چیزی که خدا دوست داره عشقه.

فلسفه ی جالبی؟ موافقم، ول کنیم و بگریذیم به عمق دره ای و قله ی کوهی و دل غاری، آنوقت چی بخوریم؟  چه» 

به قول حافظ: فراقتی و کتابی و گوشه ی چمنی. بقیه اش چی؟ عجب شیطونی شدی، امروز به امتحان نمی رسم، بقیه 

 «کرتو به کار بنداز.ی بحث باشه واسه ی بعد. اما بی شوخی برو درستو بخون کمی هم ف

 «مثل تو؟ فکرم همیشه کار می کنه مثل ساعت بیست و چهار ساعته، اما برای تو.» 

این شده بود کار مهرداد. هر روز او را از خانه تا مدرسه و از مدرسه تا خانه همراهی می کرد. تنها به این امید و 

ن دو را ببیند از بیراهه و کوچه پس کوچه ها و راههای شیرینی این دیدارها می اندیشید. برای اینکه مبادا کسی آ

میان بر می رفتند، گاه یک ساعت طول می کشید. مهرداد نمی توانست حتی لحظه ای فکرش را از او به چیز دیگری 

 معطوف کند. مدرسه هم گاهی می رفت و اغلب نمی رفت.

می گی چه کار کنیم؟ هیچ درس نمی خونه، به » ،روزی صدای پدر و مادرش را شنید که درباره ی او حرف می زدند

چیزی توجه نداره، فکر و ذکرش پیش اوست. فکر می کردی مهرداد...؟ دیونه شده، پاک عقلشو از دست داده، هیچ 

حرفی تو کله اش فرو نمی ره. هیچ چیز واسه اش مهم نیست. بی تفاوت شده. یادت هست چطور حرص می خورد و 

 «می کشوند مدرسه؟ اشک می ریخت؟ حاال بیشتر وقتا مدرسه نمیره. برای نیم نمره ما رو

پدرش شروع کرد به قدم زدن و دستهایش را به هم می مالید. بر چهره اش غبار نگرانی « نمی دونم، چی بگم؟» 

براش  وبه نظرم بهترین راه اینه که اون» نشسته بود. دقیقه هایی به سکوت گذشت. پدر ایستاد و رو به همسرش کرد،

نامزد کنیم تا خیالش راحت بشه و بره دنبال درس. مگه نمی گی دختر خوبیه؟ زیبا و برازنده است؟ چاره ای نداریم 

 «جز...

فکر می کنی نامزد بشن بهتر می شه؟ می ترسم بیشتر بیفته دنبال او و بیشتر وقتشو با او بگذرونه. نمی دونی چه » 

اره. نمی دونم از کجا سر راه او سبز شده؟ اقبالشه دیگه، اونم توی این زمان دختریه؟ آدم نمی تونه ازش چشم برد

 حساس.

باید یه کاری بکنیم، اگر نه رد می شه. انگیزشو از دست داده. باید به او انگیزه ای جدید بدیم، پند و اندرز که می » 

شد اونو براش می گیریم، نامزد می  گی به گوشش فرو نمی ره. آها، بهترین کار اینه که بهش قول بدی اگه قبول

 «کنیم. شاید به خاطر او...

 «فکر خوبیه، آره بهترین راه اینه. از این بهتر نمی شه در او انگیزه ایجاد کرد.» 

مهرداد خوشحال و امیدوار شد. تصمیم گرفت هر طور شده شروع کند. وارد شد و سالم کرد. مادر متوجه شد که 

شنیدی چی گفتیم؟ اگه درس بخونی و دانشگاه قبول بشی اونو » با محبت نگاهش کرد،پشت در گوش می داده. 

 برات نامزد می کنیم.

 «باشه مادر قول می دم، حتما، اما نمی تونم نبینمش، باید هر روز...» 

 از پدرش خجالت کشید و به اتاق دیگر رفت. کتابهایش را برداشت و به کتابخانه رفت.

ایان بود. عید نوروز فرا می رسید و مدرسه ها تعطیل می شد. مهرداد در فکر نقشه ای بود که در امتحانها رو به پ

روزهای تعطیل او را باز ببیند. دلش می خواست هدیه ای برای او می خرید. اما چگونه به او بدهد که خانواده اش 

 متوجه نشوند؟ می دانست که او به لباس نیاز دارد، ولی...
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تحانها بیست و ششم اسفند بود. مردم در جنب و جوش عید بودند، لباسها و فرشهای شسته شده روی روز آخر ام

آب حوض می کشیم، فرش می » بامها و بالکنها دیده می شد، دست فروشها فریاد می زدند. مرد جوانی داد می زد:

 «تکانیم و...

م می زد و هر بار که یکی از مدرسه خارج می شد، مهرداد در فکر بود و غمگین. جلو مدرسه بی تاب و بی قرار قد

 قلبش می تپید و دچار هیجان می شد.

 «سالم مینا! امتحانتو خوب دادی؟» با خوشحالی عجیب و بچگانه ای به طرف او دوید:

 «سالم! بد نبود، تو چطور؟ می خونی؟» 

 «ست، یه فکری بکن مینا.ای ... نه، این روزا فکرم بیشتر ناراحته، از فردا دیگه امیدی نی» 

یه فکری کردم، بعضی روزا می ریم پارک، کتابخونه. تو که بهونه الزم نداری، اما من، می تونم به این بهونه بیام » 

 «بیرون. البته هر روز نه، بعضی وقتها.

زنیم، ال بیا کمی قدم بخوبه، عالیه، متشکرم مینا تو خیلی خوبی، امیدوارم کردی، حاال بهتر می تونم درس بخونم، حا» 

 «اونا که نمی دونند امتحان کی تموم میشه.

از جلو چند فروشگاه گذشتند. مهرداد به لباسها و کفشها نگاه می کرد و آهی کشید و به لباسها و کفشهای مینا نگاه 

 ساکت شد و به فکر فرو رفت.« دلم می خواست از...» کرد.

 «! بشه بعد...مهم نیست مهرداد، من اهمیت نمی دم» 

 «قولی را که پدر و مادرش داده بودند تعریف کرد...« راستی خبر خوش، مژده باید بدی...» 

 راست می گی؟ چقدر خوشحالم. این بهترین هدیه است. از شادی چشمانش برق می زد.» 

با حسرت نگاهی به چادرش را باز و بسته کرد. مهرداد « پس خوب درس بخون، دیگه بازیگوشی نکن، جون من...» 

 گیسوان زیبایش که مثل طال برق می زد انداخت.

 «خوب کی می تونم...» 

 «شاید بیام خونه تون، ناراحت نباش.» 

تاریخی تعیین نمی کنی؟ به چه امید شب را به صبح برسونم؟ بگو کی؟ تا لحظه ها را راحت تر بشمارم. کی میای » 

 «پارک؟ روز عید؟ دستش را جلو آورد.

مینا حالی بهتر از او نداشت و گریه ی ش گرفته بود. دستش را در دست سوزان او نهاد. نگاهشان در هم پیچید. 

 مدتی سکوت بود... آتش مطبوعی در رگهایشان جاری شد.

 «می بینمت، اما نمی تونم بگم کی، باشه روز دوم عید، خوبه؟» مینا بغض آلود گفت:

ن لحظه! چه بی رحم! باشه، مجبورم صبر کنم. خوش به حال هوا، آسمون و زمین که چهار روز! آسان نیست، هزارا» 

 «تو رو هر لحظه می بینند، چرا من نباید ببینم؟

. تنیس چیزی که روز سه –مهرداد! اینطوری حرف نزن، مگه چی شده؟ تو باید بیش از اینا تحمل داشته باشی، دو » 

و نباید این قد بی طاقت باشی. برو درستو بخون، خواهش می کنم آروم باش، ت. کنند می تحمل رو جدایی سالها مردم

 «انشااهلل بعد... فکر نکن که من بهتر از تو هستم... خب فعال خداحافظ، می بینمت.
9 

 مدتها بود پدر به مینا قول داده بود آنان را به شاه عبدالعظیم ببرد،تنها تفریحگاه،زیارتگاه و گردشگاه فقرا.
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 ز عید نه جایی داشتند بروند و نه کسی به دیدنشان می آمد.رو

 «آماده شید بریم شاه عبدالعظیم.»پدر گفت:

بچه ها خوشحال بودند.لباس ارزان قیمت و بی ارزشی را که به زحمت تهیه کرده بودند پوشیده و شادمانه شلوغ می 

مختصری که می دانست برایشان پیراهن دوخته کردند.مادرش برای مینا و زیبا پارچه خریده و خودش با خیاطی 

 بود.گشاد و بلند و بی ریخت.با این وجود مینا با اندام موزونش آنرا زیبا کرده بود.

 سروصدا عجیب گنجشکان.داد می تکان را درختان ٔ  هوا مالیم بود.نسیم بهاری می وزید و شاخه های تازه جوانه زده

ه بود.مردم دسته دسته با لباس نو به دید و بازدید می رفتند.به طرف میدان شد تر خلوت تهران.بودند انداخته راه

 به.نداختا کوچه به نگاهی و ایستاد اختیار بی رسیدند،مینا که مهرداد ٔ  شوش پیاده راه افتادند.سر خیابان،جلو کوچه

 .شد سست قدمهایش.بود،دید ایستاده در دم که را مهرداد اتفاقی طور

 «مهرداد.»صدا رد:

مهرداد که گویی نیرویی مرموزی او را از خانه بیرون کشانده بود،صدایی آشنا تارهای قلبش را لرزاند.فکر کرد دچار 

 توهم و خیاالت شده.به سر کوچه نگاه کرد و دیوانه وار دوید.

 مینا اشاره کرد ساکت باشد.«مینا!مینا!»

 «کجا داری میری،بی من؟»ره شد.چند دقیقه بی حرکت ایستاد و به او خی«کجا داری میری؟»

 «می ریم شاه عبدالعظیم،حالت خوبه؟درس می خونی؟چرا رنگ و روت پریده؟»

نگاهی به پدر و برادرانش انداخت.مینا دست خواهرش را «نه،خوب نیستم.دیشب تا صبح نخوابیدم.میشه منم بیام؟»

 گرفته بود.

 «داشته بین شما تقسیم کرده؟... این خواهرته؟چقدر شبیه توس!چرا خدا هر چه زیبایی»

 «نه،نمیشه،بیای.خداحافظ.فرد ا بعدازظهر میام پارک،ناراحت نباش.»

 دوید و خودش را به پدر و مادرش که دنبالش می گشتند رساند.

 از.فتندر باال ٔ  صف دو طبقه های شاه عبدالعظیم شلوغ بود و به صد متر می رسد.پس از ساعتی سوار شدند.به طبقه

جا ازدحام فشرده خودروها و دود و آلودگی شهر را بهتر می شد تماشا کرد.مغازه ها نیمی بسته بودند و نیمی بی آن

رونق.خانه های کوچک قفس مانند،گداها،ولگردها،و داخل اتوبوس یک مشت جسد ژنده پوش و کثیف که بوی عرق 

زحمت و سختی تن سنگینش را جلو می  به که اتوبوس ٔ  می دادند روی هم افتاده بودند.سکوت بود و زوزه

 گند بوی.زدند می حرف باهم آهسته مردی و زن.کردند می جیک جیک درختی ٔ  کشید.چند گنجشک روی شاخه

 را رنگها گازوییل دود.داد می آزار را مشام و آمیخت می ها لش تند عرق بد بوی با و شد می داخل پنجره از لجن

 .بود کرده سیاه

مراه برادرش مسعود ایستاده بود و کنجکاوانه به همه جا و همه کس نگاه می کرد.در میدان شهر مینا وسط اتوبوس ه

ری پیاده شدند.غلغه بود.با انبوه جمعیت بیرون ریختند و به بازار حرم سرازیر شدند.مغازه ها با تأللؤ خاصی می 

چه فکرش را می کردی وجود  درخشید و هر یک به نوعی کاالی خود را در معرض دید قرار داده بودند.هر

 داشت.دست فروشها فریاد می زدند.

 و اشاره به اسباب بازیها کرد«آقاجون یکی از اینا برام بخر.»مسعود گفت:
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تو »پدرش یکی یک ماشین پالستیکی برایشان خرید و برای زیبا عروسک کوچک پالستیکی،سپس رو به مینا کرد:

 «چی می خوای؟

 «هیچی پدر.»

 «باید برای تو هم چیزی بخرم،بگو چی می خوای؟نمی شه »

 دلش می خواست هدیه ای برای مهرداد می خرید.«چیزی نمی خوام مگه بچه ام؟»

پدر پنج تومن به او داد تا هرچه دلش می خواهد بخرد حاال که مینا پولدار شده بود بیشتر و دقیق تر به مغازه ها نگاه 

ب کرد.آنرا به چهار تومان خرید و برای اینکه نگویو پول را چه کرده ای،گل می کرد.خودنویس زیبایی نظرش را جل

 سر طالیی زیبایی هم برای خودش خرید.

موج جمعیت آنان را به داخل حرم برد.بچه ها گرسنه بودند.بو و دود کباب اشتها را تحریک می کرد.پدر برایشان 

 کمی بیسکویت خرید.

ید.چه شکوه و عظمتی داشت!مینا به خشت های طالیی گنبد که کبوتران رویش گنبد و ایوان طالیی حرم می درخش

می نشستند و پرواز می کردند نگاه کرد.باخودش گفت،کاش ما هم کمی از این طالها را داشتیم تا به زندگیمان 

ه و مشغول گسترد صحن ٔ  سروسامان می دادیم.حرم بی اندازه شلوغ بود.عده ای بساط خود را در طاق نماها و گوشه

غذا درست کردن بودند و یا چای و میوه می خوردند.مثل اینکه به پیک نیک آمده بودند.بعضی فرش خود را روی 

قبر مرده ها انداخته و راحت آرام روی آنها نشسته و مشغول خوردن و بگووبخند بودند.به زور،با تنه خوردن و هل 

 ندند و باحرص و ولع بسیار آن را بوسیدند.دادن وارد حرم شدند.به زحمت خود را به ضریح رسا

 «اوه خدایا،چقدر پول!شاه عبدالعظیم چقدر ثروتمنده،خوش بحالش؟نمیشه یه خورده شو بدن به ما؟»

 این صدای محسن بود.محسن کالس سوم دبستان بود.

 ی کردند.بچه های عمومینا اندیشید،کاش مردم همینطور که برای شاه عبدالعظیم پول میارن فکری هم برای فقرا م

 نمی ر کار این بود زنده خودش حضرت اگر نداشت،راستی اسمی هنوز که فلج ٔ  داوود،خاله کبری و آن بچه

 و مجلل دستگاه و دم این باید مرگ از پس کردند؟چرا نمی دوری دنیا مال از و نبودند فقیر همگی امامان کرد؟مگه

مال چروکیده یک پنج تومانی درآورد و در حرم انداخت.لباسهایش دست الی از باشند؟پیرزنی داشته پول همه این

پاره و کثیف بود.همه ضریح را بوسیدند و بر سروصورت خود مالیدند.پدرومادرش گریه می کردند.مینا علت گریه 

 شان را نمی دانست.در واقع شاه عبدالعظیم را نمی شناخت.

 پس از زیارت از پدرش سؤال کرد.

 «امام حسن مجتبی است.قربون برم از علمای مهم شیعه بوده. پنجم ٔ  آقا،نوه»

 پس از آنجا به حرم دیگری رفتند.که پایین حرم شاه عبدالعظیم بود.ضریح او هم پر از پول بود.

مردم فقیر *** و گرسنه از الی دستمالهایشان پول خرد یا «برادر امام رضا و پسر موسی جعفره.»پدرش گفت:

ند و در ضریح می انداختند و از او می خواستند حاجتشان را برآورده کند و باصدای بلند می اسکناس درمی آورد

 گریستند.

 زن جوانی فرزند بیمارش را به ضریح بسته بود و گریه می کرد.مردم

 لگدش میکردند و زیر دست و پا له میشدند ولی از جایش تکان نمیخورد.
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زیارت خواند.زنی به آنان نان و خرما داد و گفت نذر حضرت رقیه در قسمت زنان با مادرش دو رکعت نماز 

است.روضه خوانی روضه موسی ابن جعفر میخواند :ای کسی که بچه را از رحم مادر و دانه را از دل زمین نجات 

 میدی.یوسف را از چاه بیرون آوردی ...منو از زندان هارون الرشید نجات بده ...

وت بود.ناصر الدین شاه با لباس و مدال و جقه پادشاهی با جالل و شکوه شاهانه از سنگ سر قبر ناصر الدین شاه خل

 مرمر تراشیده شده بود.مرمر خالص صاف و براق پدر زیر لب چیزی میگفت...

 پدر برای ناصر الدین شاه فاتحه بخونیم؟شما چی دارید میخونید؟-

مردم رو از شرش راحت کرد فاتحه میخونم خدا لعنتش کنه نه دخترم برای میرزا رضای کرمانی که اونو کشت و -

اون دستور داد امیر کبیر رو به قتل برسانند.لعنت بر هر چه شاهه همه بدبختی ما زیر سر ایناست مگه ما چی کم 

داریم؟چرا باید این همه عقب مونده باشیم؟دو هزار و پانصد سال پادشاهی این لعنتی ها ما رو به این روز 

 ه.خدا میدونه چقدر جنایت و فساد کرده اند خدا عذابشونو زیاد میکنه و ...انداخت

مینا میداست پیش از آن پدرش از طرفدارانش دکتر مصدق بوده و با مخالفان رژیم همکاری میکرده بارها برایش از 

 دکتر مصدق و ایت اهلل کاشانی گفته بود.

تمان سیاه که نگهبانان مسلح از ان حفاظت میکردند توجه مینا وقتی از حرم خارج شدند به صحن دیگری رفتند ساخ

 را جلب کرد.

 پدر اینجا کجاست؟چرا براش نگهبان مسلح گذاشتند؟چقدر عجیب و غریبه؟-

 قبر پدر شاه یعنی رضا شاه پهلوی است.برای اینکه مثل سگ از مردم میترسند.-

ه کرد.محسن از نرده ها باال رفت که نگهبان فریاد زد:ایست.و مینا با دقت به ساختمان که ترسناک بنظر میرسید نگا

تفنگش را بسوی او نشانه گرفت.مینا و پدرش خندیدند.مینا به عمد آب دهانش را تف کرد روی سنگفرش ساختمان 

 و دوید.

ان یک کر کرد پایتاتوبی روی دست عده ای به داخل حرم برده میشد:ال اله اال اهلل.چند نفر دنبال ان میدویدند مینا ف

عمر رنج و تالش.پایان خط مسابقه زندگی ناعادالنه بی رحم و خشن.بیچاره چند بار با پای خودش به زیارت آمده و 

 اکنون در تابوت.

پدر همگی را به کبابی حقیقت برد و نفری یک سیخ کباب برایشان خرید اگرچه سیر نشدند ولی پس از سالها 

 جایی لذت عجیبی داشت.خوردن کباب آن هم در چنان 

مینا بیاد زنی افتاد که در حرم کیفش را زده بودند گریه میکرد و به سر و روی خود میکوبید شاید حاال پولی برای 

 ناهار و کرایه ماشین نداره.بچه دو ساله اش مات و مبهوت به شیون مادر زل زده بود.

میخوردند پدر غمگین به آنها نگاه میکرد احساس میکرد بچه بچه ها هنوز نشسته و نان خالی را که بوی کباب میداد 

ها سیر نشده اند بعضی از برابر کبابی میگذشتند و با حسرت به داخل نگاه میکردند.کودکان گرسنه و ژنده پوش 

 گداهای بچه به بغل.

انم جمع شده بودند.زهرا خ وقتی به خانه رسیدند کوچه شلوغ بود.زنها گله به گله ایستاده بودند.جلو خانه زهرا خانم

همسایه سر کوچه بود شوهرش یک موتور سه چرخه داشت و باربری میکرد.دو بچه عقب مانده داشت ولی بچه 

سومش سالم بود و زهرا خانم و آقا مرتضی از اینکه عاقبت خدا بچه سالمی به آنان داده خوشحال بودند و کلی 
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داشتند ازدواج آن دو فامیلی بود.قیافه ها گرفته و عزادار بود.رحیم آقا برایش نذر و نیاز کرده بودند.بسیار دوستش 

 نگران و ناراحت خود را به همسایه ها رساند:چی

 «شده؟

 فاطی دختر زهرا خانم مرده.

 «همان دختر سالمش؟...»

 «بله،دختر سالمش.»

ند.زهرا خانم هنوز به سرو صورت خود می شد وارد مادرش و مینا.بودند جمع آنجا زنها.بود باز خانم زهرا ٔ  در خانه

 کوبید و فاطی جون،فاطی جون می کرد...

دختر و پسر عقب مانده اش زبانشان را را درآورده و کلمه هایی نامفهوم ادا می کردند و سرشان را تکان می دادند و 

یش همه جا دیده می شد.زهرا لباسها و بود ولو اتاق ٔ  ناگهان با صدای بلند می خندیدند.جای خالی بچه هنوز گوشه

خانم یه تکه از لباسها را برداشته می بوسید و فاطی را با لحن سوزناکی صدا می زد.یکی از همسایه ها قلیانی را که 

 چاق کرده بود جلو زهرا خانم نهاد.

وی ر کوچه تغم آخرتون باشه،خدا صبرت بده،چش بود؟ چند روز پیش د»...مریم خانم مادر مینا به او تسلیت گفت:

 ...«بغلت دیدمش حالش خوب بود و 

هیچی مریم خانم،بچه ام سالم بود.پریشب تب کرد.بهش آسپرین بچه دادم اما تبش پایین نیومد.کم کم از »

شیرخوردن افتاد.چیزی از گلوش پایین نمی رفت.رفتم درمونگاه براش نمره بگیرم،گفتند عیده تعطیله.هیچی 

شب به چند درمانگاه و بیمارستان رفتیم،دکتر کشیک نداشت.امروز صبح تموم  دیگه،دیشب حالش بد شد.نصف

 اشک بر گونه های چروکیده اش می چکید و بر روی چادرش می ریخت.«کرد.

 «فاطی جون...»

مینا فکر کرد بهتر که مرد.می خواست زنده بماند چه کند؟برای چی؟زندگی به او چه داد؟راستی چرا آمده بود که 

 .اندیشید بشر آفرینش ٔ  بمیرد؟ و به فلسفه اینطور

...مغز کوچک او گنجایش این فکرهای شگفت انگیز را نداشت.سردر نمی آورد چرا انسانها به دنیا می آمدند و چرا 

می مردند؟راستی اگر پول داشتند فاطی نمی مرد؟ اگر او را زودتر به دکتر رسانده بودند و اگر فاطی کوچک در 

 رشبراب در دنیا ٔ  همه ٔ  وتمند متولد شده بود؟ و باز به سرنوشت رسید و عالمت سؤالی بزرگ باندازهخانواده ای ثر

 ،اگربوده،نه او سرنوشت فاطی مرگ کند قبول توانست نمی.بود کرده پر را جا همه که سؤالی عالمت.برافراشت قد

ست...کمی از طالهای شاه عبدالعظیم را به توان می کاش.کرد می بازی و بود زنده االن و مرد نمی او بودند دار پول

 اینها بدهد.

 «غصه نخور،دنیا مردنه،قسمتش بوده،عمرش تموم شده...»یکی از همسایه ها گفت:

مینا اندیشید،قسمت؟یعنی او باید می مرد؟عمرش را فقط یک سال و نیم نوشته بودند؟اما چرا او؟کاش یکی از عقب 

صالح و مصلحتی در این کار نهفته،اگرچه او نمی توانست بفهمد،این کلمه ها برایش مانده ها مرده بودند.به طور حتم 

 نامفهوم و گنگ بودند.آیا کسی می توانست این مسائل را بفهمد؟

اغلب این پرسشها به ذهنش می رسید.بخصوص هنگامی که اتومبیلهای شیک و گران قیمت را با سرنشینهای آنها که 

ی کردند می دید. و شمال شهر را با جنوب شهر مقایسه می کرد.اگرچه هنوز شمال شهر را با تمسخر به مردم نگاه م
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خوب ندیده بود ولی از تعریفهایی که از خاله کبری که در خانه های آنجا کار می کرد شنیده بود، نمی دانست این 

لی ..همه مثل...کار می کنند وتبعیض و تفاوت تقصیر کیست؟خود اینها،جامعه،یا دولت؟می دید که پدرش،همسایه ها.

بدبختند و به چیزی نمی رسند.به زحمت شکمشان را سیر می کنند.چرا...؟ اگر خدا خواسته،چرا؟نمی دانست گناه را 

 به گردن چه کسی باید بیندازد.پاسخ این مسئله را کسی به او نمی داد.

ی کردند و زنها قلیان می کشیدند و مرتب حرف همه اندوهگین و ماتم زده نشسته بودند.مردها تندتند سیگار دود م

 رد ها کردند؟بچه می چه گفتند نمی را اگراین.انداختند می قدر و قضا و قسمت گردن به را گناهان ٔ  می زدند و همه

 دکردن می فکر و بودند نگران بود؟مادرها آنان از کدامیک نوبت بار این.کردند می سروصدا و بازی حیاط و کوچه

 از خبری خانم زهرا ٔ  زده ماتم ٔ  ن کی خواهند مرد؟روز عید بود و عده ای فکر دید و بازدید.ولی در خانههایشا بچه

 ولی.یسینمای فیلم تلویزیون و کرد می پخش فکاهی ٔ  نمایشنامه و شاد های ترانه رادیو.نبود نشاط و شادی از و عید

 .تلویزیونی نه و بود روشن رادیویی نه ها خانه آن در

 به گاه.نبرد خوابش دیروقت تا مینا.بود عصبی و غمگین و خورد می را خانم زهرا ٔ  ب مریم خانم غصههمان ش

 به زندگی.دید می خانم زهرا به شبیه را خود سرنوشت اش،گویی بچه و خانم زهرا به گاه و اندیشید می مهرداد

 مرگی که آن ٔ  پایان زندگی و ادامه و کرد می فکر بود دیده حرم در که تابوتی به.آمد می معنی بی و پوچ نظرش

 دیدار یاقاشت و شد می لبریز شوق از دلش.رفت می باال قلبش ضربان اندیشید می مهرداد به همینکه اما.بود تدریجی

 ...شد می تاب بی و کشید می شعله وجودش در او مجدد

 «.برم می خودم با هم را زیبا.پارک ٔ  مامان من فردا میرم کتابخونه»

با شوق و شتاب کارهای خانه را انجام داده بود.ظرفها را شسته و آب را برده و در جوی ریخته بود،اتاق را  از صبح

جارو زده و از همسایه ها که برای عیددیدنی آمده بودند پذیرایی کرده بود.بی قرار بود و ناآرام.روحش پر می کشید 

ز او آمده بود و بی صبرانه قدم می زد.لحظه های و در جسمش نمی گنجید. مهرداد منتظرش بود،خیلی زودتر ا

شیرین،کند و هیجان انگیز بودند.چشمش که به او و خواهر زیبایش که مینای کوچک بود افتاد دیوانه وار دوید و 

 زیبا را در آغوش گرفت.

ش عاقبت اومدی؟منو کشتی با این اومدنت،خدایا دوست داشتن چه سخته؟خوب چطوری؟شاه عبدالعظیم خو»

گذشت؟تو که درد منو حس نمی کنی،برای خودت خوشی.فکر می کردم عشق خیلی راحت و آسونه فقط انسانو دچار 

هیجان می کنه اما می بینم که بار سنگین و غیرقابل تحملی است.نمی تونم تحمل کنم مینا،خیلی مشکله،دارم می 

 ...«سوزم،آب می شم،مثل یه شمع و 

احتم؟چرا پیش خودت یک طرفه قضاوت می کنی؟من چیزی نمی گم،تو اینطور فکر منم همین طور،کی گفته من ر»

می کنی؟هرگز فکر نمی کردم دوست داشتن اینقدر سخت،سنگین و غیرقابل تحمل باشه.حق داری،اما درد شیرین و 

شی و  ئه میگواراییه،سنگینی اش آدمو با لذت و مستی می فشاره و له می کنه،در حالی که می سوزی، می خندی و نش

 «مست...

 «خوب تو هم بلدی...فکر نمی کردم...حاال که درد منو حس می کنی پس چرا...؟»

 ...«چکار کنم؟این مجازات و کیفر دوست داشتنه،عشق یعنی این،یعنی درد،سوختن و »

 مهرداد مشتاق و بی قرار نگاهش می کرد و با نگاه لمس و نوازشش می کرد.

 «دالعظیم چه خبر بود؟سوغاتی چی آوردی؟خوب تعریف کن شاه عب»
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 مینا چنان شیفته و حیران بود که نمی توانست حرف بزند.احساس نوعی خلسه 

می کرد.پارک با بهار خود را زینت کرده بود.شکوفه ها باز شده،بنفشه ها سر خم کرده و سبزه ها جوانه زده 

 بودند.پروانه ها با بالهای رنگین گردگل های بنفشه 

ی چرخیدند.هوا لطیف و نشاط انگیز بود.باد با شاخه ها و گیسوان طالیی زیبا بازی می کرد،بچه ها شادمانه در زمین م

بازی و چمن،بازی می کردند.خانواده ای بساط خود را پهن کرده و چای درست می کردند.چند پسر بچه فوتبال بازی 

 می کردند.مهرداد توپشان را با پا شوت کرد.

 کتی نشستند.زیبا دنبال پروانه ای دوید.روی نیم

 «موهایش عین موهای توست،وقتی لمسش می کردم...کی میشه موهای تورو... ببوسم؟»

 مینا باز سرخ شد و گونه هایش چون گلبرگ.

 «بیا اینم سوغاتی شاه عبدالعظیم،بازش کن.»خودنویسی را که خریده بود به او داد:

 "آخ جون خودنویس! اتفاقا»سپس بسته را باز کرد.«مینا خیلی دوستت دارم.دیدن تو بهترین هدیه هاست.»

خودنویسم خراب شده بود.چقدر قشنگه!معلومه! چیزی که تو انتخاب کنی...ساکت شد.در چشمانش برق عجیبی می 

 درخشید و حالت مستی را که از حال عادی خارج شده باشد به خود گرفته بود.

 اهنگ چشمات توی و بشینم داره ادامه دنیا ابد،تا تا خواد می دلم.میارزه دنیا ٔ  ات به همهمی دونی یه نگاه به چشم»

 و ریناترین،باهوشت ترین،زیباترین،بهترین،دلرب کامل.برده کار به تو در شاهکارشو و خالقیت هنر تمام خدا.کنم

 «...هستی فرشتگان و انسانها ٔ  همه از بهتر تو.دیگر ترین هزاران

 «شروع کردی؟جدی جدی شاعر شدی.یادم رفت کاغذ و قلم بیارم و بنویسم. خوبه،باز»

شیرینی کلمه ها،یا نگاه و احساس در کنار هم بودن مستشان کرده بود و در عالم خلسه فرورفته بودند.زیبا گلی 

 چیده و با خود آورد.

کیست که هوش و حواس خواهرش  و چشمان زیبایش را به مهرداد دوخت.می خواست بداند«مینا ببین چه قشنگه.»

 را ربوده.

 «مینا بیا سوار تابم کن.»

مینا برخاست.طبق عادت چادرش را باز و بسته کرد و موهایش را که از زیر چادر بیرون آمده و در معرض نگاه 

 اند و ...سبچ او به را چادرش نسیمی.شد دور و «.کنم تابش سوار برم لحظه چند»:پوشاند بود مهرداد ٔ  مشتاق و شیفته

مهرداد احساس کرد ازفرط محبت و عشق ذوب می شود.چقدر این لحظه ها برایش شیرین،پرهیجان،لذت 

بخش،سنگین و سخت بودند.به راستی تمام لذتهای دنیا در برابر یکی از این لحظه ها هیچ،ناچیز و بی ارزش بود.مثل 

 منقلب و آشفته.اینکه قوی ترین شرابهای دنیا را نوشیده باشد مست بود و 

از دور که می آمد مثل ونوسی بود که جان داشت و حرکت می کرد.با اینکه لباسش کهنه بود اما اندامش آنرا مناسب 

 و زیباترین لباسها نشان می داد.

 یاد به صبح ٔ  لبخندی چون شکفتن گل و طلوع آفتاب بر لب داشت،موهایش با چهره اش طلوع خورشید را در سپیده

 .در کنارش نشست.آورد می

 «خب با درسها چه کار می کنی؟سرقولت هستی؟یعنی می خونی یا...»
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ای،بد نیست،گاهی می خونم و گاهی در فکر تو غرق می شم.به جای کتاب و کلمه های آن تورو،چشمات و لباتو می »

 بینم و به رؤیا می رم و تا مدتها به خود 

 «نمی آم.

پس اینجور درس نمی خونی،و انتظار داری که قبول بشی؟اگه نشدی »چال شد.مینا خندید و گلبرگ گونه هاش 

 «.خوره می بهم ها نقشه ٔ  آنوقت همه

ش مینا می ترسید.پدر«چه قبول بشم چه نشم دست از تو برنمی دارم.مگه مرگ بتونه منو از تو جدا کنه.تو باید...»

را برای او بریده بودند ولی مادرش از نادر خوشش نمی قولش را از بچگی به نادر پسرعمه اش داده بود.یعنی نافش 

آمد.مینا هم او را مثل برادر و فامیل دوست داشت.نادربه سربازی رفته بود.هر روز ممکن بود سر برسد و 

 می دلش.بود کرده پر را دلش مرموز ترسی نداشت،اما بگوید مهرداد به را موضوع این اینکه تٔ  پدرش...جرا

نادر نشده،مهرداد زودتر می آمد و او را نامزد می کرد.مینا می دانست،یعنی مطمئن بود که پدر و  از خبری تا خواست

 مادرش مهرداد را خواهند پسندید و مخالفتی نخواهند کرد.

 «مهرداد تروخدا یه کاری بکن که قبول بشی.آینده و خوشبختی ما به این بستگی داره،بجون هر که دوست داری.»

ه با لحنی شیفته و مشتاق این جمل«،قبول می شم،نگران نباش.یعنی تو نمی دونی کی رو دوست دارم؟چشم،می خونم»

هر طور شده قبول می شم،اگر نشدم دست از تو برنمی دارم،نترس.خیالت راحت »را چنان ادا کرد که مینا سرخ شد،

 «باشه، گفتم،مگر مرگ مارو از هم جدا کنه.زیبا کو؟

کنه.می آی بریم کتابخونه یه کتاب خوب برام انتخاب کنی؟این روزا که بی کارم  داره سرسره بازی می»

 «خوبه،مشغولم می کنه.

ی می ک»مهرداد رمان پر و ربکا را برایش انتخاب کرد.به خانه که برمی گشتند مهرداد با لحنی سرشار از غم گفت:

 «نم تحمل کنم،کی میای؟تونم ببینمت؟مثل اینکه روحم داره از تنم پرواز می کنه، نمی تو

میام چند روز دیگه،کتاب رو که تموم کردم.ببین مهرداد تو باید به فکر درست باشی.یه مدتی بهتره همدیگرو »

نبینیم.این طور بهتره.فکر کن نمی تونی منو ببینی.یه کمی تحمل داشته باش،در عوض بعدها همیشه در کنار هم 

 «ازی هارو بذار کنار...خواهیم بود.خوب فکر کن و این مجنون ب

باز پند،نصیحت،مادربزرگ بازی،چی داری می گی؟چطور درس بخونم،اگه امیدی به دیدار تو نباشه؟نه،نمی تونم »

مینا،امکان نداره.یه قراری بذار تا به امید آن بتونم درس بخونم.باید فکرم کار بکنه،حواسم جمع باشه،یا نه؟بگو 

 «دیگه.

،گونه خندید«،دیدن مادرت.عیددیدنی،خوبه؟به شرطی که درستو بخونی و پسر خوبی باشی...یه روز میام خونه تون»

 های سرخش فرورفت.

 آهی کشید و با نگاهی غم آلود به او خیره شد.«یه روز کیه؟بگو.تاریخ رو تعیین کن تا...»

 «نه،ندونی بهتره،یعنی درست نمی دونم کی می تونم بیام ولی قول می دم بیام...»

چند روز گذشت،مینا مشغول خواندن کتابها و کار خانه بود،اگرچه لحظه ای نبود که به او نیاندیشد ولی فکر می کرد 

 مدتی باید قطع رابطه کند،شاید مهرداد بهتر بتواند درس بخواند.

یدارشان د به که را کسی نه و بروند داشتند جایی نه.گذشت می مانند قفس و تاریک و تنگ ٔ  روزها در آن خانه

بیاید.زندگی سخت،خشک و یکنواخت بود.سروصدای کوچه و دعواهای گاه و بیگاه،اعصاب مینای جوان و بااستعداد 
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و بلندپرواز را می آزرد.اگر امید مهرداد نبود چه می کرد؟زنده بودن و زندگی کردن برایش مفهومی نداشت.این 

ی بچه ها بیدار شدن و یه لقمه نان و چای شیرین زندگی نبود،شکنجه ای تدریجی بود.هرروز صبح با سروصدا

خوردن و مثل سگ دویدن.کارهای تکراری،شستشوهای بیهوده، وراجی با زنها و ...این هم شد زندگی؟مینا برای این 

نوع زندگی ساخته نشده بود.اگر خدا مهرداد را برایش نفرستاده بود تاکنون یا از خانه گریخته بود و یا بیمار و 

شده بود.حاال یک چیز به او امید،نیرو و هدف می داد،عشق.و حس می کرد باید زیبا، شاداب و سرحال باشد  افسرده

تا روزی که به مهرداد برسد.شب و روزش را به یاد او و فکر او می گذراند و همین فکرها لذت بخش و نیرودهنده 

 بودند.

می زد.می ترسید بالیی به سر مهرداد آمده باشد.بیمار عاقبت طاقت نیاورد.روز ششم فروردین بود.دلش عجیب شور 

شده باشد.آن شب خوابش نمی برد.نزدیک سحر خوابید.در باغ بزرگ و سرسبزی بود مثل بهشت.پر از گلهای 

 یم تسخیر را روح که شد می پخش لطیفی آبشار،موسیقی غرش و پرندگان ٔ  رنگارنگ و رودخانه ای خروشان.نغمه

داد داشت و با هم به آن موسیقی خیال انگیز گوش داده و چشم به آب کف آلود رودخانه مهر دست در دست.کرد

دوخته بودند،پروانه ای بسیار زیبا روی گلی نشسته بود.پروانه ناگهان بزرگ شد بزرگ و بزرگتر.بالهایش به یک 

رد.آن دو دنبالش دویدند. مینا متر رسید.زیبا و رنگارنگ.مهرداد دوید او را بگیرد او هم دوید اما پروانه پرواز ک

پایش لغزید و در رودخانه افتاد.فریاد می زد:مهرداد کمکم کن.مهرداد دیوانه وار در امتداد رودخانه می 

دوید،دستش را دراز می کرد ولی نمی توانست نجاتش دهد.آنقدر فریاد زد که نفسش بند آمد.در حال خفه شدن 

 نید.مینا،می آیم،نترس،نجاتت می دهم ولی اثری از او نبود...بود.صدای مهرداد را به طور مبهم می ش

مینا از خواب پرید،وحشت زده بود.چه اتفاقی افتاده؟تصمیم گرفت هر طور شده فردا به دیدنش برود.تا ظهر صبر 

 کرد و کارهای خانه را انجام داد.

ه بود به آنها بست.لباس عیدش را که بعد از ظهر موهایش را شانه زد و گل سری را که از شاه عبدالعظیم خرید

 رنزدیکهاست،س همین.رود می همشاگردیهایش از یکی ٔ  چندان خوب و مناسب نبود پوشید.به مادرش گفت به خانه

 .خیابان

 قلبش عجیب می تپید.دلهره ای دلش را می فشرد.نمی دانست چرا می ترسد؟

 لرزید. می لرزید.زنگ در را به صدا درآورد.صدایی گفت کیه؟قلبش

 «اوه مینا!تویی؟عزیز من،عمرم،جونم،بیا تو،منو کشتی،این چند روز پدرم دراومد. الهی...»

 مینا با موهای درهم ریخته در حالی که خیس عرق شده بود و از گرمایی دلپذیر 

 می سوخت،تلوتلوخوران خود را روی مبل انداخت،از شرم و خجالت از گل سرخ هم سرختر شده بود.

اد موهایش آشفته،رنگش پریده و از هیجان می لرزید،روبرویش روی مبل نشست.سکوت کرده بودند و صدای مهرد

 ضربان شدید قلبشان شنیده می شد.

 لحظه ها به آرامی می گذشتند.مینا سرش را به زیر انداخته و به گلهای قالی نگاه 

 به ردادمه...آقا دختر ٔ  لی بافی می افتاد و مکتب خانهمی کرد،هروقت گلهای قالی را می نگریست به یاد نورآباد و قا

 هخان در کسی.نیافت مناسب ای کلمه اما بشکند را سکوت خواست بار چند.کرد می نگاه مینا بود،به آمده خود

 .شد می شنیده درخت روی گنجشکها جیک جیک.بود سکوت.نبود
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چه ها کشیدم، چه لحظه های تلخ و کشنده ای  مینا منو ببخش،دست خودم نیست.آخه نمی دونی تو این مدت»...

بود.بی رحم و وحشی.مثل اسبهای وحشی،گاوهای وحشی جسمم را می کوبیدند.له و خرد می کردند و از روی جسد 

 له شده ام 

 «می گذشتند.یکی و دوتا نبودند.صفی طویل و پایان نیافتنی می آمدند و می رفتند. سنگین مثل آوار،تمام نمی شدند.

چه شبهایی! حتی یک صفحه کتاب نتونستم بخونم.وقتی کتاب رو باز می کردم تو جلو چشمم بودی،تصویر زیبا و بی »

 «همتایت و ...وقتی ناگهان دیدمت دیونه شدم،منو ببخش،تو مگه مال من نیستی؟روحم،جونم،هستیم،قلب م نیستی؟

 «نه...اینطوری...؟»مینا عصبانی گفت:

 دو در روحیم یک کرده،ما حلول من در تویی،روحت وجودم ٔ  همه ولی هستیم نامحرم "او شرع "می دونم عرفا»

 بخشب منو کنم می خواهش.نبود خودم دست بکنم،ولی کارو این نباید دونم محبته،می و قلبی،عشق میل اصل.بدن

 کنه؟کنارش نشست و اخم دیدی گل کن ببینه،نگاش منو اینجا اومده ساعت کن،یه باز اخماتو حاال خب...دم می قول

 خواست دستش را بگیرد اما مینا دستش را کشید.

 «از تو هیچ انتظار نداشتم،فکر می کردم تو...»

قول می دم دیگه تکرار نشه،ببین مینا تو اول و آخر مال منی،عقد مارو ضربان قلبمون خونده و تموم سلولهامون »

 هبشیم،مگ محرم هم به "صبر می کنم تا وقتیکه شرعا شاهدند.در حقیقت از من به تو محرم تر کسی نیست اما

 تو.خوندم دبیرستان سوم دینی کتاب کنم،توی اجرا رو صیغه بلدم من خب کنه نمی محرم هم به مارو عقد ٔ  صیغه

 «...نفسی انکحت.نخوندی هنوز

عقد هم که  ٔ  بی مزه آقا که هستی خطبه»مینا هرچه کرد جلو خنده اش را بگیرد نتوانست و زد زیر خنده.

 «بلدی،دیگه چی؟

ا و با کتاب ادبیاتش را آورد غزلی از موالن« هیچی،بیا درس بخونیم.ادبیات خوبه؟بیا این شعرو معنی کن ببینم بلدی.»

 احساس عمیقی شروع به خواندن کرد.

و  عشق اومینا در سکوت غرق بود و به عشق می اندیشید،عشقی که موالنا مطرح می کرد چه نوع عشقی بود؟مثل 

 لذت تلخ،هم شیرین،هم چیست؟هم عشق راستی.برسد آن اصلی ٔ  مهرداد یا...نمی توانست به عمق عشق و هسته

 و درد اش همه اینکه عین دنیا،در لذتهای باالترین و ترین،زیباترین عجیب.بد هم و خوب دردناک،هم هم و بخش

و آرام بخش.می سوزاند و می گدازد و به اوج می  مالیم و پرآشوب،خوب و قرار و آرام بی.گواراست و غمه،لذیذ

 رساند و درمانت می کند...

 «مینا یه حرفی بزن چرا ساکت شدی؟بی رحمانه می ری و خودتو از من مخفی می کنی...»

 مامانت...کردی تمام آسونی این به کارهارو ٔ  خوندی؟همه که عقدرو ٔ  تموم شد،یا می خوای بازم ادامه بدی؟صیغه»

 «ان؟کج اینا

 «رفتن عیددیدنی،میان،دیگه پیداشون میشه.میشه این چادرو برداری؟»

نه،نمی شه،خب گفتی که درس نمی خونی با این وجود می خوای همه چی تموم بشه.مهرداد! تو باید قبول بشی،من »

 «مهمونی؟دوست ندارم باعث ناراحتی خانواده ت و بهم خوردن برنامه و آینده ات باشم.راستی تو چرا نرفتی 

 «من؟بی تو؟بهشت هم بگن برو نمی رم،نمی دونی لحظه های بی تو بودن چه سخته؟»
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خوب،گفتی مثل گاوهای وحشی اند و شنیدم.شعربافی رو بذار کنار،یه خورده هم جدی فکر کن.عاقالنه و منطقی،با »

 «احساس کار درست نمی شه...

 ی شه،چه کار کنم؟دلم،روحم،چشم مادربزرگ،باز اومدی منو نصیحت کنی؟وقتی نم»

حواسم،هوشم،فکرم،وجودم،توج هم،پیش توست،چطور درس بخونم؟مگه زوره؟عجب گرفتار شدم.انگار حرف 

 «حالیت نیست.نگاه به خودت کردی که ادعای عشق می کنی و...

ی می خوای گمیگی چی؟من بیام اینجا پیشت بنشینم تا درس بخونی؟آنوقت می گی حواسم به توست.اگه راست می »

 «همیشه با هم باشیم باید درستو جدی بخونی وگرنه...

چشم،استاد،هرچه شما بگی.سعی خودمو می کنم.خوب حاال یه چیز دیگه بگو، درسو ول کن،حالم از درس بهم می »

 «خوره.خب بگو چه خبر؟کتابارو تموم کردی؟زیبا چطوره؟

،منم نتونستم.می خوای مثل تو ردیف کنم که لحظه ها چطور مثل اینکه حالت جا اومد،حاال می پرسی؟کتابارو نه»

 «بودند و چه کردند و چطور گذشتند؟

 «بگو ببینم.ردیف کن.پس چرا منو منع می کنی؟رطب خورده منع رطب کی کند؟»

مثل سوزنی که بر تن فرو کنند هر لحظه سوزنی و نیشتری بود. داروی تلخی که قطره قطره به کامی »مینا خندید:

بریزند و پایانی نداشته باشد.مثل لحظه های تنهایی یک زندانی،مثل شالقی که بر پیکر نحیفی فرود آرند.بازم 

 «... و محتضر بیماری بر ها لحظه گذشتن مثل.مجرد زندانی ٔ  بگم؟مثل گذشتن فردی آزاد از پشت پنجره

ی نشنیده بود.در خلسه فرورفته و کلمه های مهرداد غرق در لذتی وصف نشدنی بود.تاکنون از زبان او چنین کلمه های

 او چون قطره های شراب بر جانش می نشست.

 ها هلحظ آن نیومدی؟چرا زودتر چرا داشتی حالو این که تو...هم تو دونستم نمی.بیست ادبیاتت ٔ  خوب بلدی،نمره»

 «نکردی؟ تموم زودتر را شالق و نیشتر و سوزن آن یا

با نگاهی مالمت بار به او چشم « کردم.فکر کردم تو درس می خونی.گفتم شاید... به عمد نیومدم.به زحمت تحمل»

 دوخت.

 و دلش نیامد جمله را تمام کند.« نمی دونستم که...وحاال هم که اومدم پشیمون...»

 بدجنس،بی رحم،منو شکنجه می دی؟به قول خودت سوزن و نیشتر به تنم فرو »

 «ق و نیشتر می شه درس خوند؟تازه حاال هم پشیمون شده.می کنی تا درس بخونم؟مگه زیر شال

 «خوای؟ می کرد،چه وادار تورو شه می وسیله چه بازیگوش،به ٔ  پس تو می گی چه کار کنم؟بچه»

پرسیدن نداره،تورو می خوام،همین.تمام دنیارو بدهند نمی خوام،فقط تو.راستی شیرینی نمی خوری؟عیده،بذار برم »

 «برات چای بیارم.

 «نمی خوام بشین سر جات،این لحظه ها شیرین تر از هر شیرینیه و شیرین تر از عسل.»

 «خوب،آفرین،حاال داری می شی مثل من،یعنی همون احساسی رو داری که من دارم.»

تازه؟یعنی از کی؟امروز؟تو چرا نسبت به من اینطور قضاوت می کنی؟همیشه همینطور بودم،تازه چیه؟فکر می کنه »

 «ودش...فقط خ

 و یک دانه برداشت و به او داد.«ببخشید،عذر می خوام،بهرحال شیرینی هم باید بخوری.»



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آرزوها شهر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

7 2  

 

این شد شیرینی مضاعف.حاال یکی هم خودم می خورم،فکرشو بکن اگر می شد تمام لحظه ها اینطور می گذشت »

 «دیگه هیچی در این دنیا از خدا نمی خواستم،یعنی می شه؟دعا کن مینا.

 «ه تو درس بخونی و دانشگاه قبول بشی،نه اینکه با احساست زندگی کنی.بله اگ»

 «باز شروع شد و به منبر رفت.تو که الالیی بلدی چرا خودت خوابت نمی بره؟»

جدی می گم،واقعیت همینه.حاال می خوای قبول کن،می خوای نکن.اگه تو بیکار و بی عار بگردی و شعر و ادبیات »

 «سر هم کنی...

 «کن مینا!اسم این درس لعنتی رو نبر،اعصابمو خورد کردی.بگو چه کار کنم؟ ولم»

مینا به فکر فرورفت تا راه حلی پیدا کند.مهرداد رفت برایش چای بیاورد.زنگ در به صدا درآمد،مادر و خواهر و 

 برادرش بودند.از دیدن مینا تعجب کردند.مهین خانم لبخند 

ا روبوسی و احوالپرسی کرد.سپس شروع کرد به شکایت از مهرداد.که درس نمی معنی داری به لب آورد و با مین

 خواند و تازگیها سیگار می کشد.شب تا صبح 

 نمی خوابد و از...غذا افتاده و از همه چیزو ...

 بله،فهمیدم،از رنگ و رویش پیداست.پیش از شما راجع به همین موضوع حرف »

 «چه کار باید کرد،هرچه شما بگید. می زدیم.باید کمکش کنیم.نمی دونم

واال منم نمی دونم.من و پدرش همینطور موندیم که چه کار کنیم.داره خودشو بدبخت می کنه.شما نمی دونید چه »

 بیچاره.رسه نمی جایی به فکرم کنم می فکر هرچه.شده رو اون به رو این از.بود مرتبی و خون درس ٔ  بچه

 «داده دست از عقلشو.شده

د می خندید و به مینا نگاه می کرد و سرش را تکان می داد.او جز به مینا به هیچ چیز توجه نداشت و برایش مهردا

شده بود خودش نبود تمام وجودش او بود.مینا چادرش را که مهرداد کشیده و از سرش برداشته «الینه»مهم نبود.

 بود،سر کرد.

حرفش را تمام نکرد.می «فکر اساسی بکنید.اگه می گید که... یه مهرداد برای.شما ٔ  من دیگه باید برم،با اجازه»

 دانست مهرداد خشمگین می شود.

نه،مینا،خواهش می کنم.چند دقیقه دیگه باز آن لحظه های خشن را می خوای »مهرداد التماس کنان جلوش را گرفت:

 «به جون من بفرستی که شکنجه ام کنند؟

ی کنی؟مثل بچه ها می مونی،تو یه مردی، مرد باید مقاوم و قوی باشه،از عقلت مهرداد عزیزم چرا این همه بی تابی م»

 «پیروی کن،اگه می خوای همیشه با هم باشیم باید سعی کنی درس بخونی،منطقی باش،مادرت شکایت داره که...

قدم زدن  به شروع دراتاق«.ندارم اندرز و پند ٔ  بسه دیگه حوصله»مهرداد حرفش را قطع کرد.او بی قرار بود.

کرد.ملتهب و درمانده بود.نمی دانست چه کند؟چرا مینا از او منطقی تر و عاقل تر بود؟چرا تاب تحملش بیشتر 

بود؟آیا زنها قوی ترند یا او به این درجه از عشق نرسیده؟چطور می توانم مثل او باشم؟حق با اوست،باید عاقالنه کار 

 ت بیاورم.کرد.باید درس بخونم تا بتوانم او را به دس

روزهای تعطیل به کندی گذشتند و مدرسه ها باز شدند.دیگر می توانست هر روز او را ببیند و طبق معمول از مدرسه 

 تا خانه و از خانه تا مدرسه او را همراهی کند.
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ش مهرداد حالش بهتر شده و شروع به درس خواندن کرده بود.امتحانهای نهایی نزدیک می شد.مینا به جای او دل

شور می زد.هرچه خواهش کرد که این روزها نیاید و به فکر امتحان باشدبی فایده بود.مهرداد می گفت اگر یک روز 

او را نبیند نمی تواند درس بخواند.معتقد بود این طور بهتر درس می خواند.و به راستی گویی نیرویی دیگر در او 

ت و امتحان می داد خودش نبود.من دیگری این کار درس را فرامی گرفت.آن کس که درس می خواند و می آموخ

را به خوبی انجام می داد.خوب می خواند و خوب فرامی گرفت و خوب امتحان می داد.او دیگر مهرداد نبود.مینا 

 بود.حس می کرد اوست. هر کاری می کرد او بود.

ی ین خوبی موفق شود.بهار بود لطافتامتحانها را به خوبی پشت سر گذاشت.خودش هم انتظار نداشت که بتواند به ا

 و خیابان،درخت کنار ٔ  خشکیده درخت چند جز صدا و پرسر و کثیف ٔ  خاص در آن موج می زد.اگرچه در آن محله

 لعادها فوق شوق و شور.کردند می لمس همیشه از بیش را عشق،بهار نیروی به دو آن ولی شد، نمی دیده گلی و گیاه

 به وجد می آورد و سراپا نشاط و شادی می کرد. را دو آن توصیفی غیرقابل و

امتحانو خوب دادم،با اینکه »هرروز پس از امتحان که مهرداد به سراغ مینا می آمد با خوشحالی کودکانه ای می گفت:

 «نخونده بودم.همه اش یادم بود.مثل اینکه تو بودی که به من دیکته می کردی و می نوشتم.

با نگاه او را تشویق می کرد و به او انرژی می داد. جایزه اش نگاه جذاب و سکرآور او  مینا غرق در شادی می شد و

 بود که تا روز بعد نشئه اش می کرد.

آخرین روز امتحانها فرارسید،روزی که از آن وحشت داشتند و از فکرش بر خود می لرزیدند.باید از هم جدا می 

نند با خدا بود.بخصوص که یکی دو بار برادر مینا او را با مهرداد دیده شدند و اینکه چه وقت بتوانند یکدیگر را ببی

بود.بار اول به روی خودش نیاورد.بار دوم،مسعود با تعجب و سرزنش به او نگاه کرده و آن دو را تعقیب کرده 

ه بود که او گفتبود.آن روز پس از رفتن مهرداد،مینا به برادرش سفارش کرده بود که آنچه دیده به کسی نگوید و به 

 می خواهد با او ازدواج کند.

با تعطیل شدن مدرسه ها به احتمال زیاد محدود می شدند.مالقات با مهرداد برایش امکان نداشت،اگر هم می 

 توانست از خانه بیرون آید باید با برادرانش می آمد...هردو غمگین بودند و ماتم زده.

باز آن لحظه های لعنتی در راهند،این بار خشن تر و بیرحم تر »او دوخت، مهرداد نگاه غمگین و مستش را به چشمان

 «از گذشته،من تاب شالقهای آنها را ندارم...

منم همین طور،باید فکری اساسی بکنی،دیگه نمی شه به این مالقاتهای پنهانی ادامه داد.برادرم فهمیده،ممکنه »

 «دیگران هم بفهمندو ...پدرم منو می کشه.

نم؟نمی دونم،حس می کنم از گذشته ناتوان تر و بی تحمل تر شده ام.باید کاری بکنم که بتونم بیام خونه تون چه ک»

 «و...

 «چطور؟تنها یک راه وجود داره و آن اینکه شما به خواستگاری بیاید و ...چه می دونم...»

 .«آره تنها راه اینه،یه کاری می کنم.حاال یه کم دیگه قدم بزنیم بعد برو»

روزهای جدایی تلخ،سردو غیرقابل تحمل بود.کار خانه برای مینا کشنده بود.مثل سوهان اعصابش را می سایید.تلف 

کردن وقت در کوچه و وراجی با دختر همسایه و پری دختر سپور او را راضی نمی کرد.یکی دو تا دوست و همکالسی 

کشید آنان را به خانه اش دعوت کند و یا حتی نشانی  داشت که به خاطر وضع خانوادگی و فقر شدیدشان خجالت می

 او الس و سن در بودند،بقیه پری و او رفتند می دبیرستان به که دخترانی تنها آنان ٔ  اش را به آنان بدهد.در محله
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 دگیزن آن نداشت،جز وجود فراری بود،راه پیچیده آنان پای و دست به زندگی عنکبوت تار.داشتند بچه دو یا یک

.از نظر مادی فقیرتر شده بودند.خرج هفت نفر آسان نبود.حقوق کارخانه نمی توانست شکمشان را سیر تلخ

 و ماندن زنده برای سختی ٔ  کند.پدرش مجبور بود قرض بگیرد،در حالی که امیدی به پرداخت آن نداشت.مبارزه

 د با یک لقمه نان بخور و نمیرتوانستن می فقط...سرگرمی،نه گردشی،نه تفریحی،نه داشت،نه ادامه کردن زندگی

 شکمی سیر کنند.

سرگرمی مینا مطالعه بود.از هر کجا ممکن بود کتابی به دست می آورد.در این مدت یک بار عمویش از شهرستان 

آمده و آنان را به سینمایی در میدان خراسان برده بود. یک فیلم هندی غم انگیز بود.گاه برای خرید با مادرش تا 

یه یا شوش می رفت.روزهای تلخی داشت و همیشه به مهرداد می اندیشید.او چه می کند؟ این روزها بر او میدان فوز

 چگونه می گذرد؟چگونه می تواند او را ببیند.

 

 فصل دهم

 یکنواخت و یکسان فصولش ٔ  همه و نبود خبری بهار از آنان ٔ  بعد از ظهر یک روز طوالنی بهار بود.اگرچه در محله

 و جز فقر،بیماری،دعوا و مرگ اتفاق دیگری  گذشت می

 نمی افتاد.

 مینا خوابیده بود ولی طبق معمول خوابش نمی برد و به مهرداد می اندیشید،

 سروصدای بچه ها از کوچه شنیده می شد که به یکدیگر فحش های رکیک می دادند.

 عقب های بچه که همان. بود خانم زهرا ٔ  ناگهان فریادهای وحشتناکی صدای بچه ها را در خود گم کرد.از خانه

 خانم زهرا ٔ  خانه از.بودند زده بیرون ها خانه از همه. دوید هراسان.کمک تقاضای و دردناک جیغهای.داشت مانده

 راست بدنش بر دید،مو می آنچه از.بود پیچیده جا همه شدید سوختگی بوی و دود.زد می بیرون آتش های شعله

ه بود و زهرا خانم و بچه هایش در آتش می سوختند.مردم ریختند و آنان را نجات شد منفجر گاز کپسول. شد

دادند.خودش و بچه هایش سوخته بودند.زهرا خانم بیچاره حامله هم بود.چنان فریاد می کشید که دل سنگ را آب 

 جز آنان محقر ٔ  انهمی کرد.همگی را به بیمارستان رساندند.پدر خانواده در خانه نبود،آتش را خاموش کردند.از خ

 مقصر یکس چه.خدا خواست و اندیشید سرنوشت به باز.ریخت می اشک اختیار بی مینا.بود نمانده چیزی زغال مشتی

 در فریادهایشان و نداشت آرام و خواب آنان فکر از روز چند خدا؟تا انگاری؟جامعه،یا بود؟جهل؟سهل فاجعه این

 اندند ولی...م زنده همه خوشبختانه... کرد می صدا گوشش

  سر آنان به هرروز مینا.آوردند خانه به شده باندپیچی را همگی آن از پس ٔ  یک هفته

 می زد و کارهایشان را انجام می داد.همسایه های دیگر هم می آمدند و کمک 

و  دمی کردند.بچه های عقب مانده قیافه های وحشتناکی پیدا کرده بودند صورتهایشان سیاه و چروکیده شده بو

صداهای نامفهومی از خود خارج می کردند.دستهای زهرا خانم به طور کامل سوخته و قادر به کار کردن نبود.چه 

 کسی می بایست کارهایش را انجام دهد و این بچه ها را جمع و جور کند؟تا کی همسایه ها این کار را می کردند؟

افتاد و کار به کتک کاری و گاه به کالنتری می کشید.آن هم  از سرگرمیهای مینا تماشای دعوا بود که بسیار اتفاق می

 بر سر مسائل پوچ و بی اهمیت.
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مینا منتظر بود،منتظر مهرداد.او کی می آید؟تا کی این جدایی را تحمل خواهد کرد؟او که چند روز جدایی را نمی 

اده ترسید برایش اتفاقی افت توانست تحمل کند این مدت چه کار کرده؟چرا پیدایش نیست؟خیلی نگران بود.می

باشد.یا شاید مشغول درس خواندن برای کنکور است؟یعنی ممکن است او را فراموش کرده باشد؟چطور است برود 

 شده تحمل غیرقابل و بودند کرده شدیدتر را خود ٔ  و از او احوالی بپرسد؟آرام و قرار نداشت.لحظه ها شکنجه

ممکن است آرامش او را به هم بزند و اگر مشغول درس خواندن باشد مانع  برود دیدنش به اگر کرد می فکر.بودند

کارش شود.دو هفته بود از هم جداشده بودند و خبری از یکدیگر نداشتند.چه کند؟هر لحظه پتکی بود و شالقی که 

 بر قلبش می نشست.روزها پوچ و بی هدف،تکراری و خسته کننده و کشنده بودند.

و کردن حیاط بود.در زدند.مینا دم در رفت.برادر کوچک مهرداد بود.نامه ای به او داد و یک روز صبح مشغول جار

 رفت.

مینا به دستشویی رفت و نامه را باز کرد.با التهابی عجیب و کشنده نامه را خواند. مهرداد نوشته بود که فردا بعدازظهر 

وشحال شد و چه حالی به او دست داد.دنیا در نظرش خ حد چه تا مینا داند می خدا. آید می آنان ٔ  با مادرش به خانه

رنگ دیگری گرفت، غمها از دلش گریخت،خون داغی به چهره اش دوید.نامه را بوسید و در سینه اش 

گذاشت.خداوندا،عاقبت انتظارش به پایان رسید.احساس آرامش و بی وزنی می کرد،چنان سبک شده بود که روی 

 است پرواز کند و فریاد بزند.با خوشحالی عجیبی شروع به نظافت خانه کرد.زمین نمی توانست بند شود.می خو

مهرداد پس از جداشدن از مینا سعی کرد با درس خواندن فکر او را از خود دور کند و تمام سعی و کوشش را به کار 

به خود فشار گیرد تا در دانشگاه قبول شود تا هرچه زودتر به خواستگاری مینا برود.چند روز تحمل کرد و 

 آورد.شبها که خوابش 

نمی برد،بلند می شد و شروع به درس خواندن می کرد.لحظه های کند و سنگینی را به زحمت تحمل می کرد.ولی 

هرچه بیشتر سعی می کرد فکر مینا بیشتر در ذهنش رشد می کرد و بزرگ می شد.کم کم او را از غذا خوردن 

ضعیف تر و رنگ پریده تر می شد.بی حوصله و عصبی شده بود.سر سفره که انداخت.خواب هم که نداشت.روز بروز 

 می نشست در فکر بود.به اطرافش توجهی نداشت.کتاب را به دست 

می گرفت،به صفحه های آن نگاه می کرد،ولی کلمه ها را نمی دید.همه محو شده بودند و به جای آنها تصویر زیبا و 

او حرف می زدند. نمی خندید،مدام گرفته و غمگین بود. و بیخود بهانه می دلربای مینا بود و چشمانش که با 

 ٔ  گرفت،داد و بیداد می کرد. کاری که در او سابقه نداشت.از خانه بیرون نمی رفت،مگر گاه گاهی که تا سر کوچه

  را برادرانش گاه.ببیند را او شاید ماند می منتظر و ایستاد می مدتها.رفت می مینا

 ا از مینا خبری نبود.می دید ام

 مادرش بارها او را در حالی که کتاب را جلوی رویش باز کرده و مات و

مبهوت به نقطه ای خیره شده، دیده بود گویی با خودش حرف می زد می دید که درس نمی خواند، غذا که نمی خورد 

ر و پدر به سختی نگران بودند، می و چراغ اتاقش تا صبح روشن است. عاقبت از پا در آمد و به بستر افتاد. ماد

دانستند بخاطر میناست که به این حال افتاده، او تحلیل می رفت، آب می شد به فکر چاره جویی افتادند. نخست فکر 

می کردند دوری از او به سود مهرداد است، حواسش را به درس می دهد و شاید کم کم فراموش کند و شاید این 

ر زمان حالش خوب خواهد شد. ولی وقتی بیماریش طوالنی شد و دیدند که روز به روز حالت موقتی است و به مرو
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حالش بدتر می شود، به فکر چاره افتادند و عاقبت مادر باالی سرش آمد و دو زانو نشست و دست به موهایش 

 کشید.

 ای بگو،مهرداد،عزیزم. درد بالت بخوره توی سرم، چته؟ بگو، چرا حرف نمی زنی؟ هر چه می خو» 

 الهی مادر فدات بشه، چرا این همه غصه می خوری؟ چه دردی داری؟

مهرداد چشمان سیاه و خوش حالش را باز کرد. لبانش خشک بودند. رنگ پریده به مادر نگاه کرد. با صدای ضعیفی 

اونو نبینم می  مادر، می دونی من چه دردی دارم، چرا سوال می کنی؟ من اونو می خوام، درد من اینه، اگه» گفت:

 «میرم.

قطره اشکی از گوشه ی چشمش روی بالش چکید. مادر او را بوسید و اشکش را پاک کرد و با نگرانی و دلسوزانه 

پسرم، عزیزم، تو هنوز بچه ای، حاال زوده برات زن بگیریم. الاقل چهار پنج سال دیگه باید درس بخونی. نه » گفت:

 «بگم؟ بذار دانشگاه قبول بشی... شغلی داری، نه در آمدی، نه... چی

پس دیگه خواهش می کنم با من حرف نزن. بذار با فکر او تنها » مهرداد رویش را برگرداند و چشمانش را بست:

 «باشم. نمی دونم چی به سرش اومده او...

دونم  ید بکنیم، واال نمیحاال پاشو کمی از این سوپ مرغ بخور تا ببینم چه با» مادر با مهربانی موهایش را نوازش کرد:

این عشق از کجا پیدا شد و به سراغ تو اومد؟ این دختر چطور سر راه تو سبز شد؟: آخه زن گرفتن پول می خواد. 

 « مگه مردم دخترشونو مفتی می دهند؟ سربازی نرفتی...

 «میدونم، ولم کن، بذار بمیرم، تکرار نکن...» مهرداد همانطور که چشمانش بسته بود گفت:

همان شب مهین خانم با شوهرش درباره ی مهرداد صحبت کرد. پدرش تحصیل کرده و با تجربه تر بود. پیش از آن 

 هم گفته بود که بهتر است مینا را برایش نامزد کنیم تا بهتر درس بخواند.

ه قدری اد از این مژده بتصمیم گرفتند به خواستگاری او بروند، آن دو را نامزد کنند تا بعد ببینند چه می شود. مهرد

 خوشحال شد که گویی هرگز بیمار نبوده، زنده شد و سرحال آمد.

 11فصل 

مینا خانه را تمیز و مرتب کرده بود. لباسی از پری گرفته و پوشیده بود و موهایش را آراسته بود. دل توی دلش نبود. 

نمی خورد. از هیجان قلبش از جا کنده می شد. دقیقه ها به کندی می گذشتند، عقربه ی ساعت گویی از جایش تکان 

بچه ها را از خانه بیرون کرده بود، چون لباس مناسبی نداشتند. به نظرش همه جا قشنگ و لطیف شده بود. آفتاب 

درخشندگی دیگری داشت و همراه نسیم لطیف بهاری بوی گند جوی به مشام نمی رسید و سر و صدای بچه ها 

 در خیال خود را بارها عروس کرده و با تور سفید در کنار مهرداد ایستاده بود. موسیقی دل انگیزی بود.

در که به صدا در آمد قلبش از جا کنده و زانوانش سست شد. نمی توانست برود و در را باز کند. مادرش رفت. 

ی یا تر از هر سخنمهرداد رنگ پریده و الغر شده بود چشمانش درشت تر و جذابتر به نظر می رسیدند. لبخندی گو

به روی هم می زدند و نگاهی که رازها و شکوه ها در آن مانند آینه منعکس می شد. مینا به زحمت سالمی کرد و 

 شرم گونه هایش را رنگین کرد.

مادرش به آنان خوش آمد گفت و با نگاهی خریداری به مهرداد خیره شد و تحسین در آن درخشید. مادر مهرداد 

زی به اتاق انداخت و با سردی با مادر مینا برخورد کرد. مینا شربت آورد. چادر نازکی بسر داشت، نگاه تحقیرآمی

موهایش از زیر آن مثل طال می درخشید... گویی هم اکنون از بهترین آرایشگاه بیرون آمده است. پدر مهرداد با 
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نگاه خریدارانه آنها مینا را هول کرد و  تحسین و شگفتی به او خیره شد. به پسرش حق داد که چنین از پا در آید.

 چهره اش گلگون تر شد. نگاه مهرداد که تا اعماق وجودش نفوذ می کرد، در دلش آتشی مرموز افروخته بود.

مهین خانم سکوت کرده بود. از وضع زندگی محقر آنان خوشش نیامده و دلش نمی خواست وصلت سر بگیرد. پدر 

 شکست. مهرداد، آقای مهرجو سکوت را

راستش، نمی دونم چطور شروع کنم. ما بار اوله که به خواستگاری اومدیم. بلد نیستیم می خواستیم اگر اجازه بدید » 

دختر خانمو برای مهرداد پسرمون... خواستگاری کنیم. البته مهرداد خیلی کم سن و ساله، نوزده سالشه و حاال موقع 

نامزد باشند... شغل و کاری نداره ولی انشااهلل اگر دانشگاه قبول شد... خدا زنش نیست، ولی خب... چند سالی میتونند 

 «بزرگه یه کاری می کنه. جوونه و می تونه آینده خوبی داشته باشه...

مهرداد حاال باید درس بخونه، پنج » مادر مهرداد خودش را جابجا کرد و باز نگاه حقارت باری به اتاق انداخت و گفت:

 «کار داره. ما هم پول چندانی نداریم که...شش سال دیگه 

 پس از آن شروع کرد به پرسیدن یک سری سوال، که به طور معمول در این جور وقتها مطرح می شود.

 «پدرش چه کاره است و چند تا بچه دارید؟ خونه مال خودتونه و...

 ش ناراحت بود.مینا و مهرداد با با زبان نگاه حرف می زدند. مهرداد از پرسشهای مادر

 باز سکوت سنگینی برقرار شد.

الس مینا خانم چند سالشه؟ ک» پدر مهرداد که تحت تاثیر زیبایی مینا فرار گرفته بود، سیگاری روشن کرد و گفت:

 «چنده؟

 «سالشه سال پنجم ریاضیه، یه سال دیگه درسش تموم می شه... 17» 

اگه جوابتون مثبته، تاریخی تعیین کنید، بیاییم خدمتتون و » جو گفت:مادر مهرداد اشاره کرد که برخیزند. آقای مهر

 «کارو تموم کنیم.

مریم خانم که چشم از مهرداد بر نمی داشت و معلوم بود او را پسندیده گفت: واال باید به پدرش بگم. پدرش از 

ی ره پیش بیاد. امشب به پدرش مبچگی قولشو به پسر خواهرش داده اما راستش من موافق نیستم، انشااهلل هر چه خی

 «گم فردا بعدازظهر جوابشو میدیم...

مهین خانم خوشحال شد و در دل دعا کرد که معامله سر نگیرد. مهرداد نگران و مضطرب به مینا نگاه کرد. با 

 خودش گفت:

من بگیره. می  پسر عمه اش کیه؟ بطور حتم همون نادره که ازش نام می برد. هیچ کس حق نداره مینا رو از» 

 «کشمش.

دلش نمی خواست از جایش حرکت کند اما مادرش بلند شد. آتشی کشنده هر دو را می گداخت و آرام و قرار را از 

 آن دو گرفته بود.

می دونی، این دختر به درد تو نمی خوره، تو » پس از رسیدن به خانه، مادر مهرداد سعی کرد او را منصرف کند،

ز این بهترشو پیدا می کنی. تحصیل کرده، خانواده دار، شریف...، به نظر شما تناسبی با هم ندارید، دانشگاه هزار تا ا

حاال تحت تاثیر زیباییش هستی، چند تا بچه که بیاره، از شکل و ریخت می افته. تو ماشاال با این قیافه و هیکل با این 

 «ه، زیبایی پس از مدتی عادی می شه.هوش، دختر هر کسو بخوای منتتو دارند. اصالت خانوادگی مهم
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بس کن، این حرفا چیه که می زنی؟ تو که خودت موافق بودی. خونه شونو دیدی پشیمون شدی؟ » مهرداد داد زد.

 از اتاق بیرون رفت.« حاضر نیستم درباره ی مینا اینطور حرفا رو بشنوم.

ت چکار باید بکند. اگر پدرش موافقت نمی کرد و او را او نگران بود. دلهره و اضطراب کالفه اش کرده بود. نمی دانس

به خواهرزاده اش می داد؟ نه نمی توانست حتی فکرش را بکند. چرا مینا تا کنون راجع به او حرفی نزده بود؟ از 

 نگرانی حالش بهم می خورد. مهرداد به اتاق رفت ولی حرفهای مادرش را می شنید.

اال زوده. او هنوز سربازی نرفته، بی کاره، معلوم نیست دانشگاه قبول می شه یا نه. من نمی گم دختر بدیه، می گم ح» 

حاال وقت زنش نیست. اگه راست می گه و مهرداد رو دوست داره صبر کنه، بعد، وقتیکه تکلیف مهرداد روشن شد 

نواده ی ر اتفاق بیافته. خامی ریم جلو. مهرداد بچه است تا چند سال دیگه ممکنه نظرش تغییر کنه، پشیمون بشه، هزا

 «اونا با ما تناسبی نداره و بهتر از اونو براش پیدا می کنم.

دیگر حرفهای او و پاسخ پدرش را نفهمید. او به این می اندیشید که پدر مینا چه پاسخی خواهد داد و آیا ممکن است 

 مخالفت کند؟ پسر عمه اش کیست و چه می کند؟

 «مهرداد، مادر کارت داره، می گه بیا شام بخور...» رف زد. خواهرش چند بار صدایش زد:نه شام خورد و نه باکسی ح

تصویر مینا با آن نگاه خاص از نظرش محو نمی شد. به مخالفت مادرش اهمیتی نمی داد، اگر پدر مینا موافقت می 

 کرد، هیچ چیز مانع رسیدنش به مینا نمی شد.

فت. به غذا میل نداشت. شب را تا صبح نخوابیده بود. حال عجیبی داشت، مثل فردا صبح هم برای خوردن صبحانه نر

اینکه روی آتش نشسته بود. دلشوره و اضطراب وجودش را در هم می پیچید. صدای پدرش را شنید، با آرامی و 

 کلمه هایی شمرده. همانطور که سر کالس درس می داد.

وای دق کشش کنی؟ مگه نمی بینی دیوونه این دختره؟ مگه نمی چرا بچه رو زجر می دی؟ می خ»... پدر می گفت:

فهمی چقدر اونو دوست داره؟ فکر می کنی با دختر یه ثروتمند و خانواده دار خوشبختش می کنی؟ خودتو سبک 

 «نکن. او دست بردار نیست، یادت رفته چند روز پیش چه حالی داشت؟

یل بگم با کی وصلت کردیم. این همه دختر تو فامیل منت اونو واال من خجالت می کشم توی فام» مادرش می گفت:

دارند. وقتی بره دانشگاه و دخترای تحصیل کرده رو ببینه فراموش می کنه. از چشمش می افته. شما مردها فقط 

امیل فچشمتون دنبال زیباییه، به ظاهر نگاه می کنید. ولش کن، به روش نیار، این دختر به ما نمی خوره، آبرومون تو 

 و اخمهایش را در هم کشید و ادامه داد:« می ره با اون خونه ی بو گندو...

مهرداد حالیش نیست. هنوز دهنش بوی شیر می ده. اسیر احساس شده. اصال صبر کنه ببینه قبول می شه یا می ره » 

 « سربازی. کاش ببرنش سربازی تا یادش بره.

ان بر اعصاب متشنج و بهم ریخته اش فشار بیشتری می آورد. می خواست مهرداد از خانه بیرون زد. شنیدن این سخن

هر طور شده وقت را بگذراند تا بعدازظهر به خانه ی آنان برود. تنها امید و دلخوشیش این بود که بعدازظهر او را 

ر جا می کشاند و خواهد دید. ساعتها در اطراف خانه ی آنان پرسه زد. افکار پریشان و بهم ریخته اش او را به هزا

صحنه های گوناگون را درنظرش مجسم می کرد. مراسم عقد، عروسی، مینا در لباس سفید و تاجی از گل، مثل 

شاهزاده خانمی، پری افسانه ها. گاه خودش را در کنار او می دید و گاه دیگری را. نادر چه شکلی است؟ کینه ای 

 گاه می کند او را خواهد کشت.نسبت به او حس می کرد. اگر ببیند که به مینا ن
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مادر مینا مهرداد را پسندیده بود. در دلش نشسته بود. مهرش را در دل خود احساس می کرد، گویی سالها بود او را 

می شناخت. از نگاههای آن دو پی برده بود که پیش از این یکدیگر را دیده اند و دوست دارند. این همان پسری بود 

 که مینا گفته بود؟

 «ببینم مینا، او تو رو کجا دیده؟ راستشو بگو؟» 

 «تو راه مدرسه، خیلی وقته، اگه یادتون باشه یه بار بهتون گفتم...»... مینا سرخ شد و دستپاچه گفت:

 «آهان پس همون پسره که گفتی یه مدتیه دنبالت افتاده؟ پس چرا بعد از اون چیزی به من نگفتی؟» 

 «با هم حرف هم زدید؟ تو هم اونو دوست داری؟» م کرد و سپس ادامه داد:مادر این را گفت و کمی اخ

 «به آقا جون نگی، آره با هم حرف زدیم، خیلی دوستش دارم... مامان...؟» ... 

 «پسر خوبیه ،باشه کمکت می کنم، نگران نباش، پدرتو راضی می کنم.» 

 شب مینا از اتاق بیرون رفت و پشت در گوش داد.

پسر خوبیه امسال دیپلم می گیره و می خواد بره دانشگاه، خانواده ی محترم و حسابی داره، از »... ی گفت:مادرش م

قیافه اش معلومه که خیلی باهوشه، می دونی مینا یه دختر معمولی نیست، خیال پرداز و احساساتی و رویاییه، جاه 

او یه پسر ساده ی شهرستانیه، خیلی آروم و عادیه، تازه طلبه، نادر به دردش نمی خوره، با اون نمی تونه زندگی کنه، 

 «مدتیه که ازش خبری نیست. تو سالها پیش یه حرفی زدی، دیگه اونا دنبالشو نگرفتند. دختر باید شوهر کنه.

پدر حرفی نمی زد و به فکر فرو رفته بود و سیگار می کشید. پس از ساعتی تعریفهای با آب و تاب مادر کار خودش 

 باشه بگو بیاد من ببینمش، ببینم چیکار می کنم، باید تحقیق»... کرد. پدر دود سیگارش را به طرف پنجره فرستاد،را 

 «کرد. او چطور مینا رو می شناسه؟ کجا اونو دیده؟

 «تو راه مدرسه دیده ولی جوان نجیبی به نظر می رسه...» 

خدایا! ای خدای مهربون به ما کمک کن، هیچی » ا کرد،مینا خوشحال شد و شب را راحت خوابید. قبل از خواب دع

 «ازت نمی خوام جز مهرداد کمکم کن...

فردا سطل فاضالب را در دست داشت. موهایش به چهره اش ریخته بود. بلوز صورتی رنگ نخی آستین کوتاهی به 

شیک طوسی رنگ و کروات تن داشت و چادری کهنه به سر. ناگهان مهرداد را روبروی خود دید. با کت و شلوار 

طوسی با خالهای سیاه، و چشمانی سیاهتر از شب، ناگهان قلبش فشرده شد و دستش لرزید مقداری از فاضالب روی 

 پاها و دمپایی پالستیکی اش ریخت.

 «بدش من، کجا می خوای ببری؟» چند دقیقه به یکدیگر نگاه کردند. عاقبت مهرداد گفت:

 خندید.« آم، همینجا توی جوبنه، تو برو تو االن می » 

 «لباسات کثیف می شه.» 

مهرداد با تحسین و اشتیاق به سراپایش نگاه کرد. مثل تشنه ای بود که به آب زالل و گوارایی نگاه می کند. او از مینا 

 بیشتر دچار هیجان و دستپاچگی شده بود، صبر کرد تا برگردد.

 «برو به مادرت بگو...» 

 انه دوید، دستها و پاهایش را شست و موهایش را مرتب کرد.مینا به داخل خ

 «بفرمایید تو.» 

 «سالم! می بخشید مزاحم شدم، مثل اینکه خیلی زود اومدم.» 
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 «سالم آقا، خواهش می کنم، خوش آمدید، حالتون خوبه؟ مادر و پدر حالشون خوبه؟» 

 «م. با ایشون صحبت کردید؟الحمداهلل، آقا تشریف ندارند؟ میل داشتم خدمتشون برس» 

 «بله شبها به خونه میان، ایشون هم میل داشتند شما رو ببینند و با شما حرف بزنند.» 

 مهرداد قلبش فشرده شد، نکند می خواهد به او پاسخ رد بدهد؟ ای خدای بزرگ کمکم کن.

برایش درست کرده بود، بازی می کرد. مینا وارد شد و برایش چای آورد. زیبا در اتاق با عروسک پارچه ای که مینا 

 مهرداد با او حرف می زد.

 «ببینم! چه عروسک قشنگی، اسمش چیه؟ کی برات درست کرده؟ خودت که از عروسکت قشنگ تری...» 

 به مینا نگاه کرد. چقدر دو خواهر شبیه هم بودند. مهرداد فکر کرد خدا چگونه این همه زیبایی را در اینها آفریده؟

 «ستت درد نکنه، چرا زحمت کشیدی؟ دیدنت چنان مست و سیرابم کرده که نیازی به...د» 

 مریم خانم وارد شد، مهرداد حرفش را قطع کرد و سرش را پایین انداخت.

مینا پایین اتاق نشست و به مادرش که خریدارانه به مهرداد چشم دوخته بود نگاه کرد. مهرداد با وجود سن کمش با 

 رضه بود و اعتماد به نفس عجیبی داشت.وقا و با ع

ما ش»... دقیقه ای سکوت برقرار شد، مهرداد زیر چشمی به مینا نگاه می کرد. عاقبت مریم خانم سکوت را شکست:

 «فکر نمی کنید... حاال ازدواج برای شما خیلی زوده؟ خیلی جوانید، به طور حتم سربازی هم نرفتید؟

بله، حق با شماست، اما... به این زودی نمی خوام... فقط می »... ا شد و گفت:مهرداد کمی دستپاچه شد، جابج

 «خواستم...

نمی دانست چه باید بگوید که کار را خراب نکند. اگر اشاره به آشناییش با مینا می کرد ممکن بود... اگر نمی کرد 

ر فکرش سبک و سنگین و مرتب چگونه میل و عشقش را به مینا توضیح دهد؟ مدتی سکوت کرد و حرفهایش را د

 کرد.

 «راستش می ترسم که... شما... یعنی ایشون با کس دیگری ازدواج بکنه و...» 

 بله، می فهمم، درسته. خب انشااهلل درست می شه،» مریم خانم خندید:

ید چکار می نش فکر می کنید دانشگاه قبول بشید؟ اگه»سپس رو به مهرداد کرد و گفت: « مینا برو براشون چای بیار

 «کنید؟

سعی می کنم قبول بشم. درسم خوبه، اگه امسال نشدم به طور حتم سال دیگه قبول می شم، شما با آقا صحبت »

 «کردید؟

 «فکر نمی کنم مخالفت کند.»و چون دید او نگران است افزود: « بله، بخاطر همین می خوان شما رو ببینند.»

 «بمونم؟کی تشریف میارن؟ میشه منتظرشون »

 «ساعت هفت میان، اشکالی نداره، تشریف داشته باشید.»

مهرداد خوشحال شد، مثل اینکه دنیا را به او بخشیده باشند، نگاهی به مینا کرد و بی اختیار خندید. مینا هم خوشحال 

می کرد و  شد و پاسخش را با نگاهی و لبخندی داد. زیبا در آغوش مینا نشسته بود و کنجکاو به مهرداد نگاه

عروسکش را در آغوش می فشرد. مادر از اتاق بیرون رفت تا به فکر شام باشد. پس از رفتن او مهرداد حریصانه به 

 مینا نگاه کرد.

 «پدرت دیشب چی گفت؟»
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هیچی، همین که مادرم گفت، می خواد با خودت حرف بزند، خوشبختانه مادرم موافقه، راضیش می کنه، ایشاال »

. نگران نباش. مادرم دیشب خیلی از تو تعریف می کرد، او راضی نیست من با نادر ازدواج کنم. از او درست می شه

خوشش نمیاد. منم خوشم نمیاد. خدا کنه پدرم از تو خوشش بیاد. می خوای کتابی بیارم؟ کتاب آرزوهای بزرگ رو از 

 «کتابخونه گرفتم.

 «ونی چه حالی دارم. دلم داره از جا کنده میشه.نه، مگه می شه کتاب خوند، با این حال؟ نمی د»

 مادر، مینا را صدا زد، مینا بیرون رفت و به مادرش گفت که شام چیزی درست کند و مهرداد را برای شام نگه دارند.

 «شام خوبی درست کن.»

ست کردن شام شد. مقداری برنج و روغن در خانه داشتند و برای مهمان ذخیره کرده بودند. مریم خانم مشغول در

مهرداد با زیبا مشغول بازی شد. او کم کم به مهرداد نزدیک می شد و با شیرین زبانی دربارۀ عروسکش حرف می 

زد، مهرداد به فکر نادر بود که آیا مینارو دوست داره؟ اگر مینا را به او بدهند چه کند؟ زندگی بدون او معنی و 

 مفهومی نداشت.

رسید. مسعود و محسن وارد اتاق شدند و با دیدن مهرداد یکه خوردند. مسعود او را دیده  سر و صدای بچه ها بگوش

بود سالم کرد و حیرت زده به او خیره شد. پس خواستگار مینا اینه؟ از اتاق بیرون رفتند. لباسهایشان کهنه و پاره 

ن ژولیده بود. اما زیبا و قوی به نظر بود. زانوی شلوار محسن سوراخ بود. دست و پاهایشان کثیف و سیاه و موهایشا

 می رسیدند.

 «همه شون قشنگند ولی... حیف که...»مهرداد فکر کرد 

 مسعود وارد شد مؤدبانه نشست. سفید و مو طالیی با چشمهای قهوه ای و درشت.

 «کالس چندی؟»مهرداد پرسید: 

توجهش را جلب کرده بود و موهای مرتب و  و کنجکاو به مهرداد خیره شد، لباس و کروات او« سوم راهنمایی.»

 خوش حالتش که با دقت شانه شده بود.

 و به دستهای سیاه و موهای بهم ریخته اش نگاه کرد.« نتیجه تو گرفتی؟ معدلت چنده؟»

عنی ی»و مثل اینکه پشیمان شده باشد گفت: « بله، هفده، می خوام برم رشتۀ ریاضی، تا از کتابهای مینا استفاده کنم.»

 «ریاضی رو دوست دارم، نمرۀ ریاضیم همیشه هیجده، نوزده است.

 مهرداد حوصله اش سر رفته بود. چرا مینا نمی آمد؟ چکار می کرد؟ دلش می خواست به کمک او می رفت.

 «شما کالس چندید؟ درستون تموم شده؟»

 «تقریباً می خوام کنکور بدم، دارم برای کنکور می خونم.»

 «ون ریاضییه؟شما رشته ت»

 «بله، منم ریاضی رو دوست دارم، برادرت کالس چنده؟»

 «پنجم دبستان، بچۀ درسخونی نیست. بازیگوشه، معدلش چهارده شده.»

بوی لجن حوض به مشام می رسید. اتاق پر از مگس بود و به سر و صورت زیبا نشسته و از ظرف میوه ای که جلویش 

ن همسایه که به بچه هایش فحش می داد شنیده می شد، مهرداد از اینکه مینا در چنین بود باال می رفتند. جیغ و داد ز

 جایی زندگی می کند ناراحت بود...
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پدر مینا از دیدن مهرداد هم خوشحال شد. ظاهر او خیلی بهتر و باالتر از آنان بود. او را برای دخترش مناسب دید. 

. هر کس او را می دید تحت تأثیر قرار می گرفت. به گرمی با او برخورد مهرداد کسی نبود که رحیم آقا او را نپسندد

کرد و یک سری سؤاالت دربارۀ خودش و خانواده اش پرسید. به نظرش مهرداد برازنده و فهمیده آمد، اما خیلی 

یان ز بجوان. قوطی سیگار فلزیش را باز کرد و مقداری توتون در کاغذ سیگاری ریخت و پیچیده و روشن کرد. طر

خب چرا به این زودی قصد ازدواج دارید؟ فکر »مهرداد و برخورد باوقارش را پسندید. پکی به سیگارش زد و گفت: 

 «نمی کنی حاال؟... چند سالته؟

 «نوزده سال، می رم تو بیست سال. واال...»

 «د...می خواد بره دانشگاه. حاال قصد داره فقط نامزد کنه، شای»مریم خانم به کمکش آمد: 

 مهرداد خجالت کشید دربارۀ عشق شدیدش به مینا چیزی بگوید، سرش را به زیر انداخت.

رحیم آقا فکر کرد: اگر دانشگاه قبول شود آیندۀ خوبی خواهد داشت. جوان با شهامت و با عرضه ای به نظر می 

ه رسید دقیقه ها سنگین بودند و برسد. اتاق در سکوت فرو رفته بود، قل قل سماور و نفسهای تند مهرداد بگوش می 

 کندی می گذشتند.

 «باید تحقیق کنم، مدتی وقت الزمه. بعد جواب می دم. خوب شام را بیار.»عاقبت رحیم آقا سکوت را شکست، 

بهترین شامی بود که مهرداد در عمرش می خورد. عدس پلو با کشمش و روغن کرمانشاهی. )روغن را از نورآباد 

آورده بودند( پس از شام رحیم آقا نشانی منزل و مدرسه اش را گرفت و به گرمی او را بدرقه کرد.  برایشان سوغاتی

آخرین لبخند را دم در مینا برویش زد و مستش کرد. برای نخستین بار بود که بی اجازۀ پدر و مادرش بیرون از خانه 

 شام خورده بود.

شام بخورند، سابقه نداشت بی خبر جایی برود. پدرش فکر خانۀ  پدر و مادرش خیلی نگرانش بودند. نتوانسته بودند

 مینا نبود. با نگرانی سیگار می کشید.

 «اگر بالیی سر بچه بیاد تقصیر توست، مهرداد بچۀ مغرور و یکدنده ایه، نباید اینطور با او رفتار کنی...»

به نظر می رسید. سالم کرد و یکراست به زنگ زدند. ساعت نزدیک ده بود. مهرداد وارد شد، خوشحال ولی متفکر 

 اتاق مهمانخانه که همانجا درس می خواند رفت. صدای مادرش را شنید.

 «تا این وقت شب کجا بودی؟ چرا نگفتی شام نمی آی؟ نگفتی ما دلواپس می شیم؟»

 مید و هدف داشت.مهرداد پاسخی نداد و سراغ کتابهایش رفت. تصمیم گرفته بود جدی درس بخواند. حاال دیگر ا

 ولی پاسخی نشنید.« مهرداد! با توام می گم کجا بودی؟ یعنی چه؟ چی شده؟»مادر پشت درآمد، 

به طور حتم رفته خونۀ مینا. مگه بنا نبود »پدر لبخند معنی داری زد، یادش آمد که امروز قرار بوده به خانه مینا برود. 

 «ده چون خوشحاله.امروز جواب بدند؟ معلومه که جوابشون مثبت بو

چند روز بعد رحیم آقا یک روز مرخصی گرفت و به محل زندگی آنان رفت، از همسایه ها راجع به مهرداد سؤاالتی 

کرد، سپس به مدرسۀ او رفت و از مستخدم و مدیر و ناظم که برای ثبت نام در مدرسه بودند پرسشهایی کرد. همه از 

 ونه، زرنگ، باهوش و منظمی خواندند، همچنین نجیب و سربزیر و مؤدب...مهرداد تعریف کردند و او را شاگرد نم

لحظه ای که رحیم آقا به او گفت مینا مال تو و موافقت خود را اعالم کرد، مهرداد بی اختیار دستش را بوسید و به 

 «خوشبخت بشید.»گریه افتاد. رحیم آقا هم صورتش را بوسید و نوازشش کرد، 
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نبود و صدای او را نمی شنید. باورش نمی شد که به این راحتی و سادگی مینا را به چنگ آورده مهرداد روی زمین 

باشد. گوهر بی همتایی مثل مینا. فرشتۀ آسمانی. زیباتر از همۀ گلهای جهان. به این آسانی... نه ممکن نیست. این بار 

سپاسگزاری از خدا بودند. آنشب هم لبخند آن دو رنگ و معنی دیگری داشت و برق نگاهشان. هر دو مشغول 

مهرداد شام مهمان آنان بود. آبگوشت داشتند. اما به دهان مهرداد خوشمزه ترین و لذیذترین غذای دنیا بود. هر 

لقمه را با نگاهی به مینا چاشنی می کرد و مثل مائده بهشتی از آن لذت می برد. قرار گذاشتند سیزده رجب، عید 

امزدی خود را جشن بگیرند. دو هفته بیشتر نمانده بود. مهرداد می خواست پیش از کنکور مبعث پیامبر، مراسم ن

 باشد. 

دربارۀ مخالفت مادرش به آنان حرفی نزد. اما فکرش شدیداً مشغول بود، چه کند؟ برای نامزدی پول الزم داشت. 

 هنوز با مادرش قهر بود. تصمیم گرفت با پدرش صحبت کند.

پدر، اگه کمک می کنی بعد که پولدار شدم تالفی »ا تنها دید جریان را تعریف کرد و محکم گفت: یک روز که پدر ر

می کنم، اگر نمی کنی از کس دیگری قرض می گیرم، بعداً می رم دنبال کار و پسش می دم. دوست ندارم زیر منت 

 «اهش می کنم می دونی که...کسی برم. پول زیادی نمی خوام. اونا مردمان قانع و کم توقعی هستند، پدر خو

 « مادرت چی؟ نمی خوای به او بگی؟ بدون اجازۀ او مگه می شه؟ آبروریزی می کنه...»... 

 « شما بهش بگید. اگه راضی شد که بهتر اگه نه، خودم یه کاری می کنم.»

که »یاد زد: وقتی که آن شب آقای مهرجو با زنش صحبت کرد، مهین خانم بشدت عصبانی و ناراحت شد و فر

اینطور؟ پس می خواد خودش به تنهایی کارشو انجام بده؟ دیگه مادر بی مادر. تموم شد، خرش از پل گذشت، دیگه 

با من کار نداره. تو دنیا اونه و مینا. بیا اوالد بزرگ کن، این همه حرص و جوش بخور و خرج کن و زحمت بکش، اینم 

 « ه دنبال دختر گدا گرسنۀ دهاتی و...آخرش. باشه، منم کاری به کارش ندارم، بر

پدر مهرداد بحث را بی فایده دید، ناچار دور از چشم زنش پول مورد نیاز را به او داد و قول داد اگر مهین خانم اجازه 

بدهد و بتواند در مراسم شرکت می کند اگر نه عذرخواهی کند و بگوید بیمارند و یا هر طور می تواند بهانه ای 

 . بیاورد..

چند روز بعد مهرداد و مینا به بازار رفتند، مهرداد یک حلقۀ طال، یک دست لباس، آینه و شمعدان و مقداری لوازم 

آرایش خرید. جشن نامزدی خیلی ساده و بی سر و صدا با شرکت پدر مهرداد، بدون همراهی مادرش و همسایه ها 

از قوم مهرداد آمده بود عمویش بود که به مهرداد عالقۀ  برگزار شد. مینا فامیلی در تهران نداشت و تنها کسی که

 خاصی داشت و دوست صمیمی اش فرهاد. 

مهرداد و پدر مینا و مینا نزد پیش نماز مسجد رفتند تا صیغۀ محرمی را بخواند و شب، هنگامی که حلقۀ نامزدی را به 

ردند. مینا هم حلقه ای را که خود مهرداد  دست مینا می کرد، انگار سند شش دانگ دنیا و آخرت را به نامش میک

خریده بود به دست او کرد. لباس ساده ای پوشیده بود و موهایش را به دو رشته بافته و چادر چیت سفید نازکی به 

 سر داشت. کمی دست زدند و هلهله کردند مینا مثل همیشه از شرم گلگون بود و از شادی قلبش از جا کنده می شد. 

خوردند. مهرداد در پاسخ آنان که پرسیدند چرا مادرت نیامده مدتی تردید کرده و سپس مجبور شده  کمی شیرینی

 بود دروغ بگوید که مادرش بیمار است. 

 « کسالت داشته...»آقای مهرجو هم با ناراحتی گفته بود: 
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اش برود ولی با دلی مملو از آنان اتاق مستقلی برای خوابیدن او نداشتند، مهرداد مجبور شد برای خواب به خانه 

 شادی بی سابقه و غیرقابل توصیفی به خانه رفت. 

کجا بودی تا حاال؟ این چند باره شبها دیر به خانه می آیی؟ باید به من »مادرش که بی اطالع بود، با دیدن او پرسید: 

 « بگی کجا بودی، ما نباید از کار تو سر دربیاریم؟

 تا بحال مادر در او ندیده بود. مهرداد خندید. خنده ای که 

 « رفته بودم خونۀ نامزدم، آن چند بار هم آنجا بودم حاال خیالت راحت شد؟»

و دقیق به چهره و چشمانش که برق « نامزد! نامزدت کیه؟ یعنی راستی راستی با دختره نامزد شدی؟ راست می گی؟»

 خاصی در آنها می درخشید خیره شد. 

اونم اجازه داد. شما خوب می دونستید که من نمی تونم چشم از مینا بپوشم. با این وجود در بله، به پدر گفتم »

 مخالفتتان پافشاری کردید. 

  «من بی او و دور از او نمی تونستم زندگی کنم. ناچار شدم بی اجازۀ شما این کارو بکنم. امیدوارم منو ببخشید.

 « از کجا پول آوردی؟ چی براش خریدی؟ کی؟»

 « اینش دیگه مهم نیست. مهم اینه که ما با هم نامزد شدیم و صیغۀ محرمی هم خوندیم.»

این را گفت و به اتاقش رفت و شب را با خیال مینا به صبح رساند. فردا هم با دسته گلی به خانۀ آنان رفت. مینا در را 

می خواست با او تنها باشد. پدر و مادر به رویش باز کرد. چادر بر سر نداشت. مثل ماه می درخشید. مهرداد دلش 

مینا این نیاز را دریافتند. بچه ها را برداشتند و از خانه بیرون رفتند. گفتند به زیارت شاه عبدالعظیم می رویم، جای 

دیگری که با بودجه شان جور باشد نداشتند. مهرداد همینکه خود را با مینا تنها دید از فرط هیجان در حال دیوانه 

 بود.  شدن

مینا یعنی من خواب نمی بینم؟ بیدارم؟ خدایا این منم در کنار مینا؟ اوه گل من، باور نمی کنم تو را به این بی »

همتایی... نمی دونم چی بگم واژه ها نمی تونند تو رو توصیف کنند. یعنی باور کنم این سعادت رو؟ خدایا چطور تو را 

 « ی به من دادی، مینا بگو که خواب نمی بینم...سپاس بگویم که چینین نعمتی را به راحت

مینا آرام و خوشحال به او نگاه می کرد. کلمه ای نمی یافت در پاسخ او بگوید، کلمه ها گریخته بودند. محو شده 

بودند. هیچ چیز احساس نمی کرد حتی خودش را. در دنیای او تنها مهرداد وجود داشت. کلمه های دلنشین او را 

ۀ جویبار در بهشت رؤیاییش می شنید. او هم باورش نمی شد به این آسانی برای همیشه مهرداد را به چون زمزم

دست آورده باشد. این خوشبختی برای او سنگین و زیاد بود. تاکنون زندگی به او چیزی نداده بود جز فقر و بدبختی. 

 او بخشیده بود.  حال دریچۀ خوشبختی برویش باز شده و به جای همه چیز مهرداد را به

 

به این ترتیب مهرداد و مینا در آن نقطۀ پرت و دورافتاده، در محقرترین خانه های تهران، در محله ای کثیف و شلوغ 

بزرگترین عشقها را بنا نهادند. از آن عشقهای افسانه ای و لیلی و مجنونی. در آن خانه برای خود بهشتی ساختند، پر 

 با جویهای عسل و شراب و این گونه یکی از نادرترین عشقهای تاریخ را به وجود آوردند.  از گلهای رنگارنگ و معطر

از آن پس مهرداد هر روز آنجا بود ولی شبها به خانۀ خودش می رفت و تا نزدیک صبح درس می خواند. آنها خیلی 

و گردش می برد و مثل همۀ  کم می توانستند فرصتی به دست آورند و تنها باشند. گاه مهرداد او را به سینما

نامزدهای جوان. تغییر لباس و حالت، مینا را بیش از پیش زیبا کرده بود. به طوری که همۀ چشمها متوجه او می شد و 
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و تو رو باید ت»مزاحمتهایی برایش ایجاد می کردند. گاه مهرداد با مزاحمان درگیر می شد و به شوخی به او می گفت: 

و گاه با تعجب از خود می پرسید: چطور شد او را به این « شه بیرونت بیارم. شهرو بهم می ریزی.خونه قایم کنم. نمی 

راحتی به من دادند؟ به نظرش مینا با اندازۀ تمام دنیا و آفرینش ارزش داشت. یعنی اگر تمام دنیا را از او مطالبه می 

ی به سر من زیاد است. آیا کس دیگری او را از من کردند تا مینا را به او بدهند زیاد نبود. فکر می کرد، او خیل

نخواهد گرفت؟ گاه ترس و وحشتی مرموز آزارش می داد و فکر اینکه اگر مینا را از من بگیرند چه خواهد کرد 

کالفه اش می کرد. هروقت به او نگاه می کرد و یا او را در آغوش می گرفت این ترس عجیب بیشتر می شد و مثل 

رویش مجسم می گشت. دلهرۀ عجیبی داشت. یکی به او می گفت مینا را از تو خواهند گرفت، او مال هیوالیی جلوی 

تو نخواهد شد. و... بیشتر او را بخود می فشرد و نفسهای تند و گرمش را احساس می کرد. با موهایی که لطیف تر از 

 ابریشم و درخشان تر از طال بود. قلبش ظرفیت آنرا نداشت... 

اینکه او را از دست ندهد به نحوی بی سابقه شروع به درس خواندن کرد. خیالش راحت بود و با خاطری  و برای

آسوده می خواند. کتابها را چندبار دوره کرد. در عمرش هرگز چنین درس نخوانده بود. کنکور نزدیک شد. اواخر 

 ا بود. خرداد بود. بهار آن سال برای او شادترین و باشکوه ترین بهارهای دنی

کنکور را به خوبی پشت سر گذارد. نود درصد تست ها را زده بود. جعبه ای شیرینی خرید و یکراست به دیدن مینا 

خیلی خوب زدم مینا، تست ها رو می گم. معجزه بود. این معجزه رو »رفت و با شادی کودکانه و هیجان آلودی گفت: 

دادی. اصال ً فکرشم نمی کردم. امکان نداشت بدون عشق تو به  تو کردی. تو بودی که پاسخهای صحیح رو نشونم می

 « این خوبی بتونم...

مینا از شب پیش نگران بود. دلشورۀ عجیبی داشت، خوابش نمی برد. بی قرار بود. دعا می کرد و نذر و نیاز. اگر 

صبح تا آن موقع که نزدیک مهرداد قبول نمی شد باید می رفت سربازی و این برای هر دو غیرقابل تحمل بود. از 

غروب بود، یک جا بند نمی شد. آرام و قرار نداشت. بی تابی می کرد. مثل دیوانه ها شده بود. از شنیدن این مژده 

در ِ تمام شادیهای دنیا برویش باز شد. از خوشحالی فریاد کشید. اگر مادر و برادرانش نبودند او را در آغوش می 

و شادی غیر قابل توصیفی بهم نگاه کردند و شیرینی خوردند. مینا برای همسایه ها  گرفت و می بوسید. با خنده

 شیرینی برد. 

باید یه جشن حسابی »بعد مهرداد مژده را برای مادرش برد، مادر خوشحال شد و او را بوسید و تبریک گفت: 

 «بگیریم. همه رو دعوت کنیم. بذار نتیجه رو اعالم کنند.

دند و محسن در را باز کرد.مینا فکر کرد مهرداد آمده،جلو /اینه رفت و دستی به موهایش روز وقتی در را ز

کشید.یقه ی لباسش را مرتب کرد.اما وقتی رو برگرداند نادر را در برابر خود دید.نادر چند لحظه بی حرکت و مات 

ود،باورش نمی شد مینا باشد.آن به او خیره شد.چند سالی بود که او را ندیده بود نیروی حرکت از او سلب شده ب

وقت که او را دیده بود غنچه بود و حاال به گلی شکفته تبدیل شده بود.با دستپاچگی سالم کرد مینا لبخندی زد که او 

را شیفته تر کرد،خواست چادر سرش کند ولی دیر شده بود نادر او را بی چادر دیده بود،بعالوه آن ها از بچگی 

 کرده بودند و درست مثل خواهر و برادر بودند..درست نبود حاال از او شرم کند! بزرگ شده بودند،بازی 

سالم،نادرخان،چه عجب؟چطور شد یاد ما افتادی؟می دونی چندساله اینجا نیومدی؟بفرما بشین، چرا ایستادی؟ مامان »

 «رفته بیرون االن میاد.
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شکی با موهای مجعد بینی به نسبت بزرگ و چشمانی نادر قدی کوتاه داشت و کمی چاق بود.سبزه رو،چشم و ابرو م

ریز ولی جذاب.صورتش او را ساده و کودن نشان می داد.قوی هیکل بود.دست و پاهای زمختی با عضالتی ورزیده 

 داشت.

چشمش را از مینا بر نمی داشت.مینا با گرمی با او احوال پرسی کرد.از همه و بچه های عمه اش پرسید.منتظر 

.قرار بود با هم سینما بروند.مهرداد گفته بود فیلم بین هر را نمایش می دهند.بنا بود امروز بروند و آن را مهردادبود

ببینند لباسی را که مهرداد برایش خریده بود پوشیده و آماده بود.نادر حریصانه به او نگاه می کرد.مینا می خندید و 

 از خاطره های گذشته با او حرف می زد.

روز من رفته بودم باالی درخت تو چقدر ترسیده بودی و نمی دونستی چیکار کنی؟من گیر کرده بودم و  یادته اون»

 «نمی تونستم بیام پایین تو دستپاچه شده بودی...

نادر در دنیای دیگری بود.گویی یکی از پری های کتاب افسانه ها روبرویش نشسته و از رؤیا حرف می زند.فکر کرد 

 است و... در عمق یک افسانه

سالم،دیر کردی؟راستی مهمون »ناگهان زنگ زدند.مینا شتاب زده و سبکبال دوید و در را باز کرد مهرداد بود:

 «داریم.

 «سالم گل من،کیه؟»مهرداد دستش را در دست گرفت و شیفته و مشتاق نگاهش کرد:

 «نادره پسر عمه ام،چند دقیقه پیش رسیده...»

 «مینجوری جلوش نشسته بودی؟نادر اومده چه کنه؟تو ه»

 به طرف اتاق رفت،سالم کرد،با نادر دست داد و احوال پرسی کرد...

سر نادر پ»نادر با تعجب و حسادت نگاهش کرد و به سردی پاسخ داد.چند دقیقه بهم خیره شدند.مینا خندان گفت:

 خواست بگوید نامزدم خجالت کشید و ساکت شد.«عمه ام،اینم مهرداد....

 «شما رو به جا نمیارم می بخشید.»ر همه چیز را حدس زد اما یقین نداشت.رو به مهرداد گفت:ناد

 «من مهرداد نامزد مینا هستم،ز آشنابب یا شما خوشحالم.»

 ناگهان نادر آتش گرفت.چیزی نماند بزند خردش کند.باورش نمی شد عرق سردی بر پیشانی اش نشست.

رنگ از چهره اش پریده و بی حال شده بود.به دیوار تکیه داد و «ا راست می گه؟نامزد مینا؟آره مین»آهسته گفت:

 خشمگین به آن دو خیره شد.

مینا خجالت زده سر به زیر انداخت و زیر چشمی به مهرداد نگاه کرد.نادر به زحمت خودش را جمع و جور کرد و با 

 سپس«تم چشمت به پسرای تهرانی بخوره...پس ازدواج کردی؟مگه قرار نبود...؟می دونس»خشم و حسادت گفت:

 «مینا نامزد منه،کسی حق نداره اونو....ساهاست که ما با هم نامزدیم،می کشمت مینا.»فریاد زد:

چی میگه مینا؟تو به نگفتی که نامزد داری،راجع به او حرفی نزده بودی...راست می »مهرداد رو به مینا کرد و گفت:

 «گه؟

نه،دروغ می گه،من هیچ قرار دادی با او نبستم،ما فقط دختر دایی پسر عمه اییم و دوست »د:مینا با خونسردی خندی

 «دوران بچگی بودیم.چنین چیزی نبوده.

دروغگو!تو نامزد من نبودی؟پدرت قول تو رو به من نداده بود؟فکر نمی کردم تهران شما »نادر خشمگین فریاد زد:

از من خوشگل تر؟یا ثروتمندتر؟شاید هر دو،تف،من تمام این مدت »ه کرد:و سر تا پای مهرداد را نگا«رو عوض کنه
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رو به تو فکر می کردم و به اومید تو بودم.تمام دروران سربازیم رو به یاد تو گذروندم،بی وفا.هرگز فکر نمی کردم 

 «که با همچین صحنه هایی رو به رو بشم.اگه می دونستم پامو اینجا نمی گذاشتم...

بیخود فکر کردی.چه قول . قراری با هم داشتیم؟پدرم وقتی بچه بودم یه شوخی کرده بود،بعد »ندی گفت:مینا به ت

 «پشیمون شده.من به تو قولی دادم؟

شفاهی نه،اما عمالً آره.ما با هم دوست بودیم.می دونستی چقدر دوستت دارم.همیشه با هم بودیم،حیف اون همه مهر »

و آن همه زحمت.باید می دونستم تهران تو رو از راه به در می کنه.وقتی به نامه هام و محبتی که به پای تو ریختم 

و برای این که حسادت مهرداد را «جواب ندادی باید می فهمیدم.الاقل یه خبری به ما می دادی.دعوتی....بی وفا.

داشتی برات انجام همه اش تو بغل من نبودی؟خودت رو برای من لوس نمی کردی؟هر کاری »تحریک کند افزود:

 «نمی دادم؟بدون من جایی می رفتی؟

کی؟وقتی هفت،هشت ساله »مینا که تا کنون خونسرد بود عصبانی شد،موهایش را با دست از صوذتش کنار زد:

بودم؟من سیزده سالم بود که اومدیم تهرون و دیگه تو رو ندیدم جز یکی دو بار اونم خیلی کم،چرا دروغ می 

 «یه برادر دوست داشتم،باهات بازی می کردم و....مهرداد پاشو بریم.گی؟من تو رو مثل 

من و مینا یکدیگر رو دوست داریم و با اجازۀ پدر و »مهرداد بلند شد و در حالی که شلوارش را صاف می کرد گفت:

 «مادرش نامزد شدیم.ضیغۀ عقد هم خونده شده.بنده هم بی تقصیرم.بریم مینا.

به اندام کشیده و متناسب مینا نگاه کرد.آه عمیقی کشید و دندان هایش را به بهم فشرد.مادر نادر با خشم و حسادت 

 مینا وارد شد و با نادر سالم و احوال پرسی کرد،اما نادر پاسخی نداد.

 «چی شده؟چرا ناراحتی؟چطور شده یادی از ما کردی؟حال مادرت چطور؟»

 «را....اگه می دونستم حاال هم نمی اومدم.می خواستید چی بشه؟مگه دایی جون قول مینا »

واال من تقصیری ندارم.دایی گفت....یعنی مدتی بود از شما خبری نداشتیم،فکر کردیم یه »مریم خنده ی خشکی کرد:

 «حرفی بوده و گذشته.پس به این خاطر ناراحتی؟قسمت تو نبوده...

و ساله سربازم،می خواستم بعد از تموم شدن سربازیم این چه حرفیه زن دایی،شما یه خبری به ما می دادید.من د»

خدمت برسم.فکر کردم قولتون قوله.من مینا رو دوست داشتم.به امید اون زندگی می کردم.ما از بچگی با هم بزرگ 

شده بودیم،چطور شما بی خبر این کار رو کردید؟...من این حرفا سرم نمی شه،مینا مال منه،نمی تونم اونو فراموش 

 «یا خودمو می کشم یا اون پسره رو...کنم.

این حرفا چیه می زنی؟مینا تو رو دوست نداره،می میره برای او،تو چطور می خوای با کسی که....بهتره فراموش »

 «کنی.زن برای تو زیاده خودم برات پیدا می کنم..

 بگیرید.او سالهاست نامزد منه،اگه الزم نکرده،من غیر از مینا کسی رو نمی خوام،باید پسش»نادر خشمگین فریاد زد:

 «این کار رو نکنید می کشمش.اون پسره رو می گم...

ببین نادر،این حرف ها فاییده ای »مریم خانم با مهربانی استکان چای را جلوش گذاشت و با لحن مالیمی اضافه کرد:

نه و زن تو بشه.او به درد تو نمی نداره اون زن شرعیه اونه.دیگه این حرفا رو نزن.مینا امکان نداره اونو ول ک

خوره.وقتی تو را نمی خواد تو چطور می خوای با او ازدواج کنی؟چایی تو بخور.ما می دونستیم تو رو دوست 

نداره.اونم نبود با تو ازدواج نمی کرد.دوستی یک طرفه فایده ندارع.تو پسر خوبی هستی اما با او نمی تونستی زندگی 

 «کنی،ولش کن...
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می رم »به فکر فرو رفت کاردش می زدند خونش بیرون نمی آمد.چای را نخورد.بلند شد و با غیظ گفت:نادر 

از خشم به خود می «بیرون.شب میام دایی رو ببینم و دو کلمه باش حرف بزنم،شما زندگی منو نابود کردید.

د.دلش می خواست مهرداد را با پیچید.نمی دانست چکار بکند.از خانه بیرون زد و در خیابان شروع به قدم زدن م

چنگش خفه می کرد.بی هدف راه می رفت،به میدان شوش رسید.از دست فروشی چاقوی ضامن داری خرید و داد 

 آن را تیز کردند.فکر کرد باید مهرداد را بکشد.

یچاره دیونه کردی؟ بتو چند نفر رو »وقتی مینا و مهرداد از خانه بیرون رفتند،مهرداد مشتاقانه به مینا نگاخ می کرد:

تقصیر نداره،منم بودم دیونه می شدم،چرا آنطور بی حجاب پیشش نشسته بودی؟ندیدی چطوری نگاهت می 

 «کرد؟حاال فکر می کنی چیکار می کنه؟یعنی ممکنه...؟نه،اگه مزاحمت بشه می کشمش.

 «تو نبودی؟تقصیر توست،تو منو از چنگش درآوردی،اگه »مینا با عشوه خندید و به شوخی گفت:

 «یعنی اگه من نبودم می خواستی با او ازدواج کنی؟دوستش داری؟»

نه بابا،شوخی کردم،کی می خواست با او ازدواج کنه؟خدا منو برای تو آفریده.اگه تو نبودی با هیچ کس دیگه ازد.اج »

و بودم،تا اون روز که نمی کردم.از بچگی یه شاهزادۀ خیالی داشتم،یه قهرمان که شکل تو بود.سال ها منتظر ا

دیدمت،یادته؟کتابام افتاد تو برفا تو جمشون کردی؟با اولین نگاه شناختمت،همون شاهزادۀ افسانه ها بودی،هرگز 

 «اون روزو فراموش نمی کنم.هرگز فکر ازدواج با او نبودم...

د برد،یادته؟او آن روز عقل و یعنی تا اون روز منو ندیده بودی؟من ماها بود می شناختمت.آن روز که چادرت رو با»

دلمو دزدیدی و در وجودم نقش بستی و همه جا را اشغال کردی.خب که اینطور،پس من شاهزادۀ افسانه های 

 «توام؟پس چرا اون همه اذییتم می کردی؟

 نمی دونم،شاید می ترسیدم.شاید...می خواستم امتحانت کنم.شایدم....این از خصوصیات»مینا خندۀ بلندی کرد:

زنهاست.زود که نمی شه گفت بله.همان روز که بهت جواب رد دادم تا صبح خوابم نبرد و از درس و مالس چیزی 

 «نفهمیدم.نمی دونی چقدر اشک ریختم...

که این طور؟پس تو...؟یعنی من باعث شدم تو گریه کنی؟الهی من بمیرم.بی این وجود جلو من فیلم میومدی و قیافه »

عذاب می دادی؟شما زنها چه جنس عجیبی دارید؟پشت سر گریه می کنید جلو رو می گید  می گرفتی؟بدجنس،منو

 «مزاحم نشو و....هیچ کس شما رو نمی شناسه.

خوب گذشته رو ول کن،حاال بگو با نادر چه کنیم؟می ترسم بالیی سرتو بیاره.خواهش می کنم نا اونجاست خونۀ ما »

 «نیا.خدا کنه زودتر بره.

 «خوب....نمی تونم ببینم کسی آنطور نگاهت می کنه،جلو اون چادر سرت کن. من نیام تا»

 «چشم آقا می کنم.شما مردا چقدر حسودید؟پس قول میدی نیای؟زود می ره،فکر نمی کنم زیاد بمونه،حسود آقا.»

 «باشه نمیام ولی یک روز بیشتر نباید طول بکشه،نمی تونم صبر کنم.»

 «آوردیش؟راستی گفتی یه شعر گفتی،»

یادم رفت،مگه تو حواس واسۀ آدم می ذاری؟برات می آرمش.البته خیلی خوب نیست ولی احساسمو بیام می »

کنه.مگه شعر بیان احساس نیست؟تو خودت یه شعر مجسمی،یه غزل شیوا.فکر می کنم همۀ غزل های دنیا رو برای 

 «تو سروده اند.تو یه غزل زنده ای..

 ندید و به لب و دهان او نگاه می کرد.مینا کیف می کرد و می خ
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در طول فیلم به نادر فکر می کرد و نگاههای او.دلش شور می زد:آیا نادر به این راحتی دست برخواه داشت؟نکند 

 دست به انتقام جویی بزند؟به مهرداد نگاه می کرد و اگر...؟چه کند؟

 «مده؟کی میان؟برنگشت؟دایی هم نیو»نادر با عجله به خانه برگشت و پرسید:

 «مینا رو نمی دونم.شاید بیرون شامو بخورن.اما دایی چند دقیقه دیگه میاد.»کریم خانم گفت:

 «شامو بیرون بخورند.ولی این شام آخرشه.»نادر چاقو را در دستش فشرد و زیر لب تکرار کرد:

 نشست. یک چایی نوشید.ساعت هفت بود.در زدند،داییش بود.

 «سالم!»

 او را بوسید.«در خانسالم!نا»

بغض گلوی نادر را گرفته بود، به تندی خود را از آغوش او «حالت چطوره؟رسیدن بخیر!چه عجب از این طرفا؟

بیام چه کنم؟برای چه بیا؟االن هم بیخود اومدم.می خواستم برم.ولی می خواستمفقط »بیرون کشد و گله آمیز گفت:

 غض گلویش را فشرد.بهتون بگم...اشک در چشمش حلقه زده بود.ب

بگم چه بدی از من دیدی؟چه خطایی؟مگه من چیکار کرده بودم که لیاقت دختر شما رو نداشتم؟شما...؟مگه قول »

 «مینا رو به من نداده بودید؟مگه نمی گفتید مینا و نادر برای هم ساخته شده اند؟مگه...؟

 اشکش جاری شد و دیگر نتواست حرف نزند.

گریه نکن پسرم،دایی جون،من خیر و صالح تو رو می »او را در آغوش گرفت،نوازشش کرد:رحیم آقا با محبت 

خوام.خداشاهده تو را به اندازۀ مینا دوست دارم.خوب گوش کن،مینا به درد تو نمی خورد.او دختر عجیبیه.مناسب تو 

و دید.مهرداد را دوست داشت.تنبود.نمی توانست با تو زندگی کند.مایل به ازدواج با تو نبد.با هم خوشبخت نمی ش

اگر راست می گی و دوستش داری باید از خوشبختی او خوشحال باشیواین خودخواهیه که به خاطر خودت او را بد 

بخت کنی.خوب فکر کن،ببین چی می خوام بگم.اگه او تو رو می خواست من از خدا می خواستم.از خواهرزاده خودم 

دواج اونا مخالفت می کردم سودی به حال تو نداشت،چون مینا حاضر نبود با بهتر کیه؟خیلی فکر کردم.اگه با از

را گرفت  دستش«تو...گریه نکن،مرد گریه نمی کنه.قول می دم زنی بهتر از مینا گیرت بیاد.خب حاال بیا شام بخوریم.

 و کنار خودش نشاند.

 «دلت می خواد مینا یه عمر بدبخت باشه؟»

نمی دونم این بچه فکلی چی داشته که اونو به من ترجیح دادید؟باشه،نتیجه این :»نادر اشک هایش را پاک کرد

 بلند شد.«کارتونو می بینید.دنیا همین جور نمی مونه.

 رحیم آقا دنبالش رفت،دستش را گرفت و...اما او خشمگین در را بهم کوبید و رفت.«خداحافظ.»

نا را تا دم در آورد ولی هرچه کردند وارد خانه نشد.گفت باید مهرداد و مینا شاد و خندان برمی گشتند.مهرداد می

 برود.پدر و مادرش نگران می شوند دیر وقت است.

وسط های کوچه ناگهان شبح سیاهی از پشت تیر چراغ برق خود را بر روی مهرداد انداخت و تا آمد ببیند کیست 

 مینا مال منه و گریخت.»سیهامی گفت:سوزش شدیدی در سینه اش حس کرد و خون از سینه اش بیرون زد.

مهرداد سعی کرد برخیزد ولی نتوانست.چشمش سیاهی رفت و به زمین افتاد.کوچه خلوت و تاریک بود.معرداد حتی 

 نتوانست بود فریاد بکشد.سگ ولگردی باالی سرش بود و بو می کشید.سیاهی گریخت و در تاریکی دور شد.
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ارک کرد،آقا مرتضی بود ،شوهر زهرا خانم.سوت زنان به طرف خانه اش می مردی تاکسی بارش را سر خیابان پ

 رفت که متوجه جسدی شد.خم شد اورا نگاه کرد.شناخت داماد آقا رحیم!با عجله دوید.در زد.مسعود در را باز کرد.

 «با پدرت کار دارم.»آقا مرتضی گفت:

س پوشید.مریم خانم و مینا و بچه ها هر چه پرسیدند چی رحیم آقا دم در رفت و با رنگ پریده برگشت و با عجله لبا

شده پاسخی نداد و رفت.مینا شدیداً نگران شد.از صبح که نادر آمده بود دلش شور می زد و برای مهرداد دعا می 

کرد.رحیم آقا نزدیک صبح،خسته و گرفته در پاسخ آنان که می پرسیدند کجا رفته بودی؟حرفی نمی زد و مرتب 

مهرداد را در حالی که سینه اش شکافته شده بود و در »کشید.وقتی مطمئن شد مینا خوابیده به زنش گفت: سیگار می

کوچه افتاده بود به بیمارستان بردیم.گفت که کار نادر بوده،زده و گریخته.نشانی را داد و گفت فردا با مینا به 

یی به سرش بیاد جواب پدر و مادرش را چه بیمارستان بروید.و افزود،عملش کردند...خدا کنه نمیره.اگه بال

 «بدهیم؟دعا کن،بیچاره مهرداد...خیلی نگرانم.

خدا می داند مینا چگونه خودش را به بیمارستان رساندومهرداد بیهوش و با رنگی پریده روی تخت افتاده بود.موهای 

انداخت،صورتش را بوسید،اشک  سیاهش بهم ریخته و مژه های بلندش روی هم افتاده بود.مینا خودش را روی تخت

هایش روی چهرۀ او چکید و از حال رفت.مادر او را بلند کرد،پرستار برایش آب قند آورد و دکتر را صدا کرد.او را 

بهوش آوردند.دکتر گفت نگران نباشید خطر رفع شده،الحمداهلل چاقو به جای حساسی نخورده،حالش خوب می 

 «شه،به زودی بهوش میاد.

 د مهرداد چشمش را باز کرد.نخستین کلمه ایی که به زبان آورد کلمۀ مینا بود.ساعتی بع

اشک مثل باران بهاری چهرۀ مینا را پوشانده بود.مثل شبنمی که زیر گلبرگی نشسته باشد.خم شد و گونه اش را 

 بوسید.

 وموهایش را نوازش کرد.«مهرداد،عزیزم،ن اینحا هستم،چی به سرت اومده؟»

مهردادِ من،امیدم،تو نباید بمیری،بیدار »و چشمانش دوباره بسته شد.«مینا!»او نگاه کرد و آهسته گفت: مهرداد به

 «شو.چشمات رو باز کن،می گفتی نمی تونم اشکاتو ببینم،بیدار شو،نگاه کن چه حالی دارم.اگه تو بمیری منم می میرم.

یق کردند چند دقیقه بعد بهوش امد.مینا را دید لبان دکتر او را آرام کرد و دلداریش داد.آمپولی به مهرداد نزر

 خشک و رنگ پریده اش به لبخندی باز شد.

مینا تو حالت خوبه؟گریه کردی؟من هنوز نمردم که تو گریه می کنی،خالم خوبه،اشکاتو پاک کن.نمی تونم اشکاتو »

ش، چون من ارزش اینو ندارم که تو براش ببینم.بیا دستتو بذار رو دستم.تا تو رو دارم نمی میرم.عزیزم،ناراحت نبا

 «گریه کنی.به خدا اصالً دردی احساس نمی کنم،باور کن.

آخر کار خودت »پدر و مادر مهرداد رسیدند.مادر که پسرش را در آن حال دید و مینا را باالی سرش،خشمگین گفت:

برو کنار ببینم،چه بالیی سرش رو کردی؟چی به سر بچه ام آوردی؟اگه مو از سرش کم بشه من می دونم و تو.

 «اومده؟

حالم خوبه مادر، چیزی نیست به مینا چه ربطی داره؟اگه منو »مهرداد نگاهی به مادرش انداخت و به آرامی گفت:

و به مینا که هنوز گریه می «دوست داری اونو ناراحت نکن.اگه مینا نبود مرده بودم.عشق او منو زنده نگه می داره.

 کرد نگاه کرد.

 «عزیزم،بازم که داری گریه می کنی؟نمی دونی که من نمی تونم چشماتو گریون ببینم؟فدای اون...چشمات»
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مینا باالی سرش نشست.روزها و شبها بدون خواب و خوراک هرچه می کردند یک لحظه از او جدا شود، نشد.دکتر و 

قرار گرفته بودند،مهرداد حتی در خواب هم پرستارها که از زیبایی او در شگفت بودند تحت تأثیر این عشق عجیب 

دستش را از دست او بیرون نمی کشید و در خواب و بیداری نام او را تکرار می کرد.پزشکان که وجود مینا را برای 

 بهبود او الزم می دیدند آن دو را از هم جدا نمی کردند.یک هفته گذشت...

پریده و سرخی گونه هایش به سفیدی گراییده بود.هرچه  مینا چشمانش سرخ شده بود و گود افتاده بود،رنگش

 مهرداد اصرار می کرد کمس استراحت کند و بخوابد قبول نمی کرد.

حال مهرداد بهتر شده بود ولی نگران او بود و به اصرار کمی غذا به او می خوراند،تا اینکه آن روز کنار تخت،مینا از 

ت پایین بیاید که درد شدیدی در قفسه ی سینه اش احساس کرد.کمک حال رفت.مهرداد فریاد زد و خواست از تخ

خواست پرستار ها دویدند.مینا را بلند کردند و روی تخت خواباندند.باید او را به بخش زنان می بردند،اما مهرداد 

منتقل قبول نمی کرد و می خواست در کنار او باشد و یا دنبال و برود.عاقبت آن دو را در یک اتاق دو تخته 

کردند.فشار خون مینا به شش رسیده بود سرمی برایش وصل کردند.حاال هردو نگران هم بودند و درد خود را 

فراموش کرده بودند،چند روز بعد مهرداد مرخص شد و پدر و مادرش او را به خانه بردند.در راه،مهردادبا التماس از 

 او نباشد. مینا خواست که موظب خودش باشد و استراحت کند و نگران

مینا نمی خواست از او جدا شود،در حالی که شرم گونه هایش را گولگون کرده بود چادرش را در دست می فشرد تا 

اضطراب درونش را نشان ندهد.نمی دانست چه کند و چه بگوید،پس از سکوتی طوالنی رو کرد به مهرداد و 

واظب خودت باش و نگران من نباش.نترس من من باعث دردسرت شدم.کاش این زخم در سینۀ من بود.م»گفت:

 «چیزیم نمی شه.

مهرداد خندید هنوز رنگش پریده بود و چشمانش درشت تر و سیاه تر به نظر می رسید.مینا در اتومبیل سر مهرداد 

ه چ را روی زانو نهاد و با موعای او بازی می کرد.)هنوز نمی توانست راحت بنشیند.(و در فکر بود که با این اتفاق

 پیش می آید.

مهرداد به پدر و مادرش نگفته بود که توسط کی و برای چی زخمی شده.گفته بود که توسط ولگردی که قصد 

دزدیدن پولهایش را دشتند مورد حمله قرار گرفته است.آنان از جریان نادر هبر نداشتند.مهرداد با این که از دست 

خودش هم جای او بود همین کار را می کرد.دلش به حال او می  نادر خشمگین بود اما حق را به او می داد.اگر

 سوخت.

مهرداد دلش می خواست مینا را به خانه خودش ببرد،اما از مادرش می ترسی،و این که فر می کرد بهتر است مینا به 

نه ویی قبلش را از سیخانۀ خود برود و استراحت کند.ناچار از هم جدا شدند.مینا پیاده شد و با نگاه او را بدرقه کرد.گ

اش کنده بود و با خود می برد.به خانه که رسید در بستر افتاد.ضعیف و پریده رنگ بود.فکر نادر و اینکه دوباره 

بازگردد،راحتش نمی گذاشت.غذا و دارویی نداشت تا جبران ضعفش را بکند.با این وجود دو روز بیشتر نتوانست 

داد رفت.پولی نداشت تا برای مهرداد دسته گل بخرد اما می دانست بخوابد.روز سوم با مادرش به دیدن مهر

دیدارش برای مهرداد از هر گلی بهتر است.از لوازم آرایشی که مهرداد برایش خریده بود کمی استفاده کرد،اگر چه 

 در مواقع عادی نیازی به این کار نداشت اما اکنون نمی خواست مهرداد او را با رنگ پریده ببیند.
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رداد غمگین و افسرده خوابیده بود و از پنجره تنها درخت حیاط و پرنده ای را که روی شاخۀ آن بود نگاه می مه

کرد.شاید آرزو می کرد جای این چرنده بود و می تونست بر بام خانۀ مینا می نشست و می دید او چکار می کند و 

 حالش چطور است.

سالم مهرداد!حالت »واخت شنید.فکر کرد به رؤیا فرو رفته:صدای آشنای او را که تار های روحش را می ن

 «چطوره؟خوبی؟هنوز خوابیدی؟

 «سالم...الهی فدات بشم تو کجا بودی؟عمر من،هستی من،عزیز من،تو خوبی؟چطوری؟»

چشمش به مادر مینا و مادر خودش افتاد و خجالت کشید.مینا خندید و کنارش نشست و دستش را در دست 

 در دست گرفت.دستش سرد بود ولی به محض تماس با دست او کم کم داغ شد. گرفت.دستش را

مهین خانم به مینا چپ چپ نگاه می کرد.به سردی با آنان برخورد کرد.شکایت داشت از این که مهرداد مرتب دم از 

 مینا می زند.حتی در خوای،مینا و مهرداد بدون توجه به نگاههای او خندیدند.

می و با مهربانی یک مادر احوالش را پرسید و گفت که برایش دعا کرده و متأسف است.مهرداد مریم خانم با گر

 تشکر کرد و از این که باعث زحمت آنان شده عذرخواهی کرد.

13 

دو هفته پس از آن روز نتیجه کنکور را اعالم کردند.مینا که از صبح بی قرار و بی تاب و منتظر بود نخستین روزنامع 

 مهرجو را پیدا کرد.مهرداد مهرجو.بله،خودش بود،باورش نمی شد.«م».در میان حرف را خرید

چنان فریادی از خوشحالی کشید که همه متوجه او شدند.خداوندا به آرزویش رسیده بود.دیگر مهرداد به سربازی 

سر کوچه مهرداد را دید نمی رفت و از او جدا نمی شد.به سرعت خودش را به خانه رساند تا مژده را به مادرش بدهد.

تبریک می گم.نمی دونی چقدر »وبه طرف او دوید.«مهرداد»که با جعبۀ شیرینی به خانه آنان می آید.مینا فریاد زد:

 «خوشحالم.چه رشته ای قبول شدی؟من کد رشته را نداشتم.

 مینا.دیدی گفتم قبول میمهندسی،مهندسی راه و ساختمان دانشگاه تهران،بهتر از این نمی شد.ایم معجزۀ تو بود »

شم؟باورم نمی شه،اصالً درس نخونده بودم،نمی دونم چطور قبول شده.هیچ کس باورش نمی شه.مادرم از تعجب 

 «شاخ در آورده.

د و بلن«تو کجا درس خوندی؟تو نابغۀ مهرداد.ببخشید آقای مهندس.»و با خوشحالی افزود:«منم دارم شاخ در میارم.»

 ی دانست چه کار بکند.خندید.از خوشحالی نم

بچه ها با دیدن شیرینی شادی کردند و سر و صدا راه انداختند. مریم خانم صمیمانه به او تبریک گفت.در خانوادۀ 

 آنان او نخستین فرد تحضیل کرده و دانشگاهی بود.آن شب را به افتخار او پلو درست کردند و جشن گرفتند.

ومش کمک می کرد و اگر چیزی داشتند برایشام می برد.می دانست آنان مینا در هر فرصتی به همسایه های محر

سال به سال رنگ شیرینی نمی بینند.برای همه شیرینی برد. خود را در خیال خانم آقای مهدنس می دید،با کلفت و 

کل مهرداد نوکر و ماشین و خانه ای که همیشه آرزویش را داشت و بچه های زیبا.با همان شاهزاده ای که اینک به ش

 در زندگیش ظاهر شده بود.دیگر هیچ غمی نداشت و کمبودی حس نمی کرد. خوشبخت تریم دختر جهان بود.

مهین خانم تا دیروقت منتظر مهرداد بود و از این که تا فهمیده قبول شده به خانۀ مینا رفته غمگین و عصبانی بود.حاال 

ختر کارگر بدبختی که آه ندارد با ناله سودا کند ازدواج کرده بیشتر از این موضوع ناراحت بود.پسر مهندسش با د

 بود.در صورتی که می توانست دختر پولداری از خانواده محترم بگیرد.
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دیدی قبول شدم؟می دونستم قبول می شم،این اقبال »مهرداد تا دیر وقت به خانه آمد.با خوشحالی و شماتت گفت:

 .«مینا بود اگر نه من درس نخونده بود..

می خواستی االن هم نیای؟امشب می خواستیم جشن بگیریم.این دختره همه چیز رو از یادت »مادر با دلخوری گفت:

تو چند سال دیگه یه مهندس میشی »جرأت نکرد حرفش را تمام کند،«برده،حتیدر و مادر تو.هنوزم می خوای با او...

 «و....

؟یعنی می گی...عجب فکر احمقانه ایی.من تمام دنیا را با یه موی منظورت چیه»مهرداد خشمگین به مادرش نگاه کرد:

 «مینا عوض نمی کنم.یعنی شما هنوز متوجه نشدید که من تا چه حد اونو دوست دارم؟

بحث با او بی فایده بود.مادر امیدوار بود با رفتن به دانشگاه و دیدن دختران جورواجور مینا را فراموش کند.لحنش را 

خوب شام خوردی؟چی داشتند؟نمی دونی چقدر خوشحالم.دلم می خواد برقصم.باید »ا مهربانی گقت:عوض کرد و ب

 «یه جشن حسابی بگیریم.همۀ فامیلو دعوت کنیم...

 «باشه بگیر،به شرطی که مینا هم شرکت کنه.باید با فامیل ما آشنا بشه.»

ند.اگر بپرسند دختر کیسن چه پاسخی بده؟آرزو مادر به فکر فرو رفت.دلش نمی خواست مینا را به فامیل معرفی ک

داشت دختر ها دور وهرداد را بگیرند.دورش بچرخند و او از میان آنان هر کدام را می خواهد انتخاب کند.دخترهای 

اسم و رسم دار،خانواده دار و ثروتمند.می خواست مهرداد با دیدن دختر های فامیل،آن را که می خواست انتخاب 

ز مینا بردارد.اگر فامیل،وآشنایان موضوع را می فهمیدند،آن طور که دلش می خواست دورش را نمی کند و دست ا

 گرفتند و جلو او دلربایی نمی کردند و تحویلش نمی گرفتند.نمی دانست چکونه او را از آوردن مینا منصرف کند.

الس و برخورد با مردم رو بلد آخه مینا لباس ماسب نداره،آداب معاشرت و شرکت در مج»با لحن خشکی گفت:

نیست،باید کمی یاد بگیره.معرفی مینا رو می ذاریم برای وقت دیگه.ایشاهلل عقد و عروسی.باید براش لبس و جواراتی 

 «بخریم و...

هرچه باشه من بدون مینا در هیچ جشنی شرکت نمی کنم لباش براش خریدم.جواهرات هم الزم نداره،خودش »

 «ام مهم نیست.خیلی بهتر از دیگران آداب معاشرت می دونه..جواهره.این چیزا بر

می دونی چیه؟دلم می خواد فکر کنند هنوز مجردی تا ببینی چطور دخترا دورتو می گیرند و »مادر با مهربانی گفت:

 «منتتو دارند...به خاطر خودت می گم،می گم شاید بهتر از اون گیرت بیاد و...

اشند.یه موی مینا رو نمی دم هزار تا مثل این دخترا.همین که گفتم.می خوای برای می خوام نگیرن و نداشته ب»

 «خودتون جشن بگیرید،من نمیام.

در مهمانی قبولی مهرداد،چشمها همه به دیدن مینا خیره شده بود.دختر ها با حسادت و مردها با حسرت و تعجب به 

روسی به آنان تبریک می گفتند.مینا دهان همه را از حیرت او نگاه می کردند.دورش حلقه زده و به انتخاب چنین ع

باز کرده بود.مثل ماه بود در میان ستارگان.هرکس سؤوالی می کرد.می خواستند بدانند این خورشید از کجا طلوع 

کرده؟پسرها چشم از او برنمی دااشتند و سؤوال پیچش کرده بودند.وقتی می خندید و می خرامید دلها به تپش 

آمد و دهان ها از حیرت باز می شد و همه لب به تحسین و تعریف می گشودند.مهرداد با افتخار و غرور و درمی 

اشتیاق به او نگاه می کرد.حسودیش می آمد که این طور به او نگاه می کنند.در جواب این که دختر کیست می گفت 

د.با قبولی مهرداد در دانشگاه نگرانی های از خانوادۀ محترمی است نحوۀ آشناییش را با آب و تاب تعریف می کر

جدیدی در مینا رشد می کرد.مسئله فقر و نداشتن جهیزیه و مخالفت مادر مهرداد...او حاال همسر یک مهندس بود.با 
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این وضع خانواده اش چگونه می توانست جهیزیۀ حسابی و درخور مهرداد تهیه کند؟با این که از عشق مهرداد نسبت 

بود،بیم داشت مبادا با تفاوت و اختالف وضع خانوادۀ او،او را وسوسه کنند.وضعیت مالی آنان روز به  به خود مطمئن

روز بدتر می شد.درآمد پدرش بسیا ناچیز و هزینۀ زندگی هر روز باال می رفت.فکر تهیۀ جهیزیه را نمی توانست 

تر شده و به غذا و لباس بیشتری نیاز بکند.پدرش نه تنها پس از اندازی نداشت بلکه مقروض بود و هرچه بزرگ

 داشتند.مهرداد هم چیزی نداشت به آنان کمک کند.

سال تحصیلی شروع شد.مینا سال آخر دبیرستان بود.مهرداد هر روز صبح طبق معمول می آمد و او را پیاده تا 

 ردش می رفتند.لباس هایدبیرستان همراهی می کرد و بعد به دانشگاه می رفت.روزهای تعطیل با هم به سینما و گ

مینا کهنه و ناجور بود مهرداد اگرچه برایش مهم نبود ولی جلوی فامیل و دوستان که آن رو را گاه با هم می دیدند 

خجالت می کشید.دلش می خواست می توانست لباسی برایش بخرد ولی پولی نداشت.پدرش خرج ایاب و ذهاب و 

 یک معلم بود و پول زیادی نداشت.کتاب دانشگاه را به زور می داد. او هم 

زندگی در آن محلۀ کثیف و پرسروصدا اغلب مینا را یاد شهر کوچک و زیبایشان ما نداخت.کوچه باغ های با صفا و 

خنک که بوی یونجه می داد.چیدن میوه از شاخه هایی که در کوچه آویزان بود.عطر ششکوفه ها و یونجه زار ها 

چیز را تحت الشعاع قرار داده و غم و نگرانی را از دلش پاک می کرد.هر بار مهرداد را و....با این وجود عشق همه 

می دید شادی دنیا به جانش می ریخت.وقتی به چشمان او نگاه می کرد،مالک تمام نعمت های دنیا بود.لذت دیدار او 

 با هیچ لذتی قابل مقایسه نبود.

دیشید،غم ها وجودش را پر می کردند.غم خود و اطرافیانش،برادر و اما هرگاه مینا تنها می شد و به آینده می ان

خواهرش،مادر بیمارش و همسایهها که وضعشان به مراتب از آنان بدتر بود.اکثر مردها بیکار بودند.بیماری آنان را 

کرده و آنان  احاطه کرده بود.هر یک از رنجی درد می برندند.اعتیاد غوغا می کرد و همۀ این ها اختالف دعوا ایجاد

را به جان هم می انداخت.روزی نبود که اتفاق شومی رخ ندهد،یا یکی می مرد،یا به دست دیگری مجروح می شد و یا 

کسی به زندان می افتاد.زن ها از دست شوهر ها کتک می خورند.از تضاد و اختالف فاحشی که در این شهر و حشی و 

مه چیز داشته باشند در رفاه و آسایش و نعمت غرق باشند ولی عجیب می دید رنج می برد.چرا باید عده ای ه

او،برادران باهوش و زیبایش،همسایه ها،عمو داوود ها و کبری خانم ها این طور باشند؟ماشین های آخرین مدل را 

 می دید با سرنشینان آن چنانی،خانه و قصر ها در شمال شهر و...

می دانست سرنوشت این خوشبختی را هم از چنگش بیرون می چگونه می توانست جیزیه مختصری تهیه کند؟ن

 آورد.سایۀ سیاه بدبختی بزرگی در انتظارش بود و می آند خود را بر روی زندگیش بیاندازد.

14 

یک شب سرد زمستان بود. دور چراغ والوار حلقه زده بودند.کتری روی ان می جوشید.زیبا با عروسک ارزان قیمتی 

ریده بود بازی می کرد.محمد برادر کچکش که سه سال بیشتر نداشت خوابیده بود.مادر بافتنی که مهرداد برایش خ

می بافت و مسعو د ومحسن مشق می نوشتند.ساعت نزدیک هشت بود.شام آبگوشت داشتند.بوی زردچوبه و پیاز با 

ر شب این موقع به خانه آمده و چای تازه دم در اتاق پیچیده بود.هنوز پدر نیامده بود.منتظر بودند.دیر کرده بود.ه

شام خورده بودند.هر صدای قدمی و تک سرفه ای از کوچه آنان را از جا می پراند.اما او نبود.چرا نیامده؟این سؤالی 

بود که از هم می پرسیدند.عقربه های ساعت به کندی می چرخیدند و تیک تیک آن مانند پتکی بر اعتصبشان فرود 

 می آمد.
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می زد و حادثۀ شومی را گواهی می داد.پدرش هرگز عادت نداشت دیر بیاید،هرچقدر در شلوغی مینا دلش شور 

مانده باشد،یک ساعت نمی شودهر روز ساعت شش می رفت و شش غروب به خانه می آمد.حداکثر ساعت هفت 

د و از ؟کجا برونخانه بود.هرچه انتظار کشیدند،مثل هر شب صدای پایش شنیده نشد.ساعت نه،ده،یازده شد.چه کنند

چه کسی بپرسند؟بچه ها بی شام به خواب رفته بودند.مینا و مادر ماتم زده نشسته بودند.حاال دیگر مطمئن بودند 

حادثه ای پیش آمده.هیوالی وحشتناک یک مصیبت بزرگ به آنان نزدیک می شد.کاش می تونست مهرداد را خبر 

ان می آمد؟به سراغ کدام همسایه بروند؟انتظار بی فایده کند.چه کسی در این شهر غریب و بی رحم به یاریش

بود.عقربۀ ساعت شماطه دار کوچک روی طاقچه بی رحمانه جلو می رفت و به مغزشان کوبیده می شد.دقیقه ها زجر 

 آورد بودند.چه انتظار کشنده و تلخی.

،ولی رهگذری مست بود که آخرین گاه گاه صدای گام رهگذران شنیده می شد.صدایی که مینا را پشت در می کشاند

 ریال های جیبش را خرج کرده بود تا تحمل غم ها و درد ها برایش آسان شود.

تا صبح دیده بر هم ننهادند.سحرگاه مثل همیشه شهر به جنب و جوش درآمد و فعالیت خود را از سر گرفت.هر روز 

جله به سر کار خود می رفتند.شهر حالت عادی خود این وقت پدر آمادۀ رفتن می شد. در کوچه خبری نبود.مردم با ع

 را داشت.

مینا با عجله خود را به خانۀ مهرداد رساند.از اضطراب و نگرانی و بی خوابی رنگش پریده بود.مردد بود در بزند.چه 

 بگوید؟اگر مادرش در را باز کند و تحقیرش کند...؟

 شد.پدر مهرداد بود.او را که دید یکه خورد.باالخره انگشت روی زنگ نهاد.چند لحظه بعد در باز 

 «سالم!می بخشید با مهرداد کار داشتم،می شه صداش کنید؟»

 «سالم خانم!بفرما تو،مهرداد خوابه،بیدارش کنم؟»

 آقای مهرجو با دمپایی و پیژامۀ راه راهش آرام و خونسرد رفت.«بله،بیدارش کنید،کار واجبیه...»

روی شانه انداخته و موهایش بهم ریخته بود.خمیازه ای کشید و به سرعت خود را به در مهرداد با لباس زیر،کتی 

 «چی شده عزیزم،خیره؟بیا تو...»رساند:

 «پدرم گم شده»مینا چشمش که به او افتاد زد زیر گریه و خود را در آغوش او رها کرد:

او و اشک هایش چیزی حس نکرد.مینا از او مهرداد با بوسه ای اشک هایش را مکید و لحظه ای جز گرمی نفس های 

 «پدرم دیشب خونه نیومده نمی دونم...»جدا شد و گریه کنان گفت:

شهر همچنان پرهیاهو بود و ازدحام خوردرو ها زیاد.صف های اتوبوس طویل و مردم عجوالنه در حرمت 

زد.وجود مهرداد به او آرامش خاصی می بودند.تاکسی در راه بندان گیر کرده بود.مینا مثل مرغ سرکنده بال بال می 

بخشید.مهرداد نمی توانست او را این طور مضطرب ببیند،دستش را می فرشرد و سعی می کرد آرامش کند.دستپاچه 

 و بی تاب شده بود.

رحیم آقا در کارخانه هم نبود.گفتند روز گذشته مثل همیشه از کارخانه خارج شده است.کجا ممکن است رفته 

کالنتری به آنان گفتند که دیروز بین ساعت شش تا هفت موتور سواری با عابر پیاده تصادف کرده و هر دو باشد؟در 

 مجروح شده اند.آن دو را به بیمارستان سینا برده اند.

بیمارستان کثیف بود و بوی بدی می داد.بیماران که اغلب مجروح رور نیمکت ها ولو بودند و ناله می کردند.روی 

 خون آلودی جسد نیمه جانی حمل می شد.برانکار 
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در دفتر بیمارستان نامی از او نبود ولی یک مجهول الهویه داشتند که بر اثر تصادف فوت کرده بود.مهرداد 

 «کارتی،شناسنامه ای،چیزی همراه نداشته؟»پرسید:

 «خودشه همون مجهول الهویه...»و با گریه افزود:«نمی دونم.»مینا گفت:

ونی،چند جسد را با سر و روی خرد شده و خونین نگاه کردند و جسدهایی با شکم پاره و دل رودۀ در پزشک قان

 بیرون ریخته...

یکی از جسدها که سرش شکسته و خون بر چهره و ریشش خشک شده بود،او بود.رحیم آقا پدر مهربان و ساده و 

 زحمتکش مینا.

 «..آقاجون عزیزم،چه به سرت اومده..؟آقاجون.»مینا شیون کنان خود را روی جسد انداخت:

مهرداد او را بلند کرد و سرش را روی شانۀ خود نهاد و موهایش را نوازش کرد.طاقت بیتابی و اشکاو را 

 «عزیز من ترو خدا این طور گریه نکن دلمو آتیش می زنی.»نداشت:

 بی سروصدا. جنازه را به همراه چند نفر از همسایه ها در مگرآباد دفن کردند غریب و

 مجلس ختم با حضور همسایه ها و در همان اطاق کوچک دوازده متری برگزار شد.

به این ترتیب دفتر عمر رحیم آقا بسته شد و طومار زندگی تلخ و پر تالشش بهم پیچید.پنج بچه و زن بیمار و ضعیف 

نده بود و با جند خواهر و بردار را بی هیچ گونه ارثی تنها گذاشت،آن هم با مقدار زیادی قرض،حاال مینا ما

یتیم،مادری بیمار،با فقر و قرض و بدبختی...از طرف کارخانه مختصر پولی به آنان داده شد که تا چند ماهی توانستند 

 با آن زندگی کنند مقداری از قرض ها را بدهند.مقداری اثاث ناچیز و کم ارزش را فروختند.

 ابل تحمل بود که آنان را به نوا در آورد.چهره کریه فقر آنقدر وحشتناک و غیرق

مسعود دست از تحصیل کشید و در مغازه شاگرد شد،ولی مگر چقدر به او می دادند؟روزی ده تومن که نیمی از آن 

 خرج ناهارش می شد.

کر فمینا تصمیم گرفت کاری پیدا کند ولی از مهرداد شرم داشت.می دانست او ناراحت خواهد شد.مادر مانعش شد و 

 کرد خودش باد دنبال کاری برود.

مستأجر یکی از همسایه های آقا ولی آشپز یکی از ژنرال های شاه بود.زنش حمیده خانم با مریم خانم دوست 

بود.وقتی مریم خانم به او سفارش کرد کاری برایش پیدا کند،حمیده خانم به شوهرش گفت و او در خانۀ ژنرال 

 ین ترتیب مریم خانم سرکار رفت و مینا مجبور شد مدرسه را رها کند و در خانه بماند.کاری پیدا کرد.خدمتکاری.به ا

مریم خانم هر روز صبح از خانه بیرون می رفت،چهار خط اتوبوس سوار می شد،دوساعت در راه بود،تا به نیاوران 

بچه ها به آن حمله می برسد.غروب خسته و کوفته به خانه می آمد.مقداری غذای دست نخورده با خود می آورد.

 کردند و با اشتهای زیاد می خوردند.مادر گوشه ای می افتاد و از حال می رفت و اغلب زیر پتو گریه می کرد.

روزها می گذشت.این فکر که مهرداد در این وضعیت با ترحم به او می نگرد،هر روز در مینا تقویت می شد و رشد 

یگری نگاه می کرد و در آنها رنگ ترحم می دید.حس می کرد رفتار مهرداد می کرد.حاال محبت های او را با دید د

تغییر کرده،کار زیاد و سروکله زدن با بچه ها او را خسته کرده بود.حرکت های و نگاه های مهرداد طور دیگر به 

صر د.در قنظرش می رسید.مینا دختر مغرور و شهرت طلب،دختر رؤیایی و خیالباف نمی توانست ترحم را تحمل کن

رؤیاییش نشانی از ترحم نبود.او ملکۀ قصر بود و مهرداد شاه آن حاال تبدیل بع دختر خدمتکاری شده بود.هروقت 
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مهرداد چیزی می خرید و برایش می آورداحساس شرمندگی می کرد.هرگاه او وارد می شد غذای پس ماندۀ خانۀ 

 تیمسار را مخفی می کرد....

 با مهرداد سرد و خشک شد و با سوءضن به رفتار او نگاه می کرد.کم کم حرکت ها و برخوردش 

مهرداد فکر می کرد،سردی او به خاطر خستگی و غم از دست دادن پدر است.فکر می کرد، به تدریج مثل اول 

شاداب و آرام خواهد شد.سعی می کرد در کارهایش کمکش کند.با بچه ها بازی می کرد.آنان را بغل می کرد و 

می برد،برایشان خوراکی می خرید.اما مینا همۀ این ها را ترحم می دید و رفته رفته حالش بدتر می شد.دیگر بیرون 

آن مینای سابق نبود که آرام و مطیع در آغوشش فرو رود و لب های غنچه مانندش را با تبسمی باز کند.یاغی و 

ش خشن و سرد بود.کمتر با او تنها می ماند سرکش شده بود.از او می گریخت و نگاهش را می دزدید.حالت برخورد

و به گردش می رفت.پاسخ پرسش هایش را خسک و رسمی می داد.از دیدنش خوشحال نمی شد...مهرداد علت این 

تغییر حالت را نمی دانست،خطایی نکرده بود،جز محبت و مهربانی،چرا میا با او این طور برخورد می کرد؟چند بار 

رسد.آیا مینا بیمار شده بود؟غم و نگرانی وجود مهرداد را لبریز کرده بود.از خود می پرسید خواست علت را از او بپ

آیا عاشق دیگری شده؟آیا کسی فربش داده؟چرا نمی گذاره در چشمانش نگاه کنم؟نمی خواهد با من تنها 

رازش را با او در  باشد؟چی به سرش آمده؟آیا مینایش را از دست می داد؟کاش می دانست او چه دردی دارد.چرا

میان نمی گذارد؟نکند پای کسی در میان باشد؟اگر باشد چه کند؟...تصمیم گرفت با او صحبت کند و علت این تغییر 

 عجیب را از او بپرسد.

مینا از زندگی ناامید شده بود.حس می کرد دیگر به درد مهرداد نمی خورد.فکر می کرد باید به ترتیبی خود را از سر 

نار بکشد و مزاحمش نشود.او آقای مهندس بود و این فکر که از او جدا شود سخت ترین و دردناک ترین راه او ک

 فمرهایی بود که تا به حال با آن رو به رو شده بود.حتی از مرگ پدرش هم سخت تر و اندوه بار تر بود.

می توانست تصور جدایی از قلبش از هجوم این فکر از جا کنده می شدو مغزش می رفت که منفجر شود.چگونه 

 مهرداد را حتی در خاطرش تحمل کند؟ولی به خود می گ

فت هر چه باشد از تحقیر و ترحم بهتر بود.می دانست که خانوادۀ مهرداد چگونه و با چه چشمی به او نگاه می 

ی ی می دید.حس مکنند.فکر می کرد فکرها تلقین و تحقرهای آنان با این پیش آمد دست به دست هم داده و اجبار

 کرد به او تحمیل شده،مهرداد عشق سوزانش را باآب ترحم خاموش کرده است و دیگر او را دوست ندارد.

درفکر بهانه بود تا یک جوری رابطه اش را با او قطع کند.اگرچه می دانست با این کار تنها امید و آرزو و آنچه او را 

ست می داد.تنها مهرداد بود که او را به این دنیا دلبسته کرده بود و به او به دنیا وابسته کرده بود یعنی همه را از د

 نیرو و تحمل می داد.

روزها و شب ها فکر کرد.او که دقیقه ها و لحظه هایی را که او نبوده با بی تابی و بی صبری می شمرد و در انتظار او 

قبلش می تپید و تحمل لحظه های دوری از او برایش  همۀ سختی ها و تلخی و درد را تحمل می کرد.به امید دیدار او

دشوار بود حاال دیگر عالقه ای به دیدنش نداشت.دیدار او خوشحالش نمی کرد.نمی خواست به چشمان او که به 

اندازۀ آفرینش برایش عزیز بود نگاه کند.تصمیم گرفته بود و باید هرطور شده خود را از سر راه بر می داشت.او را 

کرد. اگرچه این کار برایش حکم خودکشی را داشت.باید بهانه ای می تراشید.اما مهرداد کاری نمی کرد که  آزاد می

بتواند ایراد و بهانه بگیرد،جز محبت و کمک.فکر کرد پای نادر را به میان بکشد.اما از نادر متنفر بود.کسی که قصد 

بود که قلبش در آن می تپید.از نام بردنش هم بیزار  جان عزیزترین کسش را کرده بود.کسی که سینه ای را شکافته
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بود چه برسد که از محبت به او دم بزند.شب ها و روز های بسیاری فکر کرد.بی حوصله و عصبی شده بود.بچه ها را 

کتک می زد و به سرشان فریاد می کشید.الغر و رنگ پریده شده بود.مدت ها بود که از خانه با بهتر بگویم آن قفس 

رو نرفته بود.رؤیاهایش پژمرده شده و پرپر می شدند.دیگر ملکۀ قصر آرزو نبود،بلکه خدمتکار قصر بود.مهرداد با بی

دختری که نمی تانست چهرۀ او را در خاطرش مجسم کند،آقا و خانم قصر بودند.مهرداد را دست در دست او می 

 بهانه می آرود و نمی رفت. دید.هر بار که مهرداد می خواست او را به سینما یا گردش ببرد

 مهرداد با دلی اندوهناک و نگاهی غم آلود به او خیره می شد و از کار ها و از نگاه هایش سر در نمی آرود.

 روز جمعه بود مریم خانم جمعه ها هم تعطیل نبود و مینا آزاد و بیکار نمی شد.

او را می فهمید شاید مشکلی داشت که از او مخفی می مهرداد تصمیم گرفته بود با مینا حرف بزند.باید علت رفتار 

 کرد.

آن روز هوا آفتابی و مالیم بود.برگهای پاییری زرد و قرمز رقص کنان در باد پاییزی غوطه ور بودند.کالغی روی 

شاخۀ تنها درخت غارغار می کرد. سروصدای بچه ها از کوچه به گوش می رسید.دوره گردی فریاد می 

پدرسگ،خدا داغتو به دلم بذاره،الهی خیر نبینی »یه...زن همسایه فریاد کنان به بچه اش فحش می داد:زد!چوبکیه،نمک

 رادیو نمایشنامۀ فکاهی پخش می کرد.پسرها آماده می شدند که بیرون بروند و در خیابان فوتبال بازی کنند....«و 

 است جارو کند که مهرداد آمد.مینا کارهای خانه را انجام می داد.ظرف ها را شسته بود و می خو

سالم عزیزم؟چطوری؟باز طبق معمول مشغول کاری؟امروز باید بریم بیرون.خیلی خسته شدی.چه کار داری کمکت »

 «کنم؟

کاری ندارم،می خواستم جارو کنم.کجا بریم با این بچه ها؟تو می »مینا به سردی پاسخ سالمش را داد آهی کشید:

 «خوای بری برو، من نمیام.

سرش را پایین انداخت و به کناره های رنگ و رو رفته و نخ نمای فرش اتاق نگاه کرد.مهرداد به طرفش آمد و 

ببینم مینا!تو چته؟به من نگاه کن.مدتیه می خوام ازت بپرسم،چی شده؟دیگه منو دوست نداری؟خیلی عوض »گفت:

 «شدی،سر از کارت در نمیارم.چرا دردتو به من نمی گی؟

 «شدم یا تو؟مسئله ای نیست که از ت پنهان کنم فقط....من عوض »

 بغض گلویش را کرفته بود.چشمانش پراز اشک شد.مهرداد او را در آغوش فشرد...

عمر من،هستی من،تو چت شده؟چرا این طور دلمو خون می کنی؟تو داری از بین میری.کار زیاد خسته ات کرد.الهی »

ال تو دارم دیوونه می شم.چرا حرف نمی زنی؟نمی گی چته؟مگه من نزدیک من بمیرم،بگو،حرف بزن،از فکر و خی

 «ترین کس به تو نیستم؟

مینا دلش آتش گرفته بود احظه ای به چشمان نگران و مهربان مهرداد نگاه کرد ولی ترحم را به جای محبت در آن 

 می دید.

را از او برگرداند.غمی مرموز چهره اش را رویش «ببین،نه خسته هستم،نه چیزیم شده...کار دارم،دلم کن....»

پوشاند.سرش را به زیر انداخت. نمی توانست به چشم های او نگاه کند.با دست صورتش راپوشاند.صدای هق هق 

 گریه اش سکوت را شکست.
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مهرداد دست های او را گرفت و از صورتش برداشت و بر اشک هایش بوسه زد مثل جان شیرین او را به خود فشرد 

چته مینا؟چی شده؟چرا نمی خوای حرف بزنی؟خطایی از من سر زده؟چرا منو زجر میدی؟تو »و با مهربانی گفت:

 «اینطوری نبودی.

وهق هق گریه «می خوای حقیقتو بدونی؟تو دیگه منو دوست نداری،داری رل بازی می کنی.من ترحم احتیاج ندارم.»

 اش بلندتر شد.

 «می کنه؟عزیزم،فدات بشم،چت شده؟تو خسته ای. ترحم؟چی داری می گی؟کی به ارحم»

نه،خسته نیستم،من دیگه به درد تو نم خورمومناسب تو نیستم.برو با همون دخترایی که مادرت پسندیده ازدواج »

 «کن.منم یکی مثل خودم پیدا می کنم.از اول هم ازدواج ما اشتباه بود.تو یه مهندسی و من...

اشک در «بیا اینم حلقه اث،نمی خوام به تو تحمیل شده باشم و....»طرف او دراز کرد: حلقه اش را بیرون آورد و به

چی می گی مینا؟دیوونه شدی؟چی شده آن همه عشق و بی تابی؟چه کسی جای منو در »چشمان مهرداد حلقه زد:

 «قلبت گرفته؟ببینم حالت خوبه؟عثلت سرجاشه؟

م؟نمی فهمم، همۀ این کارها ی نوع ترحم زورکیه؟جدی و خیلی نه،دیوونه نشدم،حالمم خوبه،فکر می کتی بچه ا»

عاقالنه حرف می زنم،ما با هم هیچ وجه مشترکی نداریم.یه دختر فقیر بی سواد به درد تو نمی خوره.بهترین دخترها 

 «رو می تونی پیدا کنی.عشق ما یه هوس زود گذر بود..

ش نمی شد میناست که این حرف ها را به زبان می آرود.می مهرداد دست زیر چانه اش برد سرش را بلند کرد.باور

خواست مطمئن شود یعنی آن همه سوز و گداز و بی قراری به این زودی از او گریخته؟شاید پای کس دیگری در 

 میان است.با نگاهی سرشار از عشق به او خیره شد و با لحنی سرشار از محبت گفت:

تو؟مینای من!گل زیبتی من!نه،باورم نمی شه،چه کسی این تغییر رو در تو به مینا تو داری این حرفا رو می زنی؟»

 «وجود آروده؟می خوای منو اذییت کنی؟...

ببین مهرداد،من به درد تو نمی خورم.من هیچی ندارم.لباسام پاره است.شکمم گرسنه.مجبورم صبح تا شب کار کنم »

نیستی با م عروسی کنی،می تونی با یه دختر پولدار و پروتمند و  و بچه داری،تا وقتی این بچه ها بزرگ بشن.تو مجبور

 «اشرافی ازدواج کنی.

دیوونه،چی داری می گی؟یه موی تو رو نمی دم به هزارتا از اون دخترا.تو قلب و روح منی،زندگی منی،هرچه می »

بازی می کنم و ترحم و این خوای باش، برای من مهم نیست وتو همون گل زیبا و بی نظیری.کی به تو گفته من رل 

مزخرف ها؟چه کسی می خواد ما رو از هم جدا کنه؟به خدا تو به سر من زیاد هم هستی،برام مهم نیست کی هستی و 

 «چیکار می کنی.تو که اهل این حرفا نبودی؟یکی بهت یاد داده،چه کسی؟اگه بدونم کیه می کشمش.

ست.خودم حس کردم،دلم نمی خواد کسی به من ترحم هیچ کس به من یاد نداره پای کسی هم درمیون نی»

 ...«کنه،همین.دیگه فایده نداره،تصمیم خودمو گرفتم.باید از هم جدا بشیم و 

تو غلط کردی که تصمیم گرفتی؟تو امید منی،زندگی می،هستی و جان منی،حق نداری با هستی من این طور بازی »

را ببینم.حاال با این حرفا بزرگ ترین و تلخ ترین غم ها رو به قلبم کنی.همیشه می گفتی نمی تونم غم و ناراحتی او 

 «می ریزی،زجرم می دی.

و با موهایش بازی »خودت رو لوس نکن مینا،با این حرفا می خوای منو امتحان کنی؟»سرش را به سینه اش چسباند

وای این امید شیرین و اذت من به امید تو زنده ام و زندگی می کنم،درس می خونم و نفس می کشم.می خ»کرد.
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بخش رو ازم بگیری؟مگه می تونی؟تو کی هستی که...از این شوخی ها با من نکن،طاقتش رو ندارم.اگه می دونستی 

 «چقدر دوستت دارم این فکرها به سرت نمی زد.

یه سال  زانتظار نداشتم پس ا»حلقه را به انگشتش کرد و دستش را گرفت و روی ابهای خشک و تشنه اش گذاشت »

 «آشنایی و آن عشق و عالقه این حرفا رو بشنوم.

می گی چیکار کنم که برات ثابت بشه به اندازۀ یه ملکول هم نسبت به تو ترحم »اشک هایش را با بوسه پاک کرد

مدارم؟چرا ترحم داشته باشم؟مگه چی کم داری؟پول؟تو از تمام آفرینش برای من عزیزتر و با ارزش تری. یعنی 

 ه دنیا رو بدن به جای تو،دنیا چیه؟و تکاک عالم وجود،تو رو انتخاب می کنم.پس این مدت از...اگه ی

واقعاً که...زده به سرت،خیاالتی شدی.این امتحان سختیه،منو اینجور این خشونت آزمایش نکن.اخماو واز 

های خون از ان جاری  کن،بخند،هر قطرۀاشک طرۀ خونی است که از قلبم می گیری.اونو فشار می دی تا قطره

بشه.جون من بخند و این فکر های پوچ و مالیخولیایی رو دور بریز.نگاه کن چشماش از عشق لبریزه،اونوقت دم از 

 «جدایی می زنه.آخه من چه گناهی کردم که این جوری اذییتم می کنی؟

 «مهرداد،خوب فکر کن،ما...ببین »مینا آرام شد.خطوط چهره اش محو گشت و غبار غم پاک شد.مالیم آرام گفت:

باز شروع کردی.دیگه حاضر نیستم این مزخرفاتو بشنوم،بس کن.پاشو لباس بپوش بیرون بریم.اگه ازم معذرت 

نخوای نمی بخشمت.نمی دونی در این مدت چقدر رنج کشیدم.می دونی،وقتی این حرفا رو می زنی فکر می کنم دیگه 

قلبت گرفته.آتش می گیرم،می گدازم.جون من،اگه منو دوست داری  منو دوست نداری و کس دیگری جای منو در

 دیگه کلمۀ ترحم و این جور چیزا رو به زبون نیار.اگه یک بار دیگه این کلمه رو ازت بشنوم می رنجم و قهر می کنم.

ه کرد.با او نگامینا خندید و با چشمانی که هنوز اشک آلود بودند و جذاب تر و فتنه انگیزتر به نظر می رسیدند به 

 دست شبنم های گونه اش را پاک کرد.

می دونی وقتی تو را با این سرو لباس و پز...نمی دونم چه بگم؟می بینم،فکر می کنم تو نباید به این جا بیای.فکر می »

 ...«کنم به سر من زیادی،به ما نمی خوری و 

.می دونی خودت چی هستی؟پس بذار بهت بگم.منم بیخود فکر می کنی.تو حق نداری راجع به من این قضاوتو بکنی»

حس می کنم تو به سر من زیادی.فکر می کنم باید دنیا رو به تو هدیه کنم.دنیا چیه؟جونمو.خب دیگه حرفشو 

نزن.پاشو بریم بچه ها ر هم می بریم پارک،ناهار هم جایی می خوریم.نمی دونی وقتی چشماتو اشک آلود می بینم 

 «م،با وجود و روح من این طور رفتار کنی،باید مواظب آن باشی.چه حالی پیدا می کن

 مینا با عشوه خندید.موهایش را از صورتش کنار زد،پوستش مثل آینه بود.

روی نیمکتی در پارک نشستند.بچه ها در قسمت اسباب بازی ها بازی می کردند.برگ های زرد رقص کنان به زمین 

وداع می کردند.بادی وزید و چادر مینا را کنار زد و موهایش را به چهره اش  می ریختند.گوییی گنجشکان با آن ها

 رخت.

وقتی به یاد حرفهایت می افتم خنده ام می گیره.جدی این فکر رو دربارۀ من کرده »مهرداد شیفته نگاهش می کرد:

 «بودی؟باید معذرت بخوای.

 «آخه....می دونی چیه؟تو...»مینا خندید:

کرار کنی؟دیوونه،چرا باید این فکرا به سرت بزنه؟تو نمی دونی چقدر دوستت دارم،فقط خدا می باز می خوای ت»

 «دونه.اما تو....کاس نصف این منو دوست داشتی.
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منم خیلی دوستت دارم از تو هم »مینا به چشمان سیاه و گیرایش نگاه کرد.چشمانی که عشق در آن ها می درخشید:

 هر دو خندیدند.«بیشتر.

 «خیلی خوبی مهرداد باورم نمی شه تو با این همه خوبی...آنقدر خوبی که درباره ات شک می کنم. تو»

 «مهرداد بیا منو تاب بده،نمی ذارن من سوار شم...»زیبا دوان دوان آمد

داد رهردو به حالت خلسه مانندی فرو رفته بودند و با نگاه پرنده ای را که پرواز کنان دور می شد دنبال کردندومه

 رفت تا زیبا را تاب بدهد.

مینا احساس آرامش و سبکی می کرد.گویی وزنه ای را از روی قلبش برداشته بودند.انگار همان پرنده بود که از 

نظرش ناپدید شد.آفتاب عشق،ابرهای تاریک افمار رنج آور را کنار زده و وجودش را گرم و روشن ساخته بود،دنیای 

 ذت بخش کرده بود و امید شیرین و گوارایی به او می بخشید.سخت و تلخش را شیرین و ل

روز ها می گذشت.مینا درس ها را درکنار مهرداد می آموخت.کار خانه و بچه داری را به خوبی انجام می داد.به 

همسایه ها می رسید.به درد دلها،غم ها مشکالت شان گوش داد.هرگاه دختر عقب ماندۀ زهرا خانم گم می شد،می 

 ت و پیدایش می کرد.گش

زهره دختر زهرا خانم عادت داشت سر بگذارد و برود.زبانش را در می آورد و گوشه ای می نشست.بارها گم شده 

 بود.یکبار سه روز گم شد.ازشاه عبدالعظیم پیدایش کردند.

ش مینا ها را پی بتول خانم شوهرش تصادف کرده بود و در بیمارستان بستری بود.هروقت برای مالقات می رفت بچه

 می گذاشت.

شوکت خانم هرگاه از شوهر معتادش کتک می خورد و قهر میکرد و به خانۀ آنان می آمد.مینا با عالقه و دفت به 

حرف های او گوش می داد.به بچه های مرضیه خانم که پدر نداشتند و مادرشان کارگر کارخانه بود و از صبح تا شب 

ها و آشغال ها بازی می کردند،می رسید و مواظبشان بود و اگر زمین می خوردند و یا توی کوچه ولو بودند و با مگ 

دعوایشان می شد آرامشان می کرد.همسایه ها او را دوست داشتند و اگر کاری داشت به کمکش می آمدند.هر وقت 

می کردند،او فرشته  حمام یا بیرون می رفت از بچه ها مواظبت می کردند و به او رشک می بردند،همسایه ها فکر

ایست،در میان آنان.زندگی شان یکسان و یک جور بود.همه مساوی بودند.بهترین آنان آقا ولی آشپز تیمسار 

بود،غذاهای رنگارنگ می آورد و وضعش رو به راه بود.آنان جز به سیر کردن شکم و پوشاندن بدنشان فکر نمی 

نانی می شد.تفریح،گردش،درس و کتاب معنی و مفهوم  کردند.تمام تالش و وقت شان صرف بدست آوردن لقمه

نداشت.یعنی حتی در فکرشان هم نمی گذشت که چنین چیزهایی وجود دارد.فکر و اندیشه گویی از آنان گریخته و 

 فراموش شده بود.

ل دیگر ئاینکه گرسنه نباشند و سرپناهی...اندیشیدن به مسا«یک لقمه نان»در دنیای آنها تنها یک چیز وجود داشت

 معنی نداشت.

15 

مریم خانم از خانۀ ارباب می گفت.از باغ،ساختمان،تزئینات و بریز و به پاشش....از شهرام شهره بچه های تیمسار،از 

خرج هایی که می کردند و غذاهایی که می خوردند.از هوس رانی ها و جشن ها...مینای کنجکاو خیلی دلش می 

رود و از نزدیک قصر و باغ آنان را ببیند.بچه ها و نوع زندگی آنان را از نزدیک خواست یک بار هم شده به آن جا ب

 ببیند.
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وقتی مادر خسته و کوفته از راه می رسید،می فتاد.نای نشستن نداشت.پوست و استخوان شده بود.مینا هر چه اصرار 

تو جوانی،نامزد »کرد.می گفت: می کرد چند روز به جای او برود و او در خانه بماند و استراحت کند،قبول نمی

 «داری،مهرداد اجازه نمی ده تو تنها به آن جا بری.همین که بچه ها را نگه می داری خودش خیلی کاره...

وسوسه دیدن خانه تیمسار او را رها نمی کرد.او در رؤیایش چنان باغی و قصری داشت و ملکۀ آن قصر بود.دلش می 

بیند.آن طور که مادرش تعریف می کرد درست مثل باغ و قصر رؤیاییش بود.آرزو خواست در عالم واقعی نیز آن را ب

داشت یکبار هم که شده چنین قصر و باغی را ببیند.دلش در این خاۀ چهل متری پوسید و روحش پژمرده 

 بود...باورش نمی شد و تصورش را نمی کردکه چنین باغ و قصری در واقیعت هم وجود داشته باشد.

 وز مادرش گفت که خانم ارباب اجازه داده بچه ها را به آنجا ببرد عجیب خوشحال شد و مادر را بوسید.وقتی آن ر

 جمعه مهمونی دارند،کار زیاده گفتم تو هم بیای کمک کنس بچه ها هم می تونن تو باغ بازی کنند.»مادر گفت:

 مهرداد بگوید یا نه.مهرداد هنوز نمی دانست در اندیشه فرو رفت.فکر می کرد به«فکر خوبیه.»مینا با خوشحالی گفت:

مادرش کجا کار می کند. احساس می کرد مینا مایل نیست به او بگوید،او هم نمی پرسید.اگر به او می گفت،مجبور 

بود بگوید مادرش آنجا خدمتکار است.دلش نمی خواست چیزی را از او مخفی کند ولی از اینکه او را دختر یک 

ساس شرمساری می کرد.باید به او دروغ بگوید،اگرچه کادر درستی نبود.به خاطر مادرش ناچار خدمتکار بداند اح

 بود.

آن روز بعدازظهر که مهرداد به خانه شان آمد درس گذشته را پرسید و به او درس داد.مینا در فکر بود که چه 

ترسید.نمی دانست چرا احساس دروغیسرهم کن.چندبار نگاه خاصی به او انداخت.می خواست حرف بزند ولی می 

 وحشت می کند.ترسی مرموز به دلش چنگ می انداخت.

مهرداد هم احساس می کرد او می خواهد چیزی بگوید،حرفی در نگاهش بود که به لبش جاری نمی شد.به چشمانش 

ی پیش .مسئله اچیه مینا،مثل اینکه در فکری؟یه چیزی می خوای بگی ولی تردید داری»که چون آیینه بود نگاه کرد:

 «اومده؟

نه،راستش فردا با مارم می خوایم بریم مهمونی.شب هم نمی آیم.تا »...مینا دست هایش را به گردن او حلقه کرد:

مهرداد تعجب کرد آنان کسی را نداشتند که دو روز به خانه اش بروند.تا کنون سابقه «جمعه عصری آن جا هستیم.

 د.اگر فامیلی و دوست داشتند او در این مدت می فهمید.نداشت کسی آنان را مهمان کرده باش

 «کجا؟خونۀ کی؟»حیرت زده پرسید:

 «تو نمی شناسی.فامیل مادرم هستند.تازه نشانی ما را پیدا کرده و دعوتمون کردند.»

 «منم بیام؟آخه جمعه بی تو چکار کنم؟»

ای همیشه از مهرداد جدا شود.احساس عجیبی مینا مردد بود،درنگاهش ترسی مبهم نهفته بود،گویی می خواهد بر

نم نه،تو رو دعوت نکردند.راستش م»داشت.سعی می کرد به چشمان او نگاه نکند سپس با لحن آمیخته با تس گفت:

 «بی تو بهم خوش نمی گذره اما نمی شه نریم،مجبوریم.

بگذره،اما کاش تو نمی  باشه برو،خوش»مهرداد هم احساس وحشت می کرد.دلش شور میزد با بی میلی گفت:

 و او را بوسید.«رفتی،یه فیلم خوب آوردند می رفتیم سینما.

مینا مدت ها در انتظار چنین روزی بود،دیدن خانه ارباب.به عالوه می خواست به مادرش کمک کند.متفکرانه گفت 

نمی شه مادر تنها باشه یه روز دیگه می ریم،خوب نیست من نرم.پس از این همه مدت یکی ما رو دعوت کرده.
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بره.اگر نه،نمی رفتم..بیشتر خودش را به او فشرد و لبانش را غنچه کرد.مهرداد مشکوکانه به او نگاه کرد،رازی در 

چشمان نهفته بود،احساس کرد دروغ می گوید ناراحتش کرد اینکه او کجا می خواهد برود؟چرا نمی خواهد راستش 

 را بگوید؟

.صبح روز بعد راه افتادندودر ایستگاه اتوبوس مدت زیادی معطل شدند.سرمای عجیبی روز سردی بود.برف می بارید

 بود.بچه ها می لرزیدند.محمد گریه می کرد.دست هایشان کبود شده بود.

اوتوس گرم خفه بود.گرمشان شد ولی صف بعئی دوباره به لرزیدن افتادند.در جنوب شهر تک تک برف می بارید 

ل می رفتند،برف شدیدتر می شد و هوا سردتر.اواخر بهمن ماه بود.در میدان تجریش هم ولی هر چه به طرف شما

نیم ساعتی ایستادند تا اتوبوس نیاوران آمد.بچه ها از سرما بی حس شده بودند و می لرزیدند،لباس کافی 

تان غ بزرگی که درخنداشتند.پاهایشان خیی شده و یخ زده بود.از اتوبوس که پیاده شدند .مدتی راه رفتند.جلو با

بلندی از ان سر بر افراشته بود و در بزرگ و قهوه ای رنگی داشت ایستادند و زنگ زدند.صدایی از بلندگوی در باز 

 کن برقی شنیدند شد.بچه ها تا کنون چنین چزی ندیده و با حیرت به آن نگاه کردند.در باز شد.

اگون،برف نوار سفیدی بر آن کشیده بود.آب زاللی از جوی کنار باغ بی سرو تهی بود.با چمن هاو درختان بلند و گون

درختان زمزمه کنان می گذشت.استخر بزرگی با فواره های کوتاه و بلند خود را وسط باغ گسترده بود. ماهی های 

 قرمز با نرمی می لغزیدند.ساختمان سفید بزرگی در شرق استخر،با شکوه و عظمت ایستاده و با پنجره های بسیار

بزرگ به باغ نگاه می کرد.مینا احساس کرد وارد رؤیایش شده مثل همیشه.قصر آرزو.خود را دید با لباس فاخر و 

گرانقیمت،تاجی جواهرنشان بر سر داشت.خدمتکاران در اطزاف،مشغول قدم زدن بودند.مهردادروی مبلی کنار 

 ی شد.نغمۀ پرندگان و...استخر نشسته و به ماهی ها چشم دوخته بود.موسیقی دل انگیزی پخش م

 «از این طرف.از پشت ساختمان این طرف مخصوص ما نیست.»مادر گفت:

از چند پله باال رفتند.آشپزخانه بزرگ به اندازۀ همۀ خانه و حیاط آننا حیاط و حوضخانۀ جدا،تزئنات و قفسه هایی 

روف ها و وسایل همه شگفت انگیز و زیبا و عجیب و باور نکردنی.مینا فقط در مجله تصویر این چیز ها را دیده بود.ظ

 همگی خارجی.

آقا ولی مرد قد کوتاه و خپله ای بود کاله مخصوص آشپزی بر سر و پیش بند بسته بود و مدام می خندید.چشمش که 

می ن گفتم ان دختر رو این جا نیار.اگه شهرام یا نیمسار اونو ببینند ولش»به مینا افتاد همان طور که می خندید گفت:

خدمتکاران دور آنان جمع شدند ،بچه ها را بغل کردند و بوسیدند و به مریم خانم برای داشتن چنین فرزندانی «کنن.

تبریک گفتند.زیور،یکی ازمستخدمان آن جا زن چاق و کوتاه قدو آبله رویی بود که چند دقیقه به مینا و خواهر و 

 برادرش نگاه کرد و گفت:

چه هایی داری،مثل خارجی ها می مونند.خداحفظشون کنه.مواظب این دخترت باش،نذار تنها مریم خانم!ماشاال،چه ب

 از خونه بیرون بره...بزنم به تخته،مثل عروسک کی مونه.

مینا به فکر فرو رفته بود،به خانه و محله شان می اندیشید و مقایسه می کرد.چراباید این طور باشد؟مگر انسان ها با 

کسی این تبعیض را بنا کرد؟این ها بیشتر کار کرده و می کنند یا آن ها؟یعنی این ها باهوش هم فرق دارند؟چه 

ترند؟ولیاقت بیشتری دارند؟پدراشان با هم فرق داشتند؟یا مادراشان؟بچه های این ها یا بچه های آنان چه فرقی 

 داشتند؟بچه ای که در این خانواده متولد می شود با بچۀ آنان...؟
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ش زد.مینا به خود آمئ.پیش بندی به او دادند،یعنی که مشغول کار شود.همه پیچید.خانم داره میاد.زنی مادر صدای

چهل پنج ساله،کوتاه،سیاه و زشت با موهای رنگ کرده و آرایش غلیظ،لباسی یشمی و شیک با دمپایی طالیی وارد 

یرت زده به او نگاه کرد.می خواست بداند آشپزخانه شد.همۀ مؤدب ایستادند و سالم کردند.مینا هم سالم کرد.زن ح

 «دخترم مینا.کوچیک شماست.»کیشت.مریم خانم با تواضع گفت:

 «مینا!»زن زیر لب گفت:

 «؟چندسالته»و رو کرد به مینا:«دختر شما است؟چه دختر قشنگی داری.»چشم از او برنمی داشت و با تعجب گفت:

 «هجده ساله.»

 «کالس چندمی؟»

 «نششم دبیرستا»

 زن که شهال خانم زم تیمسار بود با دقت و عمیق به او خیره شد.

خب،مینا خانم چرا زودتر این جا نیومدی؟بچه ها از دیدنت خوشحال می شن،بیا باال.مریم خانم بفرستمش باال تا »

 «اتاق ها رو تمیز کنه،این جا به اندازۀ کافی آدم هست.

 «م چه کار داره.چشم خانم االن میاد.مینا برو ببین خان»

در راه پله گلدان های گل با گل های عجیبی که مینا تا کنون ندیده بود و به چشم می خورد.دیوار با کاغذ دیواری و با 

طرح های خوش رنگ زینت شده بود.وارد هال بزرگی شدند.مینا از آن جه می دید دهانش باز مانده 

 بود.مبلمان،پرده،لوستر،چهل

مریم از خشم و عصبانیت می « راضیش کنی ، یه مدتی پیش شهرام جون باشه ، بعد مال او .  بهش میدم . سعی کن

 لرزید و عقب عقب می رفت ، وحشت زده گفت : 

دلش « نه ، ارباب ، من جرأت نمی کنم در این باره با او حرف بزنم ، می دونم فایده ای نداره ، ممکن نیست که ... » 

 ی صورتش و با چنگ بهش حمله می کرد . می خواست تف می انداخت تو

آنشب مریم خانم نگران و گرفته به خانه رفت . بدبختی جدیدی در انتظارشان بود ، پیش خود گفت چه غلطی کردم 

مینا را به آنجا بردم . می دانست آنان هر چه بخواهند می کنند . چه سرنوشتی در انتظار دختر زیبایش بود ؟ تا صبح 

اگر مهرداد می فهمید چه می کرد ؟ چرا به او دروغ گفته بودند ؟ جرأت نداشت موضوع را به او بگوید  خوابش نبرد .

. ولی ای کاش می گفت . موضوع را به مینا گفت و افزود ، خیلی نگرانم . می ترسم بالیی به سر مهرداد بیارند . هر 

 . هر چه بخوان بدست میارن . چه از این پولدارها بگی برمیاد اونا هر کاری میتونند بکنند 

 مینا هم نگران شد و قلبش فرو ریخت . اگر او را از مهرداد جدا می کردند هر دو می مردند .

 آنروز مهرداد متوجه نگرانی و اضطراب مینا شد . و این که او رازی را 

شت که ناآشنا بود ، همیشه از او پنهان می کند قوت گرفت . مثل همیشه به چشمانش نگاه کرد . حالت عجیبی دا

عادت داشت دقایقی در سکوت به چشمانش نگاه کند . از این کار لذت می برد . آنروز هر چه سعی کرد به 

 چشمانش نگاه کند ، مینا طفره رفت . مثل همیشه نبود .

که  می کنی ؟ از آن شب ببینم مینا ! راستشو بگو ، چی شده ؟ تو چیزی رو از من پنهان» مهرداد او را بوسید و گفت : 

 «به مهمانی رفتی نگرانی ، چیه ؟ 
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مینا دلش می خواست همۀ ماجرا را تعریف کند ولی می ترسید مهرداد ناراحت شود . او نسبت به مینا حساسیت 

عجیبی داشت . به طور حتم شنیدن ماجرای شهرام او را رنج می داد و عصبانی اش می کرد . مینا نمی توانست 

یزی نه ، چ» ... او را ببیند ، مردد بود . ولی کاش به او می گفت . در حالی که می کوشید عادی باشد گفت :  ناراحتی

نیست ، فکر می کنی ، تازگیها خیاالتی شدی . به من اعتماد نداری ؟ به محبتم نسبت به خودت شک داری ؟ چه کنم 

م . می ترسم پیشامدی ما رو از هم جدا کنه . که شکت برطرف بشه ؟ خب منم گاهی نسبت به آینده فکر میکن

مهرداد « نگرانیم اینه . نمی دونم چرا گاهی این فکر به سراغم میاد که تو رو از دست می دم ، درست مثل خودت . 

 حس می کرد دروغ می گوید .

سی ه من نگی به چه کباشه ، حرف نزن ، میل خودته . اما بدون که اگه مشکلی داشته باشی می تونم کمکت کنم . ب» 

 «خواهی گفت ؟ گل من ، مشکل من و تو یکی است . 

 مینا سرش را به سینه او چسباند و حرفی نزد . مردد و نگران بود و این ، شک مهرداد را قوی تر می کرد .

ه می شهرام از فکر مینا بیرون نمی رفت . شب و روز مشروب می خورد و سیگار می کشید . غمگین بود . در خان

نشست و به فکر فرو می رفت . میل به غذا ، تفریح و هیچ کاری نداشت . روز به روز افسرده تر و اندوهگین تر می 

شد . مادرش بارها نصیحتش کرد . از او می خواست مینا را فراموش کند و با دوست دختران متعددش خوش باشد . 

واست به او زنگ بزنند و دعوتش کنند . سوفیا ، تلفن زد می گفت پس از مدتی فراموش خواهی کرد . از دوستانش خ

و به جشن تولد دعوتش نمود . اما شهرام قبول نکرد . فکر و حواسش نزد مینا بود . چهرۀ زیبای او لحظه ای از 

نظرش دور نمی شد . تیمسار بلیت هواپیمایی به مقصد پاریس به دستش داد و خواست مدتی به پاریس برود تا 

 کند .فراموش 

 «آخه او نامزد داره ، مال مردمه ، به زور که نمی شه ... » مادرش می گفت : 

شهرام مثل بچه ها گریه و بی تابی می کرد . پدر و مادر تاب دیدن بی تابی او را نداشتند . آن هم به خاطر دختر یک 

 خدمتکار پسر عزیز دردانه شان رنج ببرد و بیمار شود ؟

 رام نتوانست مینا را فراموش کند .یک هفته گذشت ، شه

عاقبت تصمیم گرفت با مادر مینا به خانه آنان برود و او را ببیند . تنهاکاری که می توانست بکند این بود . پند و 

نصیحت و سرزنش بی فایده بود راستی چرا زودتر این کار را نکرده بود ؟ چون رفتن به خانه خدمتکار ننگ بود ؟ 

 م خانم را سوار ماشینش کرد و راه افتاد .آنروز غروب مری

مهرداد و مینا خانه بودند . مهرداد به او در س می داد . بچه ها مشغول بازی بودند . بوی گند حوض و جوی خیابان 

در اتاق پیچیده بود . پسرها مشغول درس خواندن بودند . هیاهوی بچه های کوچه کالفه کننده بود . زن همسایه 

بچه هایش دعوا می کرد و فریاد شوهر معتاد بتول خانم شنیده می شد . مینا و مهرداد سر یک مسئله همچنان با 

 ریاضی بحث می کردند .

صدای ترمز ماشینی شنیده شد و چند دقیقه پس از آن مریم خانم با جوانی شیک پوش و بلندقد ، وارد خانه شد . با 

د و گستاخانه با کفش وارد اتاق شد . مینا رنگش سفید شده بود و دیدن مینا نیشش تا بناگوش باز شد . سالم کر

 وحشت زده به شهرام نگاه می کرد ، جواب سالمش را نداد .
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ردی پری قشنگ چرا فرار ک» شهرام که دیدن مینا نیرو و توان عجیبی به او بخشیده بود به طرف مینا رفت و گفت : 

ا ب« این نامزدته ؟ خوش به حالش که تو دوستش داری . » قیر افزود : ؟ نمی دونستی که من دیونۀ توأم ؟ و با تح

 کفش وارد اتاق شده بود و با تحقیر به آنها نگاه می کرد . 

 «تو توی این کثافت زندگی می کنی ؟ » 

ینا این م »مهرداد حیرتزده به او و مینا خیره شد . از خشم و عصبانیت می لرزید ، رنگش پریده بود . به تندی گفت : 

 «کیه ؟ از کجا تو رو میشناسه ؟ چی می گه ؟ 

تا کنون با مینا اینطور حرف نزده بود . گفتم این مرد کیه « با توأم ؟ الل شدی ؟ » و چون مینا پاسخی نداد فریاد زد : 

 «؟ حرف بزن . 

م همونی داشتند . می خواستم به مادرپسر اربابه ، آن شب ما رفته بودیم خونه اونا ، م» مینا با گریه و التماس گفت : 

کمک کنم . شهرام آنجا منو دیده . به تو دروغ گفتم ، غلط کردم مهرداد ، منو ببخش ، اشتباه کردم ، نمی دونستم 

 «اینا وحشی اند . 

به خدا راست میگم . از دستش فرار کردم . به زور مادرمو مجبور کرده و همراهش » سپس به طرف مهرداد رفت 

 «مده ، مهرداد کمک کن ، منو از دست او نجات بده . علت نگرانیم همین بود ، می ترسیدم به تو بگم ... او

» مهرداد به شدت خشمگین بود ، مینا را هل داد و به زمین انداخت و به طرف شهرام رفت . از خشم می لرزید : 

زود از اینجا برو بیرون تا « ی به نامزد من ... جنابعالی کی هستید ؟ و به اجازه کی اینجا اومدید ؟ چه حقی دار

 «دندوناتو تو دهنت نریختم ، بی شرف جلو من به نامزدم اظهار عشق می کنه ... نگاه چپ به مینا بکنی می کشمت . 

 ،ببینید ، من اومدم با شما حرف بزنم » اما شهرام بیرون نرفت ، آرام شد و با لحنی فریبنده و التماس آلود گفت : 

 «خوب گوش کن ، چقدر می گیری دست از سر مینا برداری ؟ هر چی بگی حاضرم بدم . 

مهرداد از خشم دیوانه شد . به طرف شهرام رفت . یقه اش را گرفت و با مشت و لگد به او حمله کرد . خون از بینی و 

شرف پست ، حرف دهنتو بفهم ،  بی» دهان شهرام جاری شد . تا جایی که قدرت داشت او را زد و فریادکنان گفت : 

مینا رو می خوای از من بخری ؟ احمق بی شعور ، زود گورتو گم کن و اسم مینا رو دیگه نیار . اگه یک کلمۀ دیگه 

 «حرف بزنی می کشمت ... فهمیدی ؟ 

بر نمی  بود ،شهرام عقب عقب رفت . به دیوار تکیه داد . با این حال چشم از مینا که شبنم اشک بر چهره اش نشسته 

داشت . برای اینکه مهرداد را بیشتر خشمگین کند گفت : مینا منو دوست داره ، آنشب هم پیش من بوده ، من می 

 «خوام اونو از تو این آشغالدونی نجات بدم ، تو الیق او نیستی ... 

مدتی با هم گالویز شدند ، مهرداد آتش گرفت و به او حمله کرد . در حالی که او را زیر مشت و لگد گرفته بود ، 

ون او را به طرف در برد و بیر« تو دروغ میگی ، بی شرف ، گفتم دهن کثیفتو ببند . » مهرداد برافروخته فریاد زد : 

 «برو گمشو پست فطرت ... » انداخت . 

رات ب» ن گفت : شهرام لحظه ای ایستاد ، نگاهش به مینا بود . صورتش متورم و از دهانش خون می ریخت ، تهدیدکنا

گرون تموم میشه ، پشیمون میشی ، فکر کردی من کیم ؟ بالیی سرت بیارم که تو داستانها بنویسند . حاال می بینی . 

 « مینا مال منه . من اونو هر طور شده به چنگ می آرم و ... 
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رداد ، من پیش او نبودم ، او بخدا دروغ می گه مه» مینا گوشه دیوار با رنگی پریده ایستاده بود و گریه می کرد : 

جرأت نکرده به من دست بزنه . حرامزاده پست ، منو ببخش ، اشتباه کردم آنجا رفتم ، نمی دونستم اینطور می شه . 

» 

نشست و صورتش را با دستش پوشاند و بلند بلند گریست . احساس می کرد مهرداد را به شدت آزرده و ناراحتش 

د و او را اینطور خشمگین نبیند . قلبش فشرده می شد . آرزو کرد مهرداد او را هم بزند . کرده است . راضی بود بمیر

خردش کند و عقده اش را خالی کند . مهرداد خشمگین به او نگاه کرد . موهایش بهم ذیخته بود . پیراهنش خونی 

 بود . رگهای گردنش برجسته شده بود .

می خوای بکنی به من بگو ؟ مگه التماس نکردم که چیزی رو از من پنهان مگه نگفتم هر کاری » سرزنش امیز گفت : 

نکنی ؟ چرا به من نگفتی ؟ می دونستی راضی نیستم به خونۀ این بی شرفهای بی رحم و دزد بری ، چرا رفتی ؟ بعد 

ه بودی ؟ هم هر چه ازت پرسیدم دروغ سر هم کردی ؟ از من ترسیدی ؟ اگه پیش او نبودی ، برای چی آرایش کرد

مینای پاک و معصوم من باید ... ؟ هرگز نمی تونستم این فکرو دربارۀ تو بکنم . اگر خودم آرایشت رو ندیده بودم 

 «باور نمی کردم . برو پیش او ، او پولداره ، ثروتمنده و همه چی می تونه برات تهیه کنه . برو . 

دت می گریست و چشمان اشک آلودش فتنه انگیزتر شده خواست از در بیرون برود . مینا جلویش را گرفت . به ش

 بود . گریه کنان گفت : 

اشتباه کردم ، بخدا برای او آرایش نکرده بودم . همین طور واسه شرکت در مهمونی ، مهرداد قسم میخورم ، به » ... 

 «غ نمی گم ، باور کن . جون تو ، به جون خودم ، همۀ حرفهای او دروغ بود . از مادرم بپرس ... مهرداد من درو

مینا راست میگه . مجبورش کردند آرایش کنه و پیش مهمانها » مریم خانم جلوی او را گرفت . او هم گریه می کرد 

 «بره . راضی نبود . ناچار شد . بعد هم وسط مهمونی فرار کرد . حقیقت همینه . 

تقصیر من بود . من بردمش . هر چه می : »  به طرف مهرداد آمد دستش را در دست گرفت و التماس آلود گفت

 «خوای بگی به من بگو . اشتباه کردم . فکرشم نمی کردم چنین اتفاقی بیفته . 

مهرداد تاب دیدن اشکهای مینا را نداشت . هر قطرۀ اشک او خونی بود که از قلبش می چکید . حتی اگر مقصر باشه 

به چشمان و مژه های مرطوب او دگرگونش می کرد . درمانده اش  و شب را در آغوش شهرام خوابیده باشد . نگاه

می کرد . در نگاه او پاکی و صداقت را خالصانه می دید . امکان نداشت که مینا شهرام را بر او ترجیح داده باشد . اگر 

به او دروغ بگوید ، با چشم خود هم می دید باور نمی کرد . اما از دروغهای او به سختی رنجیده بود . چرا باید مینا 

 آنهم اینطور ماهرانه ؟

همسایه ها بر اثر سر و صدای آنان جمع شده بودند . آقا ولی که تازه از راه رسیده بود ، دست مهرداد را گرفت و به 

 «بذار من همه چیز رو برات تعریف کنم . » اتاق برد . سیگاری روشن کرد و به دستش داد و گفت : 

من به مریم خانم گفتم که دخترتو اینجا نیار . من چند ساله که » ن را تعریف کرد و گفت: سپس سر فرصت داستا

پیش اونا کار می کنم . تیمسار و پسرشو خوب می شناسم . یک آدمهای شهوتران کثیفی هستند که نگو . خود 

دارند . وضعشون خیلی تیمسار از هیچ زن خوشگلی نمی گذره . پسرشم از خودش بدتره . هزارتا رفیق و معشوقه 

 «خرابه و ... 

راستش علت دروغ گفتن مینا و من این بود که نمی » مریم خانم چای درست کرده بود . جلوشان گرفت و گفت : 

خواستیم شما بفهمید که من در جایی خدمتکارم . همین ، واال مینا تمام دنیاش شمائید . او دختر مغروریه ، تا به حال 
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ر برابر کسی اینطور ... اونو ببخشید . او چند بار می خواست برگرده . تقصیر من بوده . من نگهش ندیده بودم که د

 «داشتم . 

مهرداد به مینا که کنار دیوار نشسته بود و به حرفهای آنان گوش می کرد نگاه کرد . از اینکه او را این طور آزرده 

ر از آن بود که بتواند بخندد . از تهدیدهای شهرام و از جدایی شان بود ، پشیمان شده و به او لبخند زد . مینا غمگین ت

 می ترسید .

 مریم خانم به دنبال آقا ولی از اتاق خارج شد تا اگر بخواهند آشتی کنند آزاد باشند . بچه ها را هم با خودش برد .

وبت مینا بود که قهر کند . سرش را مهرداد در اتاق را بست ، به طرف مینا آمد و او را در آغوش گرفت . این بار ن

فکر کردی من به تو خیانت می کنم ؟ فکر کردی واسۀ او » برگرداند تا او نتواند ببوسدش و بغض آلود گفت : 

آرایش کرده بودم ؟ و شب ... اگر باور کرده باشی تو را نمی بخشم . هرچه می خواستی می کردی . کتکم می زدی ، 

به تو ترجیح بدم قابل بخشش نیست . چرا حرفمو باور نکردی ؟ و حرف اون احمق رو قبول اما فکر اینکه دیگری رو 

 «کردی ؟ 

آخر علت دروغ گفتنتو نمی دونستم . برام توجیه پذیر نبود که » مهرداد به زور بوسیدش و به چشمانش نگاه کرد : 

رست کردن موهات . همه چیز حاکی از این بود تو اینطور وقیحانه به من دروغ بگی . فامیل جدید ما ، عروسی و ... د

که دروغ میگی ، تو چرا موضوع مادرتو زودتر به من نگفتی ؟ چرا از من رودربایستی داری ؟ مگه من چیزی رو از تو 

پنهون می کنم ؟ نباید به من دروغ می گفتی . حاال گذشته ، می بخشمت . آنقدر می بوسمت تا منو ببخشی می دونی 

؟ تقصیر زیبایی جادویی توست . هر کسی تو رو ببینه دیوونه میشه ، تو نباید خودتو به کسی نشون بدی .  تقصیر کیه

 «گل قشنگم ، عزیز دلم ، وقتی گریه می کردی آتشم می زدی . حاال بخند تا گونه هات فرو بره و من ببوسمت ... 

مهرداد می ترسم ، از شهرام می ترسم » ه اش گذاشت ، مینا خندید . اما زورکی ، خودش را به او چسباند و سر به سین

. او ما را از هم جدا می کنه . اگه بالیی سر تو بیاره من خودمو می کشم . راست بگو ، از ته دل منو بخشیدی ؟ 

 «فهمیدی که چرا بهت دروغ گفته بودم ؟ 

پاک کرد . می دونی شهرام تقصیر نداره ، تو آره گلم ، مگه می تونم نبخشم ؟ یه نگاه تو تمام کدورتها رو از دلم » 

نباید خودتو به اون نشون می دادی . اونم با اون وضع ، منکه ندیدمت ولی می دونم که تو آرایش بکنی و لباسهای 

 «خوب بپوشی چی می شی ، در حال عادی نمی شه بهت نگاه کرد وای بحال اینکه آرایش کنی . 

جا آورده بود خوردند . مهرداد رفته بود . بعدازظهر فردا هر چه مینا انتظار کشید شام ، غذایی را که مادرش از آن

خبری از مهرداد نشد . او هر روز ساعت شش می آمد و تا هشت به او درس می داد . آنروز انتظار داشت زودتر 

ر حتم شهرام بالیی به بیاید . دلش به طور عجیبی شور می زد . آیا از آنچه می ترسید به سرش آمده بود ؟ به طو

سرش آورده بود . کتکی که از دست او خورده بود به این راحتی فراموش نمی شد . او پسر تیمسار بود و آجودان 

شاه . کسی نبود که آن چنان کتکی بخورد و واکنشی نشان ندهد . به خصوص که رقیبش نیز بود . دعا می خواند ، 

ار الشخوران مغزش را سوراخ سوراخ می کرد . چادرش را سر کرد . سر فکرهایی پریشان و عذاب دهنده چون منق

کوچه رفت . به عابران که بی خیال می گذشتند نگاه کرد . صدای آرام بخش گامهایش نمی آمد . یعنی ممکن است 

ود او نبود . ممکن بدیگر او را نبیند ؟ نه ، این باور کردنی نبود . چند بار احساس کرد او را می بیند . می آید ... ولی 

مهرداد سر ماجرای دیروز رنجیده باشد ؟ خودش هم نفهمید که چگونه در خانۀ آنها رفت . چند دقیقه پشت در 
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ایستاد ، فکر کرد اگر اینجا نباشد پدر و مادرش هم نگران می شوند ... عاقبت در زد . برادرش پشت در آمد ، خیلی 

 او نگاه کرد ، سپس به خود آمد .شبیه مهرداد بود . مینا چند لحظه به 

 «مهرداد خونه است ؟ » 

 «نه ، مگه خونۀ شما نیومده ؟ فکر کردیم آنجاست . بفرمائید تو . » 

مینا حرفی نزد و دور شد . گامهایش پیش نمی رفتند . تمام غم های دنیا به دلش ریخته بود . به خانه رسید . مهرداد 

ریست . به یاد حرفهای او افتاد . وقتی گریه می کنی دلم آتیش می گیره . تا صبح نیامده بود . گوشه ای نشست و گ

مثل مرغ سر کنده بود . مثل ماهی که از آب بیرون افتاده باشد . بال بال میزد . مطمئن شد که هر چه شده زیر سر 

می خورد . از فرط دلشوره شهرام است فردا مشغول کار شد ولی نمی توانست . دلش از جا کنده می شد ، حالش بهم 

حالت تهوع داشت . نمی دانست چه می کند ؟ افکارش چنان مشوش بود و آزارش می داد که می خواست فریاد بزند 

. کاش یکی بود به او می گفت چه شده ؟ آیا مثل پدرش تصادف کرده ؟ قهر کرده ؟ و یا شهرام او را ... لب ایوان 

و رنج آورش غرق بود . بچه ها بازی می کردند . به راستی در حال دیوانه شدن  نشسته بود و در افکار بی سر و ته

بود . اگر آنروز او را نمی دید ، می مرد . صدای ماشینی شنید و پس از چند لحظه صدای گامهایی ، سر و صدای بچه 

 های کوچه ناگهان خاموش شده بود . مثل اینکه حادثه ای در شرف انجام بود .

. چند سرباز به درون خانه ریختند . بازوی مینا را گرفتند و تا آمد حرفی بزند او را همراه بچه ها درون  در باز شد

 جیپی انداختند . همسایه ها وحشت زده و متعجب دورشان جمع شده و غمگین نگاهشان می کردند .

می دانست که اینها از طرف « نه تیمسار . اگه مهرداد اومد بگو اونا رو بردند خو» مینا رو به زهرا خانم کرد و گفت : 

 «ما رو کجا می برید ؟ کی هستید ؟ ... » او آمده اند . فریاد زد : 

همگی خشن و بی رحم به نظر می رسیدند و پاسخی نمی دادند . مینا از خدا خواست او را نزد مهرداد ببرند . زندان با 

افسوس به دلش چنگ می زد . چه کرده بود ؟ خود و محبوبش را به او از آزادی بی او بهتر بود . احساس پشیمانی و 

دام انداخته بود . دامی که رهایی از آن غیرممکن بود . برادرش را در آغوش می فشرد ، زیبا هم در آغوش مسعود 

 به خواهر وبود . بچه ها متوحش بودند . نمی دانستند چه شده ؟ و آنان را به کجا می برند . مینا به خود و یا حتی 

برادرش فکر نمی کرد . تمام فکرش مهرداد بود . مطمئن بود که ناپدید شدن مهرداد و دستگیری خودشان در رابطه 

با شهرام است . او را چه کرده اند ؟ در درونش چیزی فرو ریخت ، گویی قلبش را می فشردند و می کشیدند . 

 می خواهد بر سرم فرود آید ؟ خداوندا چه سرنوشتی برایم تعیین کردی ؟ چه بالیی 

اتومبیل در باغ تیمسار توقف کرد . دو سرباز بازوی او را گرفته و به زیر زمین بردند و در اتاقی محبوس کردند . 

بدبختی جدیدی او را در بر گرفته بود که با بدبختی هایی که تا کنون دیده بود ، قابل مقایسه نبود . اگر می دانست 

زاد است و او را خواهد دید ، هیچ چیز برایش مهم نبود . آیا بار دیگر می تواند او را ببیند ... ؟ تا مهرداد سالم و آ

 توانست گریست . آنقدر که اشکش خشک شد .

از شب پیش نه چیزی خورده بود و نه خوابیده بود . نفهمید کی خوابش برده ، شاید هم از حال رفته بود . مهرداد را 

شمهایش را بسته بودند و بر لب پرتگاهی ایستاده بود . شهرام تفنگش را به سوی او نشانه گرفته و دید . دستها و چ

دیوانه وار می خندید . مینا دوید تا خود را به او برساند اما به او نرسید . مهرداد به عمق دره سقوط کرد ، در حالیکه 

سرش خواهند آورد ؟ در مقابل این تجاوز چه کسی از او  او را صدا می زد . از خواب پرید . نمی دانست چه بالیی به

 دفاع خواهد کرد و به دادش خواهد رسید ؟
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تنهایی و سکوت به او فرصت می داد خوب فکر کند . در نظرش دنیا سراسر بی عدالتی بود و زور و تجاوز . در اتاقی 

ه ختخوابی به نسبت تمیز و نرم ، البته نسبت بخشک و خالی بود . بدون فرش ، با دیوارهای گچی و تختی چوبی ، با ر

رختخواب خانۀ خودش . تاکنون بدبختی را فقط در فقر می دید ، ولی اینک احساس می کرد که فقر حتی بدتر از آن 

هم ، قابل تحمل است . اما دوری از مهرداد غیر قابل تحمل است . اتاق نیمه تاریک بود . پنجره باریک و کوچکی 

ر نزدیک سقف داشت که شعاعی از آفتاب را بر کف اتاق انداخته بود . روز بود ، ولی چه وقت ؟ نمی باالی دیوا

خدایا او را به تو سپردم ، » دانست . کاش الاقل مهرداد را هم به اینجا می آوردند . در دل برایش دعا می کرد : 

 «خودت حفظش کن ... 

آب آوردند . چلوکباب بود ، آن هم در ظرفهای چینی خارجی و نوشابه صدای پایی شنید . در باز شد ، برایش غذا و 

و شاید مشروب . گرسنه بود . هیچ احساسی جز میل شدید به دیدن مهرداد نداشت . لحظه ای فکر کرد کابوسی می 

از  بیند ، فریاد زد : کمک کنید . صدایش در اتاق و راهرو تاریک زیر زمین منعکس شد . هزاران صحنه و چهره

مهرداد در نظرش مجسم و محو می شد . او را در حالتهای مختلف می دید . بعضی حالتهایی که بیشتر دوست داشت 

بیشتر و طوالنی تر در ذهنش می ماند . حالت روز گذشته اش هنگام کتک زدن شهرام یکی از حالتهایی بود که 

ینکه او بر شهرام مسلط بود و او را مثل گنجشک در دوست داشت . خشم به او چهره مردانه و خشنی داده بود . از ا

چنگال خود فشرده بود ، احساس غرور می کرد و از خونی که از دهان شهرام جاری کرده بود ، لذت می برد . 

مهرداد از او نیرومندتر و قوی تر بود . بی اختیار فریاد زد : مهرداد ، مهرداد ، مهرداد ... صدایش در راهرو خالی زیر 

 مین پیچید . نگهبانی پشت در آمد ، صدای خشنی داشت .ز

 «چه خبرته ؟ کتک دلت می خواد . » 

 «خواهش می کنم یکی بیاد اینجا . » مینا گفت : 

 بلند شد ولی سرش گیج رفت و روی تخت افتاد .

ده و با چشمانی دریچند دقیقه بعد در باز شد . مرد چهل سالۀ گردن کلفتی بود که سبیلهای خشن و سیاهی داشت 

بی حالت و سری بی مو . مینا فکر کرد شکنجه گر است . به دستهایش نگاه کرد و دنبال شالق گشت ، اما شالقی در 

دست نداشت . انگشتر عقیق نقره ای در انگشت دست راستش بود . شاید از کسانی که شکنجه کرده بود دزدیده 

 بود . نگاه سرد و خشکی به او کرد .

 «غذاتو نخوردی ؟  چرا» 

صدای گنجشکی از باغ شنیده « میل ندارم . چرا منو اینجا آوردند ؟ تو میدونی ؟ مهرداد رو کجا بردند ؟ » مینا گفت : 

 می شد و زوزۀ باد .

 فکر کرد خود را سرگرم کند .« می شه چند تا مجله برام بیارید . » 

مجلۀ کهنه آورد . جوانان ، زن روز ، اطالعات هفتگی . مینا خوشحال نگهبان بدون آنکه حرفی بزند غذا را برد و چند 

شد و از او تشکر کرد . اما تا شروع به مطالعه کرد ، چشمش سیاهی رفت و نتوانست بخواند . هوا تاریک شد ، مینا 

د . کرد بخواب ستاره ای را از پنجره دید . دلش می خواست گریه کند ، ولی اشکی نداشت . گریه اش نمی آمد . سعی

گل من ، نترس ، آمدم ، کی تو رو به اینجا » مهرداد را دید با لبهای خندان و درخششی که همیشه در نگاهش بود ، 

آورده ؟ آغوشش را گشود ولی ... چه مدت بی حال بود ؟ نفهمید . چشم باز کرد ، شهرام باالی سرش بود و با 

 آنجاست ، شاید او را بوسیده بود .موهایش بازی می کرد . معلوم بود مدتی است 
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 «پست فطرت کثیف ، مهرداد کجاست ؟ چرا منو آوردی اینجا ؟ ... » با خشم فریاد زد : 

هیس ، داد نزن برات بده ، تو حالت خوب » شهرام شیفته و هیجان زده نگاهش می کرد . انگشت جلو دهانش برد ؛ 

 «وحشی ، پاشو غذاتو بخور تا همه چیز رو برات تعریف کنم . نیست . نباید عصبانی بشی ، پری قشنگ ، آهوی 

 «تا نگی مهرداد کجاست نمی خورم . از کنار من دور شو بی شرف بی وجدان ... » 

 موهایش مثل کالف ابریشم بهم پیچیده ، و رنگش پریده بود . چشمانش درشت تر و سیاهتر به نظر می رسید .

 «، نمی خوام قیافۀ نحستو ببینم ، چی به سر مهرداد آوردی ؟  از اینجا برو بیرون ، کثافت» 

حالش خوبه نترس . اما به سزای اعمالش می رسه . کتک زدن پسر ژنرال آسون » شهرام آرام و مهربان گفت : 

نیست . فکر کردی ولش می کنم ؟ تو دیگه مال خودمی عزیز دلم . او رفته جایی که عرب نی میاندازه . نگاه کن 

 «وهاش چه بهم ریخته ، بذار صافش کنم . م

 «دست به من نزن ، فریاد می زنم ، چی از جون من میخوای ؟ » 

به او نزدیک شد و « هر چه دلت می خواد فریاد بزن . کسی صداتو نمی شنوه . می دونی چی می خوام ؟ یه بوسه . » 

 خندید .

 به او نزدیک تر شد .« . حالتو جا میاره .  پاشو غذاتو بخور ، جوجه کباب و شراب واست آوردم» 

 با دست صورتش را پوشاند .« جرأت داری بیا جلو ، فکر نکن بی حالم . » 

کاری ندارم ، نترس ، پاشو غذاتو بخور . رنگت پریده . عزیزم ، دوستت دارم ، فقط می خوام نگات کنم . چشمای تو » 

ل لیاقت تو رو نداشت . تو باید در بهترین قصرها زندگی کنی نه توی آتشم زده ، مستم کرده ، اون پسرۀ آسمون ج

 « اون خرابۀ کثیف . هر چه بخوای برات تهیه می کنم ، تو باید مال من باشی . اونو فراموش کن ... 

غ . امینا شروع به گریه کرد و از حال رفت . وقتی چشم باز کرد در اتاق بزرگ و روشنی بود با پنجره هایی رو به ب

 مادرش و شهرام باالی سرش بودند . مادرش گریه می کرد . چشمانش قرمز بود . موهایش را نوازش کرد .

 «خدا رو شکر بهوش اومد . مینا ، عزیزم ، حالت خوبه ؟ » 

 «مادر تو اینجایی ؟ مهرداد کجاست ؟ بچه ها کجان ؟ » مینا با صدای ضعیفی گفت : 

بچه ها همین جان . از مهرداد خبری ندارم . غذا می خوری ؟ چند روزه چیزی » مادر اشکهایش را پاک کرد : 

 «نخوردی ، داری از بین میری . خدا منو بکشه ، چرا این طور شد ؟ 

 «تا مهرداد و نبینم غذا نمی خورم تا بمیرم . » 

 «مهرداد و چه کردی ؟ من اونو می خوام . » رو به شهرام کرد و گفت : 

اگه غذا نخوری می میری ، حیف نیست » ن و عینکی باالی سرش آمد . سرمش را تنظیم کرد و گفت : دکتری جوا

 «دختر زیبایی مثل تو اینطور خودش را از بین ببره ؟ 

تا  آقای دکتر بگو مهرداد کجاست ؟» مینا به او نگاه کرد . دکتر از زیبایی او در شگفت بود . مینا با التماس گفت : 

م چیزی نمی خورم . بی او نمی خوام زنده باشم . چرا منو از او جدا کردند ؟ چرا زندگی ما رو بهم زدند ؟ من اونو نبین

 چشمانش بسته شد و باز از حال رفت .« بی او نمی تونم زندگی کنم ... 

شک را بوسید . ا شهرام به بالینش آمد . به موهایش که نرم و لطیف تر از ابریشم بود دست کشید . خم شد و آرام او

 در چشمش جمع شد و به روی مینا چکید .
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فشارش به شش رسیده ، اگه اینطور بمونه میمیره . باید مهرداد را باالی سرش بیارید ، سرم کاری نمی » دکتر گفت : 

 «تونه بکنه . حال روحیش فوق العاده خرابه . خودتون می دونید . من کاری ازم ساخته نیست . 
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آنروز جلوی در سلف دانشگاه ، مهرداد را دستگیر کردند . در آن سالها دانشجویان بسیاری را دستگیر می کردند . 

تظاهرات دانشجویی گسترده تر شده بود . سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج بود . در آذرماه هر سال به مناسبت 

کایی کشته شده بودند ، تظاهراتی برپا می شد . آن سال سالگرد شانزده آذر که چند دانشجو در تظاهرات ضد آمری

تظاهرات باشکوه و هیجان عجیبی برگزار شد ، و به دنبال آن موج دستگیری دانشجویان شدت یافته بود . اینکه 

دانشجویی را جلوی مردم دستگیر کنند مسأله ای عادی بود . نخست مهرداد فکر کرده بود به جرم سیاسی و شرکت 

رات دستگیر شده ، ولی بعداً فهمید بخاطر کتکی بوده که به شهرام زده است . او را به زندان انفرادی تنگ و در تظاه

تاریکی منتقل کردند . او به خاطر خودش ناراحت نبود . جدایی از مینا یک طرف و افتادن او به دست شهرام از طرف 

کی مینا ایمان داشت ولی فکر می کرد یک دختر جوان دیگر به شدت نگران و مضطربش کرده بود . با اینکه به پا

ضعیف در برابر او چه می تواند بکند . تمام ذره های وجودش به مینا می اندیشید و او را می طلبید . بارها او را با قیافه 

نه گو ها و حرکتهای مختلف مجسم می کرد . خندان ، گریان ، شاد ، غمگین ، متفکر ، در لباس عروسی ، لبخندش ،

هایش ، لبانش ، موهایش و ... به در و دیوار مشت می کوبید و فریاد میزد . صحنه های مختلف از برابرش می 

گذشت . مینا زیر تور سفید مثل خورشید زیر ابری نازک می درخشید . دسته گل زیبایی به دست داشت . کنار سفرۀ 

رید به عقد دائمی آقای مهرداد مهرجو ... آقا دوباره شروع عقد در کنارش نشسته بود ... خانم مینای نور آبادی حاض

کرد . سه بار باید می گفت و عاقبت مینا آهسته می گفت : بله . صدای کف زدن و لی لی در اتاق می پیچید . روی 

سرشان نقل می ریختند ... گردنبندی طالیی به گردنش می آویزد و با انگشت کوچکش عسل به دهان او می گذارد 

.. مینا زیر دست شهرام تالش می کند و فریاد می زند ، شهرام می خواهد او را ببوسد و او دست و پا می زند ... اگه .

بچۀ اولمون پسر بود اسمشو چی بذاریم ؟ مهرشاد خوب ؟ نه ، مهران چی ؟ شاید دختر بود . اگه دختر بود اسمشو 

کنه شکل تو باشه . اگه پسر بود شکل تو ، اگه دختر بود شکل  رو می ذاریم نیلوفر ، یا بنفشه ، نرگس چطوره ؟ خدا

 من ... 

در جلسۀ دادگاه نشسته ، مینا در میان تماشاچیان است و به او نگاه می کند . آقای مهرجو شما متهمید آقای شهرام ... 

 را روز ... کتک زده و او را مجروح کرده اید ...

د و نه گرسنه بود . بی تاب و بی قرار بود . قلبش از جا کنده می شد . وجود حساب وقت را نداشت . نه خوابش می بر

خودش را احساس نمی کرد . فقط مینا را می دید و با او حرف می زد ... آیا می تواند یک بار دیگر او را ببیند ؟ تنها 

ا مجبور کرده باشد که ... چه آرزویش این بود . لحظه ها کشنده و سنگین بودند ، هر لحظه سالی . اگر شهرام او ر

 کند ؟ چنان خشمگین بود که می خواست دنیا را ویران سازد .

عصیانی داغ و مخرب وجودش را می گداخت ، سر به دیوار میزد ، فریاد می کشید ... آتشفشانی در درونش منفجر 

 می شد .

 «چه خبرته ؟ چی می خوای ؟ » نگهبان از سوراخ در گفت : 
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 «ینجا بیارید بیرون ، بی شرفها ، لعنتی ها ... مگه من چه کار کردم ... ؟ منو از ا» 

 «ساعت چنده ؟ » ولی خیلی زود خسته شد و بی حال افتاد . نگهبان برایش غذا آورد . مهرداد پرسید : 

 «شبه ، وقت شامه ، ساعت هفت . » 

هایش را بستند و او را با خود بردند . سوار سه روز گذشت . روز سوم دو نفر وارد سلول شدند ، چشمها و دست

اتومبیلی کرده و مسافت زیادی را طی کردند . از صدای موتور ماشین معلوم بود که سرباالیی می رفت . احساس کرد 

دری باز شد . وارد محل جدیدی شد . از ماشین پائینش آوردند . چشمش را باز کردند . خود را در باغی با ساختمانی 

مجلل دید . یکی برایش غذا آورد . در اتاقی مبله و زیبا با فرش و پرده های زیبا و گرانبها بود . غذا مثل  بزرگ و

غذای زندانیان نبود . چلو کباب و نوعی نوشیدنی که فهمید مشروب است . پس از غذا یکی آمد و او را با خود برد . 

 دست و چشمانش را نبستند .

 «برو تو . » گفت : 

اد وارد اتاق بزرگی با سه پنجره رو به باغ با فرش و لوستری زیبا شد . از آنچه می دید بهت زده بود ، باورش مهرد

نمی شد ، باز دچار اوهام شده بود ؟ بی حرکت ایستاد و به تخت زیبا و منبت کاری که مینا روی آن خوابیده بود نگاه 

 ی شاهزاده خانمی روی تخت خوابیده بود .کرد . چشمانش را مالید و دوباره نگاه کرد . پندار

مهرداد ، عزیزم ، کجا بودی ؟ مینا داره می میره ... سه روزه بیهوشه ، » مادر مینا به طرفش امد و گریه کنان گفت : 

 «نجاتش بده ، از آن روز تا حاال لب به غذا نزده ... 

مینا ! مینا » را بوسید و در حالی که اشک می ریخت گفت : مهرداد به خود آمد . خود را به مینا رساند . مو و چهره اش 

 «! عزیزم منم ، مهرداد ، چشماتو باز کن . مگه منو نمی خواستی ؟ 

 قطره های اشک بر ریشهایش که بلند شده بود و به او چهرۀ مقدسی داده بود می ریخت و بر تخت مینا می چکید .

مژگانش در هم فرو رفته و خوابیده بود . حرکت نمی کرد . گویی جسدی مینا خاموش با چهره ای ملکوتی و آرام ، 

چی شده ؟ اینجا کجاست ؟ چه بالیی سرش آورده اند ؟ دندانهایش را » بی جان بود . مهرداد رو به مریم خانم کرد : 

 «میکشمشون . » بهم فشرد ، 

پدر شهرام ... سه روز پیش با ماشین به خونۀ ما  اینجا خونۀ تیمساره ،» مریم خانم با چادر اشکهایش را پاک کرد : 

ریختند و بچه ها رو به اینجا آوردند ، برای اینکه مینا فرار نکنه اونو زندانی کردند . او همه اش گریه می کرد و 

ه این ب چیزی نمی خورد ، فقط تو را صدا می زد تا به این حال افتاد . مثل اینکه دکتر گفته اگه تو رو نبینه می میره .

 «خاطر تو رو به اینجا آوردند . 

دستش را در دست گرفت . « مینا ، عمر من ، روح من ، بلند شو ، منم مهرداد . » مهرداد خم شد و آهسته گفت : 

 سر روی قلبش نهاد ، زنده بود .« نکنه مرده باشد ؟ » دستش سرد بود . 

 اگه یه مو از سرش کم» و با خشمی انفجاری می گفت :  دست به موهایش کشید و باز صدایش کرد . اشک می ریخت

 «بشه پدرشونو در می آرم . حرامزاده ها ، بی شرفها ... 

مینا مثل مجسمه مریم مقدس افتاده بود ، دکتر آمد و آمپولی به او تزریق کرد . چند دقیقه بعد مینا تکانی خورد و 

ا لرزاند و قلبش را که می رفت از کار بیفتد به تپش در آورد . چشمش را باز کرد . صدای آشنایی تا اعماق وجودش ر

 آنچه می دید باور کردنی نبود . فکر کرد خواب می بیند اما فشار دست گرم و نیروبخش مهرداد او را به خود آورد .

 «مهرداد ! عزیزم تویی ؟ کجا بودی ؟ چی به سرت آوردند ؟ » هیجان زده گفت : 
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 با اشک چشمانش تر شد ... و اشکهایشان در هم آمیخت ... لب بر لب هم نهادند ... لبان ترک خورده اش 

شهرام از الی در نگاه می کرد . از خشم و حسادت می لرزید و به خود می پیچید . رنگش مثل برف سفید شده بود . 

یا از هوش رفته اند . اگر مینا دقیقه های طوالنی آن دو در همان حالت بودند . شهرام فکر کرد هر دو جان داده اند 

مرده باشد ... ؟ خواست داخل شود و مهرداد را بکشد و از او جدا کند ، اما از او می ترسید . دکتر هم نگاه می کرد ، 

او هم می ترسید بالیی به سرشان آمده باشد . وارد اتاق شد . هیجان بیش از حد برای مینا خطرناک بود . مهرداد را 

را به خود آورد . مینا رنگش سرخ شده و برق چشمانش بازگشته بود . آرام و با صدایی که گویی آوای  صدا زد و او

و دستش را فشار داد . مهرداد انگار در « مهرداد تو کجا بودی ؟ اگه نیومده بودی می مردم . » فرشتگان بود گفت : 

وت بود . دکتر دستور داد برایش غذا بیاورند . سوپ این دنیا نبود . در چشمان او محو شده بود ، غرق شده بود . سک

 جوجه و آب میوه و شیرموز .

 مهرداد غذا را جلو برد و ماجرای دستگیریش را تعریف کرد .

مریم خانم خوشحال بود ولی نگران آینده که چه خواهد شد ؟ چه اشتباه بزرگی کرده بود ؟ مینا با صدای ضعیفی 

داد منو با خودت ببر . از دست اینا نجات بده ، دیگه از تو جدا نمی شم ، هر جا بری با تو مهر» ... درد دل می کرد : 

 «میام . بیا بریم ... 

باشه میریم ، عمر من ، هستی من ، منم بی تو از اینجا نمی رم . گل قشنگم ، هیچکس نمی تونه ما رو از هم جدا کنه » 

» . 

اینو از کجا آوردی ؟ چقد بهت میاد » می اش نگاه کرد و آنرا لمس نمود : به لباس خواب لطیف و صورتی رنگ ابریش

 مینا نگاهی به لباس که تا کنون متوجه آن نشده بود کرد .. « 

نمی دونم ، به طور حتم اونا تنم کرده اند ، با این چیزا می خوان فریبم بدهند . مهرداد بیا زودتر از اینجا بریم . می » 

 «ترسم ... 

 داد فکر کرد شاید شهرام می خواسته ... و شاید ... این فکر وجودش را شعله ور کرد .مهر

موهایش را که درهم رفته بود با انگشت صاف « می ریم عزیزم ، صبر کن حالت بهتر بشه ، تو نمی تونی راه بری . » 

 می کرد .

 «ه اش می کنم . مادر یه شونه بده . می خوای شونه بهت بدم ؟ مثل ابریشم بهم پیچیده . خودم برات شون» 

شهرام همه را می دید . مثل خرس تیر خورده به خود می پیچید . دکتر گفته بود تا حالش خوب نشود نباید آن دو را 

از هم جدا کرد . شهرام نه می توانست از او چشم بپوشد و نه این صحنه ها را ببیند . دیوانه شده بود و مرتب سیگار 

گاه قدم می زد و دوباه برمی گشت و آن دو را از پشت شیشه تماشا می کرد . مریم خانم شانه ای آورد و  می کشید .

موهای مینا را شانه کشید و مرتب کرد . مهرداد شانه را از او گرفت و خودش گیسوان او را مرتب کرد . حاال *** و 

اد به او نگاه می کرد و در فکر بود که چه خواهد صاف به شانه اش ریخته بود و جلو نور چراغ می درخشید . مهرد

شد ؟ می خواهند چه کنند ؟ احساس می کرد او را از دست خواهد داد . او فرشته ای بود از آسمانها و دوباره به 

آسمان بازخواهد گشت . می دانست او را دوباره به زندان برخواهند گرداند و مینای عزیزش در چنگال این گرگها 

اند . چه می توانست بکند ؟ در فکر راه فرار بود . به طور قطع آنان راه خروجی را زیر نظر داشتند . نگهبانان خواهد م

مسلح همیشه جلوی در ایستاده بودند . به چهرۀ چون گلبرگ مینا که می رفت رنگ همیشگی اش را بازیابد نگاه می 
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دید ؟ امیدی نداشت . آنان زور و قدرت داشتند . هر دو چون کرد . به زودی از او جدا می شد . آیا باز هم او را می 

 کبوتری در دستهایشان اسیر شده بودند . نه نیروی مقابله و دفاع داشتند و نه جا و پناهگاهی .

دکتر آمد . فشارخون مینا را گرفت و نبضش را کنترل کرد . لبخند رضایت بخشی زد و به مینا که زیباتر از همیشه به 

خیلی دوستت داره » به مهرداد رو کرد « خیلی خوبه ، معجزه است ، همه چیز عادی است . » رسید نگاه کرد :  نظر می

 ، داشت می مرد ، امیدی به نجاتش

 «نبود، قدرشو بدون از او جدا نشو.

هرام می م. شاگه بذارن، بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشیم، در دست اینا اسیری» مهرداد لبخندی زد و تشکر کرد،

 «خواد او را از من جدا کنه. شما بهش بگید، اگه من نباشم مینا می میره.

بله می دونم. به دستور من شما رو به اینجا آوردند. بهشون گفتم اما... اونم عاشق شده، » دکتر با تاسف سر تکان داد:

 «بی فایده است.

 «ونو اینجا آوردند؟غلط کرده، من مینا رو از اینجا می برم به چه حقی ا» 

حسابی غذا بده بخوره. حاال حاال باید مواظبش باشید. اگه بحران » دکتر با تاسف سر تکان داد و وسائلش را جمع کرد،

 و رفت.« برگرده خطریه.

 غذا آوردند. جوجه کباب، پلو، ساالد و چند جور خورش. آن دو را تنها گذاشتند. مینا با اشتها غذا می خورد. مهرداد

یک قاشق خودش می خورد و یکی به دهان او می گذاشت. این فکر که به زودی از هم جدا خواهند شد، آشفته اش 

کرده و اشتهایش را از او گرفته بود. همینکه مینا حالش خوب شود، شهرام... نه، حتی فکرش را نمی توانست بکند. 

ند، خوب است شهرام را بکشد. بفکر اسلحه ای افتاد اما او فکر کرد حال که او را به زندان می برند و از او جدا می کن

آدم کش نبود و دیدن خون حالش را بهم می زد. اما از شهرام آنقدر متنفر بود که حاضر بود او را بکشد. کارد 

غذاخوری را برداشت و به آن خیره شد. کند بود و کوچک، نمی شد با آن کسی را کشت. به اطراف اتاق نگاه کرد، 

 گلدانی گل طبیعی چیز دیگری آنجا نبود و یک چراغ مطالعه. هیچکدام به درد نمی خوردند. جز

چه شده؟ چرا غذا نمی خوری؟ از کارد غذاخوری و طرز نگاهش به آن حدس می زد چه » مینا به او نگاه می کرد:

 فکری دارد.

اونا زور دارند و قدرت و اسلحه... پدرتو در  به چی فکر می کنی؟ یه وقت به سرت نزنه باز با شهرام گالویز بشی.» 

می آرن. اونا دنبال بهونه اند تا تو رو سر به نیست کنند. تو می خوای بهونه دستشون بدی؟ بخودت رحم نمی کنی به 

دست او را گرفت و او « من رحم کن. بیا تا فرصت داریم در کنار هم خوش باشیم. معلوم نیست آینده چه خواهد شد.

 ی خود کشاند. و لبهایش را با عشوه جلو برد، مهرداد او را بوسید و بخود فشرد.را بسو

دکتر، خواهش می کنم یه کاری بکن تا من چند روز دیگه اینجا » شب، وقتی دکتر برای معاینه اش آمد مهرداد گفت:

 «ن سوال کنید؟بمونم، خواهش می کنم، به خاطر مینا. نمی دونم می خوان چه کار کنند. می شه شما ازشو

 خنده ی معنی داری کرد، سرش را تکان داد و رفت.« باشه سعی خومو می کنم.» دکتر وسایلش را جمع می کرد،

مینا به سرعت حالش بهتر می شد. رنگش مثل اول گلگون شده و لبهایش به رنگ گل سرخ در آمده بود. شهرام بی 

د را به زندان برگردانند. ولی دکتر تاکید می کرد که مینا باز صبرانه از دکتر می خواست که اجازه بدهد تا مهردا

 دچار ضربه ی دیگری خواهد شد و اینبار خطرناکتر است...
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سه روز گذشت. بهترین و شیرین ترین و آخرین روزهای زندگی آن دو با هم بود. روزها و لحظه ها لذت بخش 

ت لذت وصال به کامشان شیرین باشد. روزها و شبهایی ترین لحظه ها بودند ولی زهر وحشت از جدایی نمی گذاش

که ممکن بود هرگز تکرار نشوند. وحشت از جدایی، آن دو را بیش از پیش وادار می کرد که از این روزها بهره و 

لذت ببرند و این شهرام را دیوانه تر کرده بود. شهرام عشق ورزی عجیب آن دو را از پنجره یا پشت در مشاهده می 

راز و نیازهایشان را می شنید، می سوخت و در تصمیمش برای نابود کردن مهرداد مصمم تر می شد. باید جای  کرد،

او را می گرفت. وقتی تصور می کرد جای او باشد وجودش پر از هیجان می شد. تا کنون با معشوقه های زیادی 

دیده و نشنیده بود. می آموخت اگر به جای روبرو شده بود... اما محبتی که بین این دو وجود داشت را تاکنون ن

مهرداد باشد چه کند؟ بشرطی که مینا با اوهم چنین باشد. کاسه ی صبرش لبریز شده بود. به دکتر فشار می آورد 

 اما دکتر دلش نمی آمد آن دو را از هم جدا کند.« بسه مینا حالش خوبه، دیگه به این پسره نیازی نیست...» که

فرار بود. شبها چند بار از پنجره به باغ رفته و اطراف را بررسی کرده بود. ولی راه فراری نبود، تمام مهرداد در فکر 

اطراف باغ نگهبان بود. حتی در اطراف ساختمان. شاید مهرداد به تنهایی می توانست بگریزد ولی با مینا امکان 

شود. کم کم مهرداد ناامید می شد. هیچ راه نداشت. شهرام سفارش کرده بود نگذارند مینا حتی از اتاقش خارج 

نجاتی به نظرش نمی رسید، مثل دو مرغ عشق در قفسی طالیی گرفتار شده بودند و هر روز منتظر بودند در قفس 

گشوده شود و یکی از آن دو را بگیرند و ببرند. برای مهرداد قابل تحمل نبود که مینا را در دست آنان رها کند. مگر 

. تصمیمش به کشتن شهرام قطعی تر شد. الاقل پس از او مطمئن بود کسی مزاحم مینا نخواهد شد. در پی اینکه بمیرد

 فرصت می گشت و وسیله ای که بتواند با آن این کار را بکند.

شهرام صبرش تمام شده بود. بی خوابی و بی غذایی ضعیف و ناتوانش کرده بود. شبها در کنار اتاق آنان تا صبح بیدار 

ود. مشروب می خورد و سیگار می کشید. او هم در فکر نابودی مهرداد بود. برایش کاری نداشت کافی بود پدرش ب

دستور بدهد او را به جرم سیاسی و مخالفت با رژیم تیرباران کنند و باید جای او را می گرفت. از این فکر داغ می شد 

ن که شهرام به پدرش گفته بود که مهرداد باید از بین برود، و به هیجان می آمد. پدر و مادرش نگران او بودند. همی

پدرش به فکر فرو رفته و گفته بود، با او حرف می زنم شاید به وسیله ای او را راضی کنم که دست از مینا بردارد اگر 

ت، داشراضی نشد ترتیبش را می دهم. آنان از عشق عمیق آنها بی خبر بودند. عشق برایشان مفهوم هوس و شهوت 

 که با پول هم قابل خرید و فروش بود.

و  دیگه نمی تونم صبر کنم» روز چهارم شهرام به دکتر گفت: ترتیبش را بدهد تا مهرداد را از آنجا دور کنند. گفت:

 «بیش از این شاهد عشق ورزی آن دو باشم. کاری بکن که مینا متوجه نشه که ما او را برده ایم.

فته بود. لباسی که برایش آماده کرده بودند بلوز و دامن تنگ و خوشرنگی بود و بسیار به او آن روز مینا به حمام ر

می آمد. هر لباسی می پوشید، جلوه و زیبایی خاصی داشت. این اندام او بود که به لباس جلوه و ارزش می داد، نه 

کنار هم نشسته بودند و دست در دست و لباس به او. موهایش روی شانه ها چون آبشار طال و ابریشم بود. روی مبل، 

 چشم در چشم هم داشتند.

 «تو رو خدا مهرداد فکری بکن زودتر از اینجا بریم. اونا نمی ذارن ما خیلی کنار هم بمونیم.» مینا گفت:

م اما می دونم عزیزم، اما راهی نیست همه جا را بررسی کردم، نمی شه، شاید اگر خودم تنها بودم این کارو می کرد» 

با تو نمی شه، خطرناکه. نمی دونم چکار باید بکنم. تصور جدایی دیوانه ام می کنه، تو هستی و روح منی، بدون تو 

 زندگی برام محاله. با این وجود منتظر جدایی روح از تنش بود.
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ن. رداد، این کارو بکاگه می تونی فرار کنی، بکن. منم یه کاری می کنم، خواهش می کنم مه» مینا خود را به او فشرد:

تو برو فکر من نباش، من می تونم از خودم دفاع کنم. ترو خدا این کارو بکن، اونا تو رو می کشن... اگه منو دوست 

 ...«داری خودتو نجات بده و 

 تمهرداد به فکر فرو رفت. باید نقشه ای می کشید. باید هر طور شده از این دام می گریختند. نباید مینا را به دس

آنان بدهد. آن شب پس از اینکه مینا به خواب رفت آهسته از پنجره به باغ رفت و مدتی اطراف دیوار جستجو نمود. 

درختی نزدیک دیوار نظرش را جلب کرد که شاخه اش به سر دیوار می رسید. بهترین راه فرار بود. آنطرف دیوار 

 ار تمام بود. به اتاق برگشت و مینا را بیدار کرد.هم درختی بود. اگر مینا می توانست از درخت باال برود ک

 «مینا بلند شو باید فرار کنیم.» 

مینا حیرت زده او را نگاه کرد. به آرامی از پنجره پایین رفتند سپس به او کمک کرد تا پایین بیاید. او خود را در 

. چشمانش را باز کد و نگاهی کرد. آغوشش انداخت و با احتیاط از پشت درختها حرکت کردند. نگهبان چرت می زد

پرنده ای دید فکر کرد سر و صدا از او بوده باز خوابید. مهرداد از درخت باال رفت و مینا را هم باال کشید. از روی 

شاخه ی درخت خود را به دیوار رساندند. قصر در محاصره ی ماموران بود. مرتب گشت می زدند. دیوار هم بلند بود 

ی مینا مشکل بود. مدتی صبر کردند تا نگهبانی که گشت می زد بگذرد. مهرداد ترسید خودش پایین پایین آمدن برا

مینا می تونی خودتو به شاخه ی این درخت برسونی؟ اگه از این مرحله بگذریم کار » برود و مینا نتواند. آهسته گفت:

 «تمومه.

 «سعی می کنم، تو برو دستمو بگیر. نترس خدا با ماست.» 

 هرداد شاخه ی درخت را شکست و پایین پرید. ولی شاخه شکست و صدایش سکوت شب را شکست.م

سایه ی مهرداد را دید و سوت زد. ناگهان از هر طرف نگهبانان حمله « ماموری به آن طرف دوید، کی هستی؟ ایست.

 کرده و مهرداد را دستگیر کردند...

 سرو صدایی شنید. وحشت زده بیرون دوید.شهرام خواب وحشتناک می دید. از خواب پرید. 

 «چی شده؟ چه خبره؟» 

 «قربان داشتند فرار می کردند...» 

ه می حرامزاد» مهرداد را آوردند و کمی بعد مینا را از باالی دیوار با نردبان پایین کشیدند. شهرام خشمگین فریاد زد:

 «خواستی، اونو ببری؟ مگه خواب ببینی.

 ه به مهرداد نگاه می کرد و می لرزید.مینا با رنگ پرید

 مهرداد او را به اتاق برد و روی تخت خواباند.

بد آوردیم. ناراحت نباش، من بی تو از این جا نمی رم مگه جسدمو ببرند. بخواب عزیزم، باید صبر داشته باشیم. می » 

 او را بوسید و باالی سرش« برسه. کشمشون. شهرامو می کشم. حاال که بناست برم زندون، نمی ذارم دستش به تو

 نشست...

 دکتر در زد و وارد اتاق شد و به مینا گفت آستینت را باال بزن. فشارش را گرفت. سپس آمپولی به او تزریق کرد.

 آمپول چیه؟« مگه حالش خوب نشده؟» مهرداد با نگاهی مشکوک به او نگاه کرد:

اما چند دقیقه بعد مینا سرش را روی « یتیه، چرا حالش خوبه، خوبه.تقو» دکتر گرفته و ناراحت به نظر می رسید،

و به خواب عمیقی فرو رفت و مژگان بلندش روی هم افتاد گویی « سرم گیج میره.» بازوی مهرداد نهاد و گفت:
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مجسمه ی مریم مقدس بود. مهرداد حس کرد توطئه ای در کار است و لحظه ی جدایی فرا رسیده. او را به خواب 

 کرده بودند تا... خم شد، چند بار گونه، موها و چشمانش را بوسید...

مسار بلند شو تی» چند دقیقه ای باالی سرش نشست سپس او هم به خواب رفت. کمی بعد او را از خواب بیدار کردند:

 «کارت داره.

ناله ی پرنده ای بگوش  ساعت پنج صبح و هوا هنوز تاریک بود. ماه چون جامی سیمین در افق می درخشید. صدای

می رسید. قارقار چند کالغ، زمزمه ی مالیم آب و صدای موتور ماشینی و همهمه ی چند نفر سکوت سحر را آشفته 

کرده بود. از پنجره نگاه کرد. جیپ ارتشی بود با چند مرد مسلح. حدسش درست بود. ولی چه کند؟ فایده ای 

زود  »لش نمی آمد مینا را در آن حال رها یا بیدارش کند. مستخدم گفت:نداشت. مقاومت با دست خالی بیهوده بود. د

 «باش تیمسار منتظره.

مادر مینا داخل اتاق شد. مینا روی تخت خوابیده بود. مهرداد خواست او را بیدار کند اما دلش نیامد، برای آخرین بار 

ه های اشکش بر چهره ی او چکید. مادر مینا گرمای لذتبخش اندام و نفسش را حس کرد. چند بار او را بوسید. قطر

هم گریه می کرد، خود را مقصر می دانست. او باعث این بدبختی شده بود. بیچاره مینا، مهرداد و مادرش که نمی 

دانست به سر پسرش چه آمده است. مهرداد آخرین نگاه وداع را بر چهره ی معصوم و ملکوتی مینا انداخت. مثل 

انش را بگیرند، پایش پیش نمی رفت. چند بار برگشت و به او نگاه کرد. همچون فرشته ای بود اینکه می خواهند ج

که بخواب رفته باشد. با جسمی بی روح و بی قلب بدنبال مستخدم رفت. از راهرو گذشت وارد اتاق بزرگی در قسمت 

 سرتا سر اتاق.شرق ساختمان شد. اتاقی بزرگ با میز چوبی منبت کاری و مبل و قفسه های کتاب 

از پنجره، باغ مثل تابلوی نقاشی به نظر می رسید، در فضای نیمه تاریک صبح گاهی تیمسار پشت میز پیپ می کشید. 

دو گلدان بزرگ با گلهای طبیعی تزئینی در دو طرف پنجره بود. تابلویی از نقاشی هایی ایتالیایی که مهرداد برای 

. سالم نکرد. مغرورانه نگاهی به تیمسار انداخت. ابروهای کلفت و سبیل سیاه نخستین بار می دید بر دیوار جا داشت

 و بلند او عکسهای نادرشاه در کتابهای درسی را بخاطرش آورد.

تیمسار از طرز وارد شدن مهرداد عصبانی بود. عادت نداشت کسی با او این طور برخورد کند. سعی کرد خونسرد 

حال شما خوبه مهرداد خان؟ مینا » دست داد و سرفه ای کرد و با کلماتی آمرانه گفت: باشد. دستش را جلو برد و با او

 «چطوره؟ بفرمایید بنشینید.

 مهرداد خشمگین نگاهش کرد و پاسخی نداد و نشست. به نظر او تیمسار مثل فوالدزره ی دیو می آمد. پرسید:

 «مثل اینکه عصبانی هستید؟ اتفاقی افتاده؟» 

 کرد، چرا با او اینطور برخورد می کند؟ چه نقشه ای دارد؟مهرداد فکر 

می خواستید نباشم؟ شما زندگی ما رو بهم ریختید. مینا رو به حال مرگ انداختید، معلوم نیست چه نقشه ای برای ما » 

 «کشیدید، با زندگی ما دارید بازی می کنید، تازه می خواید عصبانی نباشم؟

شنیدم دانشجوی مهندسی هستی؟ پس باید باهوش باشی. خوب فکر کن ببین » برداشت: تیمسار بلند شد و چند قدم

با جعبه ی مینا کاری جاسیگاری روی « چی میگم، چی میخوای که دست از مینا برداری؟ خونه، اتومبیل، شغل مهم.

 میزش بازی می کرد.

حمق و پست باشید. مگه عشقو می شه فکر نمی کردم اینقدر ا» مهرداد از کوره در رفت. بلند و خشمگین گفت:

» فت:و بلندتر گ« معامله کرد؟ شما نمی دونید غیرت و محبت چیه. فکر می کنید همه چیزو می تونید با پول بخرید.
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آنقدر خودخواهید که بخاطر هوس پسرتون، بخودتون اجازه می دید با زندگی و خوشبختی دو خانواده بازی کنید. 

 «ینجا آوردید؟بچه حقی نامزد منو به ا

آرومتر، بد کاری کردیم آوردیم » تیمسار کوشید خونسردیش را حفظ کند. جاسیگاری را روی میز کوبید و گفت:

ازش مراقبت کردیم؟ دکتر و دارو بهش رسوندیم خودت هم چند روزه می خوری و می خوابی و با او خوشی؟ اگه 

 «اینجا نبود مرده بود.

اختید. زندگی و آینده شو بهم ریختید. چی از جون ما می خواید؟ مینا گناه کرده یک روز شما اونو به این روز اند» 

 «حاال منت هم می ذارید؟» اومده اینجا؟ سپس نشست و گفت:

آروم باش پسر جون، زندگی فقط عشق و احساس نیست. خیلی چیزای دیگه الزم داره، تو چی داری که به او بدی؟ » 

نیم و ... اگه قبول کنی هم واسه ی او خوب می شه و هم برای تو، تو پسر تحصیل کرده و ما می خوایم خوشبختش ک

 «فهمیده ای هستی، منطقی فکر کن. می تونی زندگی خوبی واسه ی خودت درست کنی.

دون بنمی خواد برای ما دلسوزی کنید. پول خوشبختی نمی آره. ما » مهرداد دوباره بلند شد. برافروخته بود. فریاد زد،

 خون به صورتش دویده و حالت تهاجمی بخود گرفته بود« پول هم خوشبخت هستیم.

شما جوانید و احساسی فکر می کنید. فکر می کردم این پیشنهاد به نفع هر » تیمسار ترسید و چند قدم عقب رفت،

 دوی شماست. زن برای شما بسیاره، شما جوان برازنده ای هستید و...

من بسیاره و مینا برای پسر شما خوبه؟ اگه زن زیاده واسه ی پسرتون گیر بیارید. مینا روح، قلب  خفه شو، زن برای» 

و جون منه. تمام دنیا رو با او عوض نمی کنم. او زن منه... اگه بار دیگه اسم اونو ببرید. همون بالیی که سر پسرتون 

 «آوردم سر شما هم می آرم...

دیگه مینا  تو» ست جلو خودش را بگیرد، در حالی که سبیلهایش را می جوید داد زد،تیمسار غضبناک شد و دیگر نتوان

رو نمی بینی. به جرم خرابکاری و اقدام به فرار می اندازمت اوین تا بپوسی. مینا مال شهرامه، اونو دوست داره، اگه با 

صدایش را پایین آورد و با « ن بره.مالیمت بات حرف زدم بخاطر مینا بود. می خواستم کاری کنم مهرت از دلش بیرو

ببین پسر جون، تو یه خرابکاری، توی تظاهرات بودی، گفتن اعالمیه پخش می کردی. پرونده ات » مالیمت ادامه داد:

سنگینه، ممکنه اعدام بشی. تو دیگه باید فکر مینا رو از سرت بیرون کنی. به هر حال دستت دیگه به او نمی رسه. اما 

کنم و با یک شرط نجاتت بدم و پرونده تو از بین ببرم. بشرطی که مینا را... رها کنی. هم به نفع  من حاضرم کمکت

 «توست، هم او.

شما ما رو نمی شناسید، عشق رو نمی » مهرداد از خشم می لرزید، اگر قدرت داشت او را خفه می کرد. فریاد زد:

دشو می کشه. شما معیاراتون با ما فرق میکنه. اگه بالیی سر من فهمید، اگه منو از مینا و مینا رو از من جدا کنید خو

بیارید مطمئن باشید که مینا هرگز تسلیم شما نمی شه، می میره. اگه فکر کردید منو از میون بردارید و اونو تصاحب 

 «کنید.بازی ن کنید، اشتباه کردید. من مینا رو می شناسم. دست از سر ما بردارید. بخاطر هوس پسرتون با زندگی ما

میل خودته، من بخاطر خودت گفتم، گفتم پول » تیمسار نشست. پیپش را دوباره روشن کرد و پک محکمی به آن زد:

زیادی بگیری بری خارج و به تحصیلت ادامه بدی. اروپا، آمریکا، آنجاها دختر زیاده که یک موشون میارزه صد تا 

 «مثل مینا. جوانی، زود فراموش می کنی و...

مهرداد مشتش راگره کرده بود و چند قدم بطرف او آمد بطوری که تیمسار ترسید و حاال دفاعی بخود گرفت. چهره 

خیلی ممنون، نمی خواد به فکر من باشید. اگه اروپا و آمریکا خوبه پسرتونو » ی مهرداد سرخ شده بود. فریاد زد:
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د به من و مینا؟ الالیی بلدید ولی خوابتون نمی بره؟ چرا این بفرستید و از اون دخترا براش ردیف کنید، چرا بند کردی

حرفها رو به پسر لوس و هوسبازتون نمی زنید؟ من می تونم زن خودمو ول کنم، چرا ایشون نمی تونه زن مردمو 

ده نفراموش کنه؟ بخدا، به هر چه مقدساته، اگه دست به مینا بزنید، می کشمتون. حتی اگه یک روز از عمرم باقی مو

 «باشه.

کجا می خوای در بری؟ تو مجرمی، پسر منو مجروح کردی، خرابکار » می خواست از در بیرون برود که تیمسار گفت:

 «هم که هستی، اقدام به فرار هم که کردی. باید تشریف ببری زندون... اگه قبول می کردی آزادت می کردم.

از این همه گستاخی و شجاعت او حیرت کرده بود. همین که چشم شهرام جلو در ایستاده بود و به او نگاه می کرد و 

تاب و گلدان را بطرفش پر« نمی ذارم دستت به مینا برسه بی شرف.» مهرداد به او افتاد گلدان را برداشت و فریاد زد:

 «بی شرفها، می کشمتون، آشغاالی کثیف...« کرد...

ی شکست. ماموران به اشاره ی تیمسار دویدند و او را گرفته و شهرام یک لحظه جا خالی داد و گلدان با صدای مهیب

مینا! مقاومت کن، من بر می گردم. مینا... مقاومت کن... منتظرم » دستبند زدند. هنگامی که او را می بردند فریاد زد

 «باش بر می گردم... مایوس نشو... مواظب خودت باش...

ی به این صحنه نگاه می کردند. از اینکه در مقابل تیمسار که همه مثل مستخدمین صف بسته بودند. با تاسف و ناراحت

سگ ازش می ترسیدند یکی توانسته اینطور با شجاعت و بی باکانه بایستد و به او توهین کند در دل خوشحال بودند. 

 مهرداد را تحسین می کردند و می ستودند.

 11فصل 

 

 «مینا منتظرم باش، مقاومت کن، برمی گردم.»پیام مهرداد را شنیده بود: مینا در خواب درست همان منظره را دیده و 

از خواب پرید، مادرش باالی سرش بود. پس از رفتن مهرداد، شهرام باالی سرش آمده بود. مدت ها به او خیره شده 

ش را باز د.مینا چشمو چندین بار او را بوسیده بود. اکنون منتظر بیدار شدن او و واکنشش نسبت به نبودن مهرداد بو

 «مهرداد کجایی؟ مادر مهرداد کو؟»کرد و مادرش را دید. نگاهی به اتاق انداخت و گفت: 

ادر م»مادر گریه می کرد. مینا به یاد خواب شب گذشته اش افتاد. دست های دستبند زده ی او و نگاه پریشانش، 

 «مهرداد کو؟

شهرام رو بکشه، اگه جاخالی نداده بود مرده بود. با تیمسار هم بردنش، نزدیک بود »مریم خانم اشک ریزان گفت: 

 ...«مشاجره سختی کرد. به او فحش داد و 

 «کجا بردنش؟ چطوری؟ اذیتش کردند؟»

 «نه اینجا که کاری نکردند. نمی دونم کجا بردنش. حتماً زندون، بالیی به سرش نیارن خوبه.»

 بلند شد و از تخت پایین آمد.« ایی؟مهرداد عزیزم کج»مینا ناگهان فریاد زد: 

چادرمو بده باید برم دنبالش، باید بفهمم کجا بردنش. چادر مادرش را کشید و سرش کرد و دوید به طرف راهرو. »

 گویی فریاد مهرداد از همه جای قصر به گوش می رسید، مثل پژواک، مینا... مقاومت... منتظر...

دیدن او مینا را بیشتر خشمگین نسازد. بی اختیار بیرون دوید. مینا را جلوی پله ها  شهرام به عمد بیرون نیامده بود تا

 متوقف کردند. اجازه ی بیرون رفتن از ساختمان را نداشت.
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ولم کنید، من باید برم، باید پیداش کنم، بفهمم چه بالیی سرش آوردید. چی می خواید از جون ما؟ به چه »فریاد زد: 

 «کردید؟ جرمی ما رو زندونی

 سپس به مستخدمی که جلوی در ایستاده بود حمله کرد و او را هل داد و از پله ها پایین دوید. 

 «من مهردادو می خوام.» 

کجا داری میری؟ تو مریضی، هنوز حالت خوب نشده، اون برمی گرده، »شهرام دنبالش دوید و بازویش را گرفت: 

 «س... رفته بیرون کار داشته، جایی نرفته، نتر

دست کثیفتو به من نزن احمق بیشعور، ولم کن، باید برم، »مینا بازویش را با شدت و خشم از دست او بیرون کشید 

 «من بی اون نمی تونم زندگی کنم، اونم همینطور. کثافت بی رحم، مگه به زور می شه...؟

ه گریه کرد. مروارید های اشک که از در ساختمان را برویش بسته بودند. نومیدانه روی پله ها نشست و شروع ب

البالی مژگان بلندش می غلتید و هر دلی را می لرزاند و هر نگاهی را شیفته می کرد. سرش را در میان دو دست 

گرفت. هق هق گریه اش قلب شهرام را آتش می زد و قطره های اشک او چون تیری قلبش را سوراخ می کرد. بی 

 مد.قرار و هیجان زده به کنارش آ

 «مینا گوش کن، هیجان برات بده،دوباره حالت بهم می خوره. اون میاد. رفته بیرون، باور کن.»

خفه شو احمق، فکر می کنی حرفاتو باور می کنم؟ اون بدون من هیج جا نمیره. شما بردیدش، اون منو »مینا فریاد زد: 

قیافه ی نحستو ببره، فکر می کنی اون نباشه...؟ کور  اینجا تو چنگ شما نمی ذاره و بره. برو از جلو چشمم، مرده شور

 «خوندی، اگه ده سال هم طول بکشه ممکن نیست بذارم به من دست بزنی، مگه به جسدم...

 دانه های اشک دُر مانند روی گونه هایش می درخشید. 

 « را نمی...ذارید برم؟بیخود زندگی ما رو از هم نپاش، ما و خودتو زجر نده، هیچ فایده ای برات نداره. چ»

شهال خانم که تازه از خواب بیدار شده بود و سر و صدای آنان را شنیده بود با لباس خواب ابریشمی نارنجی رنگش 

بره؟ چه خ»به طرف آن دو آمد. از اینکه پسرش اینطور ناز او را می کشید عصبانی بود. اخم کرد و تحقیرآمیز گفت: 

غربتی؟ بد کاری کردیم یه هفته ازت پذیرایی کردیم؟ دکتر و دوا برات آوردیم؟ حاال این چه قشقرقیه به پا کردی 

عجب روزگاری شده، حاال باید ناز »پوزخندی زد و ادامه داد: « پسر من از اون آسمون جلِ الت وامونده تر شده؟

و وزیر و اعیون زاده بیچاره، صد تا دختر وکیل »و رو به شهرام گفت: « کلفت زاده ی بی سروپایی رو بکشیم.

حسرتشو دارند و براش غش می کنند و منتظر یه اشاره اش هستند، اونوقت دور این غربتی بی سروپا موس موس 

 «می کنه. بیا برو خارج هزار تا از اینا ریخته، ولش کن بذار بره.

باشی، از خدا بخوای. احمق،  باید منت داشته»رو کرد به طرف مینا که همچنان گریه می کرد و به او توجهی نداشت: 

 « پشت پا به بخت خودت می زنی. برو گمشو، برو از جلو چشمم...

مادر، چی داری می گی؟ برو تو اتاقت، بدتر کارو خراب می کنی. من »شهرام به طرف مادرش رفت و به تندی گفت: 

  «اونو می خوام، فهمیدی؟ به هر قیمتی شده. تو حرف نزن، دخالت نکن، ولم کن.

بدبخت! ببین چه خودشو کوچیک کرده و پایین آورده! اون باید جلوی تو زانو بزنه، »شهال خانم عصبانی تر شد: 

تعظیم کنه و منتظر دستورهات باشه. نمی فهمم، عشق چشمشو کور کرده، تو که به هیچ کس اعتنا نمی کردی و هیچ 

سواد و بی فرهنگ و گدازاده اینطور خودتو گم  کس رو داخل آدم نمی دونستی، حاال چطور جلوی این دختر بی
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کردی؟ هر چه بیشتر دورش بگردی و نازش رو بکشی فکر می کنه کسیه، بیا فردا برو اروپا، لنگه شو پیدا کن، مثل 

 «اون زیاده...

تم گف مامان! بس کن، این حرفا چیه می زنی؟ هیچ کس رو نمی خوام، لنگه ی مینا پیدا نمی شه.»شهرام داد کشید: 

 « برو تو...

ناگهان مینا نقش زمین شد و از پله ها پایین افتاد و از هوش رفت. مادر مینا و شهرام با عجله خود را به او رساندند. 

شهرام زودتر رسید و از خدا خواسته او را در آغوش گرفت و به اتاقش برد. سر و صورتش را که از اشک تر بود 

 « دکترو خبر کنید...»د. سر روی قلبش نهاد و فریاد زد: غرق بوسه کرد. دستپاچه شده بو

 مینا مثل مریم مقدس خوابیده بود. آرام و ملکوتی. 

شهرام بی تاب بود و دورش می چرخید. اگر بمیرد چه کند؟ آیا دوباره مجبور خواهد شد مهرداد را به اینجا بیاورد و 

د؟ این برایش غیر قابل تحمل بود. این چند روز به اندازه ی مینا را تحویل او بدهد و شاهد عشق ورزی آن دو باش

کافی زجر و عذاب کشیده بود. نمی توانست بار دیگر ببیند که مهرداد با او... فکر کرد اگر مجبور شود باید چند 

باید او را  روزی بگذارد و برود و او را به حال خود بگذارد، ولی آخرش چی؟ باالخره باید مینا از مهرداد جدا می شد.

 ناامید می کرد، شاید مرور زمان به سودش باشد. باید صبر کند. 

دکتر به شدت ناراحت و متأثر شد. فکر نمی کرد بار دیگر او را به این حال ببیند. او در کنار مهرداد چنان سالم و 

معاینه کرد و سرمی وصل سرحال و شاداب بود که هیچ کس باور نمی کرد او همان بیمار چند روز پیش است. او را 

گفتم که جدا کردن آن دو »کرد و چند آمپول به او تزریق نمود. رو به شهرام که گریه می کرد نمود و گفت: 

خطرناکه. خوشبختانه حالش زیاد بد نیست. به زودی به هوش خواهد آمد، سعی کنید آرام باشد. هر نوع هیجانی 

خی خواهید داد. فقط باید بگویم نباید عصبی شود. چرا این دختر برایش خطرناک است. نمی دانم به او چه پاس

 «معصوم را اینقدر عذاب می دهید؟

شهرام از اینکه دکتر نگفت باید مهرداد را ببیند خوشحال شد. اشک هایش را با دستمال سفیدی که در جیب داشت 

 پاک کرد.

 «تا اگر احتیاج...چشم، حتماً، متشکرم دکتر، شما همینجا تشریف داشته باشید »

بیچاره! مثل بچه ها گریه می کنه، »شهال خانم به چشم های سرخ و اشک آلود شهرام نگاه کرد و سری تکان داد، 

خودشو داره می کشه. وقتی اون تو رو نمی خواد به زوره؟ ولش کن بچه، بذار بره پی کارش، او به درد تو نمی خوره. 

 «قصیر من بود که اونا رو با هم روبرو کردم.عجب گرفتار شدیم، چه غلطی کردم؟ ت

حرف نزن مامی، بازم اومدی؟ ولم کن، تو نمی دونی من چه حالی دارم، بدتر نمک به »شهرام پرخاشگرانه فریاد زد: 

زخمم می پاشی، برو تنهام بذار. اگه یکبار دیگه به مینا توهین کنی و اینجوری حرف بزنی، می زنم تمام شیشه ها رو 

کونم، خودمو می کشم. بجای اینکه کمکم کنه، فکری به حال مینا بکنه، همه اش سرکوفت می زنه. برو تو می ش

 « اتاقت و کاری به کار من نداشته باش...

مریم خانم باالی سر مینا بود و گریه می کرد. زیبایی مینا باعث بدبختی اش شده بود. کاش به این شهر خراب شده 

این شهر ازش گرفته بود و حاال دخترش را هم داشت می گرفت و سیاه بخت می کرد. فقر و نمی آمدند. شوهرش را 

بدبختی و کار سخت کم بود، این بدبختی که از همه سنگین تر و سیاه تر بود به آن افزوده شده بود. اگر شوهرش 
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داد. به سرِ مهرداد، جوان بی  نمرده بود مجبور نبود پا به این خانه ی لعنتی بگذارد... فکر های پریشان رنجش می

 گناه

آورده بودند؟ بیچاره خانوده اش، کاش می توانست دستِ بچه ها را بگیرد و از این شهر برود. ولی به کجا؟ در آنجا 

هم وضع از این جا بهتر نبود. در آنجا همه او را می شناختند، آبرودار بود، نمی توانست کلفتی بکند. اگر اینجا به 

سته بود شکم بچه ها را سیر کند،آنجا از گرسنگی می مردند. با دست خودش دخترش را بدبخت کرده نحوی توان

بود. این مسئله ای بود که بیش از هرچیز رنجش می داد. به چهره ی معصوم و زیبای دخترش که همچون تابلوی 

 بدیع نقاشی بود نگاه می کرد و اشک می ریخت.

ر می کشید. فکر اینکه دوباره مجبور شود مهرداد را به اینجا بیاورد بیش از پیش شهرام در هال قدم می زد و سیگا

 بی قرارش می کرد و عذابش می داد. 

 صدای گفتگوی مریم خانم را با کسی شنید، فکر کرد با خودش حرف می زند. 

  "مینا عزیزم، دخترم، حالت خوبه؟ خدا رو شکر..."

نه عزیزم، دیگه به این زودیها نمیاد. مونده به اینکه شهرام خان چه تصمیمی  "مینا به اطراف نگاه کرد و پرسید:

  "بگیره. تو باید مقاومت کنی،مواظی خودت باشی، مگه پیام مهرداد رو نشنیدی؟

من باید برم دنبال او، باز این سرم چیه به "از گوشه ی چشمان افسونگر مینا قطره های اشک روی بالش می چکید،

کردند؟ نمی خوام اونا برام دلسوزی کنند. می خوام از اینجا برم. باید مهرداد را پیدا کنم یا اینکه منم دستم وصل 

  "بگیرند ببرند پیش او.

نکن، چی می کنی؟ می خوای خودتو "بلند شد و نشست می خواست سرم را از دستش بیرون بکشد. مادرش داد زد:

رداد نگفت مقاومت کن؟ اگه تو بمیری او به چه امیدی زنده باشه و بکشی؟ تو نباید اینقدر ضعیف باشی. مگه مه

  "سختی ها رو تحمل کنه؟

ببین مینا! تو باید بخاطر مهرداد صبر کنی و طاقت بیاری، سالمتی و زیبایی "دستش را گرفت و روی تخت خواباند.

تو با این کارات می خوای این امید  خودت رو حفظ کنی. او هر جا باشه به تو فکر می کنه و به امید توست، آنوقت

  "شیرین و لذت بخش رو ازش بگیری؟

چی شده؟ اوه مینا عزیزم تو بهوش "با صدای داد و فریاد مریم خانم شهرام به داخل اتاق دوید. هیجان زده پرسید:

  "اومدی خدا را شکر.

در  جینی به تن داشت. موهای وزوزی اشبلوز بافتنی قشنگی که کلمه های انگلیسی رویش نوشته شده بود و شلوار 

پری قشنگ!حالت چطوره؟ تو چرا داری خودتو می کشی؟ مگه چی  "هم ریخته بود. به تخت مینا نزدیک شد:

شده؟هر کاری مهرداد برات کرده من بیشتر می کنم. هر چه بگی انجام می دم، حتی اگه بگی بمیر. دلم می خواد 

  "ل کنم.همه ی دنیا رو بدم و تو را خوشحا

 مینا رویش را از او برگرداند و از پنجره به باغ که با آخرین اشعه های خورشید خداحافظی می کرد نگاه کرد. 

خیلی احمقی، کار چیه؟ مگه من مهرداد و بخاطر خودم دوست دارم؟ او جون منه، بخاطر او زنده ام. اگه راست می "

ام می دی، من مهرداد رو می خوام. اونو آزاد کن. بذار ما بریم گی، می خوای منو خوشحال کنی و هر چه بگم انج

دنبال زندگیمون. همه چیز منو گرفتی، عزیزترین کسم و روح و قلبم رو زندونی کردی، منو به این روز انداختی، 
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 وندروغ گو، خود خواه، تو بخاطر هوست منو می خوای، برو بیر "آنوقت می گی حاضری به خاطر من هرکاری بکنی.

  "نمی خوام قیافه ی نحستو ببینم.

مینا رو تو بکن این طرف تا بهت بگم، ترو خدا. ببین من همه ی این "شهرام جلوتر آمد و با لحنی سراسر تمنا گفت:

کارا رو بخاطر تو کردم نمی تونم تو رو با او ببینم. اگه اونو آزاد کنم میاد تو رو می بره و از من دور می کنه، دیگه 

ونم ببینمت. اگه قول بدی که با او نری، اونو رها کنی و پیش من بمونی همین حاال دستور میدم آزادش کنند. تو نمی ت

  "خودت اگه جای من بودی چه می کردی؟ اگه زنی می خواست مهرداد و ازت جدا کنه و...

نه ها چون نطفه ی جنینی در حال مینا همچنان پشت به او داشت و به باغ نگاه می کرد. درختان بیدار می شدند و جوا

 رشد بودند. 

 شهرام حریص تر و بی تاب تر دور تخت می گشت و سعی می کرد او را ببیند. اما مینا رویش را بر می گرداند. 

می دونی من چه کردم؟ از او می پرسیدم دلش می خواد با کی باشه؟ کی رو دوست داره؟ هرکسو دلش می خواست "

برایم عزیز بود. اگر چه خودم نابود می شدم. اگه کسی راست بگه و عاشق واقعی باشه باید و انتخاب می کرد 

خوشبختی و خوشحالی معشوقش را بر خودش ترجیح بده،باید ایثار کنه. تو زندگی منو تباه کردی،بزرگترین و 

 که داشتم ازم جدا کردی بدترین دشمنی ها رو در حقم انجام دادی. گرامی ترین و عزیزترین و محبوبترین کسی رو

  "آنوقت دم از محبت می زنی؟ حاال تنها کاری که می خوام بکنی اینه که از اتاق بری بیرون.

من این حرفا سرم نمی شه، اینا... با این مزخرفات. نمی "شهرام آهی کشید و لب تختی که جای مهرداد بود نشست:

روزه باندازه ی تمام عمرم رنج کشیدم. تمام صحنه ها رو دیدم که با او  تونم تو رو با او ببینم. از تو جدا بشم. این چند

چگونه...سوختم، گداختم، دیگه تحملشو ندارم، تو باید اونو فراموش کنی. هر کاری بخوای برات می کنم. به جز این 

  "کنم که تو...؟ بهترین زندگی ها رو برات فراهم می کنم. حاال یه دقیقه روتو بکن این طرف. نمی دونم چه کار

 سیگاری روشن کرد و با حسرت به خرمن ابریشمی که روی بالش ریخته بود نگاه می کرد. 

چه کار کنی؟ گفتم که مهرداد و بیار و ما رو آزاد کن بریم. انتظار نداشته باش من با دشمن مهرداد راحت بشینم. "

ا تو... حتی اگه دنیا رو برام قباله کنی . من از اینجا می بیخود امیدوار نباش،صد سال هم که بگذره امکان نداره من ب

  "رم و منتظر مهرداد می مونم تا بمیرم.

صدای زمزمه ی مالیم و دلپذیر آب و سرو صدای تند گنجشک ها از باغ بگوش می رسید. حلقه های دود سیگار 

د به آنچه می خواهد برسد. برای شهرام در فضا محو می شد. برای نخستین بار در عمرش احساس کرد نمی توان

نخستین بار در عمرش کسی بر او غلبه می کرد و او را به زانو در می آورد. با همه ی قدرت و نیرومندی پدرش 

کاری نمی توانست بکند. هر چه از دستشان بر می آمد کرده بودند ولی بی فایده بود... اما شهرام هنوز باور نمی کرد 

استه های او مقاومت کند، چه کسی جرات داشت با پسر تیمسار شاهپرست مخالفت نماید؟ و که کسی بتواند جلو خو

در برابرش بایستد؟ مهرداد این کار را کرد و به سزای اعمالش رسید. مینا دختری ضعیف، ناتوان و بیچاره بیش 

رداد بود با او هم باشد. نیست. نمی خواست ناراحتش کند و به زور متوسل شود. دلش می خواست همانطور که با مه

ولی اگر روزی الزم می شد که قدرتش را به رخ مینا بکشد این کار را می کرد. یک دختر هجده ساله ی کلفت زاده 

کسی نیست که بتواند در برابر او مقاومت کند. عاقبت روی تسلیم می شود، تا کی می تواند مقاومت کند. فوقش 

  "مهردادو می کشم، وقتی او نباشه...
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به این ترتیب بود که شهرام مایوس نمی شد. سعی می کرد اول مینا را با مالیمت رام کند، اگر نشد راههای دیگری 

وجود داشت. آنچه مهم بود از سر راه برداشتن مهرداد بود که پدرش به راحتی این کار را کرده بود. حاال او بود و 

ست از دیدارش لذت ببرد. وجود مینا در کنارش، به او گرمای مینا، عاقبت تسلیم می شد. در حال حاضر می توان

دلپذیر و شیرینی می بخشید. فکر می کرد، یعنی دلش می خواست تا می تواند با محبت و مهربای دل ا رو به دست 

بیاورد، اگر چه پدر و مادرش با این روش مخالف بودند و توصیه می کردند که با خشونت و تحکم و زور و از راه 

قدرت وارد شود. او را مجبور کند که تسلیم شود و دستوراتش را اجرا نماید. اما شهرام دلش نمی آمد با او با 

خشونت روبرو شود، یعنی در مقابل او قدرت و اراده اش را از دست می داد، ضعیف و ناتوان می شد. در برابر او 

ی از آسمانها می دید. موجودی برتر، مقدس و ملکوتی احساس عجز می کرد. مینا را نه خدمتکار زاده بلکه فرشته ا

 که نه می شود به او زور گفت و نه به او تحکم نمود و دستور داد و نه تجاوز کرد. 

این دختر تحول عجیبی در او به وجود آورده بود،حالت عجیبی را تجربه می کرد،حالتی که پیش از آن دربرابر هیچ 

خوشحال بود که او را در چنگ دارد. مثل موشی در چنگال گربه. هر وقت بخواهد زنی در خود احساس نکرده بود. 

رهایش می کند و هروقت اراده کند به چنگش می آورد. در میان حلقه های دود سیگارش او را مانند خیال می دید. 

می پرید. شهرام  او یک رویا بود. دختری در رویا،که هر گاه می خواست به او نزدیک شود محو می شد و از خواب

بار ها به اروپا و امریکا سفر کرده بود و با زنان بسیاری برخورد و معاشرت کرده بود اما هیچ یک نتوانسته بودند این 

 حالت هیجانی و بی تابی را در او به وجود آورند. 

قادر نیست جلویم را فکر می کرد عاقبت رامش خواهم کرد، به هر نحوی که شده. او باید مال من باشد،هیچ کس هم 

 بگیرد. مقاومت و بی اعتنایی مینا او را حریص تر و مشتاق تر کرده بود. 

مینا به زمزمه ی آب گوش می داد و رقص شاخه های درخت را با باد تماشا می کرد. در فکر مهرداد بود،او کجاست 

ه گریه کرد مهرداد! عزیزم و چه می کند؟ فکر او دلش را آتش می زد و اشکش را جاری می ساخت، شروع ب

کجایی؟ چه حالی داری؟ کاش مرده بودم و این گرفتاری را برای تو و خودم درست نمی کردم. کاش آن روز به تو 

دروغ نمی گفتم. تو گفتی نرو تا با هم به سینما برویم،کاش حرفت را گوش می کردم،پام می شکست و به این خراب 

  "ر نم یانداختم....شده نمی آمدم،تو را توی این دردس

باز که شروع کردی؟ ترو خدا گریه "شهرام که تحمل گریه ی او را نداشت، به طرفش آمد و با مهربانی گفت:

نکن،دلم آتش می گیره. دوباره حالت بهم می خوره. مینا!عزیزم،الهی فدات بشم، بس کن، چکار کنم که تو آروم 

 ن. حیف نیست این چشمایبگیری؟ هرچه می خوای به من بگو اما گریه نک

خفه شو بی رحم، همه اش تقصیر »مینا فریاد زد: « قشنگ گریان باشند؟ دیوانه ام نکن، بیش از این آزارم نده...

توست، اونو آزاد کن و دست از سر ما بردار. چی می خوای از ما؟ من می خوام برم پیش او، هرجا که هست. منم ببر 

 ...«پیش او زندونی کن. لعنت بر تو

 ...«اگه می خوای آزاد بشه باید پیش من بمونی و مهربون باشی و »

برو گمشو احمق، وقتی من نباشم و خودمو بفروشم آزادی به چه دردش می خوره. مرگ براش بهتره. تو نمی فهمی. »

بود؟  رنوشتیخدایا این چه س»نمی تونی درک کنی. برو بیرون چرا بیشتر عذابم می دی...؟ گریه اش شدیدتر شد: 

 «این چه مجازاتی است؟ مگه من چکار کرده بودم؟
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باشه می رم. به شرطی که گریه نکنی آروم باش تا برم. باز حالت بد می شه. می میری. او کیه که تو داری خودتو »

 «واسه اش می کشی؟ او لیاقت تو رو نداره...

ر می کرد. چه کسی این سرنوشت را برای او در نظر شهرام از اتاق بیرون رفت. مینا به سرنوشت و قضا و قدر فک

گرفته بود؟ این عادالنه بود که هوس مردی پولدار زندگی او را از هم بپاشد؟ چرا او و مهرداد باید بازیچه ی آنان 

 نباشند؟ چرا باید اینطور مظلومانه قربانی هوس آنان شوند؟ این قدرت را چه کسی به آنان داده؟ تا کی باید اسیرشا

باشند و زندگیشان بازیچه ی اینان باشد؟ چرا خدا به دادشان نمی رسید و کمکشان نمی کرد؟ این زورگویی ها و 

تجاوزها ادامه خواهد داشت. گفته بود که دانشجویان با این رژیم مخالفند و تالش می کنند مردم را آگاه سازند تا بر 

تیمسار و امثال او می دهد. از مبارزه گفته بود... آیا ممکن است  ضد این نظام ظالم قیام کنند که چنین قدرتهایی به

آن روز برسد؟ روزی که از تیمسارها و شهرام ها انتقام بگیرند؟ ... این آرزو به نظرش عملی نبود. چراغی بود که در 

م غلط ین نظشبی توفانی در بیابانی تاریک سوسو می زد و هر لحظه می رفت ه خاموش شود. چه کسی می توانست ا

و این دستگاه محکم و آهنین و شیطانی را در هم بریزد؟ مگر امام زمان)عج( قادر به چنین کاری باشد، آن هم به 

عمر او و مهرداد نمی رسید، فکر می کرد قرنهاست این نظم غلط ادامه داشته و دارد. همیشه قدرتمندان و زورمداران 

فا ضعیف و بی پناه و تحت ستم. ممکن است روزی این نظم و این سلطه قدرتمند بوده اند و بر مردم مسلط . و ضع

بهم بخورد؟ و جای ضعفا و اقویا با هم عوض شود؟ به نظرش عدل و عدالت کلمه هایی در کتابها و گفتارها بودند. در 

آن همه تالش عمل چنین چیزی وجود نداشته و نخواهد داشت. چه زمانی عدالت در جهان اجرا شده؟ پیامبران هم با 

و فداکاری تنها مدت کوتاهی توانسته بودند آن را در جامعه ی خود پیاده کنند. طولی نکشیده بود که انسانهای 

خودخواه و طماع حاصل زحمتهای آنان را به باد داده بودند. تاریخ گویای آنست که اشراف و قلدرها نسل اندر نسل 

یش تکیه داشته اند و ضعفا و محرومان هم همینطور که اینک هستند. و پشت در پشت پولدار و بر مسند رفاه و آسا

قدرت طلبان و زورگویان صاحب همه چیز بوده اند بی آنکه به خود زحمت کارکردن بدهند و محرومان با آنکه شب 

ا یو روز کار کرده اند و دستهایشان پینه بسته است، بی نصیب از همه چیز. کی دیده ، کجا نوشته در کجای دن

محرومان به حق خود رسیده اند؟ جز زمانی کوتاه در حکومت پیامبران؟ در قیامها و انقالبها همیشه ضعفا و فقرا در 

صف جلو و خط اول مبارزه جان خود را فدا کرده و خونشان بر زمین ریخته شده، این وضع تا کی ادامه خواهد 

 داشت؟ آیا روزی حق به حق دار خواهد رسید؟

 میشه از خود می پرسید و پاسخی نمی یافت.پرسشی که ه

دخترم، عزیزم، تو باید صبر داشته باشی، باید زنده و سالم بمونی »مادرش آمد و برایش غذا آورد. نصیحتش کرد: 

تاببنیم چی می شه، فکرشو بکن اگه مهرداد بفهمه تو خودتو داری از بین می بری خوشحال می شه یا ناراحت؟ اگه تو 

بمیری او چه می کنه؟ می خوای اونم بمیره؟ تو باید شجاع باشی و در برابر اینا بایستی. مواظب خوت  بیمار بش و

باشی تا ببینیم خدا چی می خواد ... حاال بیا غذاتو بخور. دست از گریه و بی تابی بردار. شاید بتونیم کاری برای 

 مهرداد بکنیم و نجاتش بدیم.

م بهتر می شد. فکر اینکه به کمک مهرداد برود و او را نجات دهد به زندگی مینا غذایش را خورد. حالش کم ک

وابسته اش کرده بود و امید دیدار مهرداد به او دلگرمی و آرامش می بخشید. فکر می کرد باید به طریقی به او کمک 

د مقاومت کند و آرام شود. کند، و به او بفهماند که منتظرش می ماند. به او امید و نیرو بدهد. به این دلیل سعی کر

غذایش را می خورد و روزها با خواهر و برادرانش در باغ بازی می کرد و یا گوشه ای می نشست و گری می کرد. 
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هوا معتدل شده بود. بهار نزدیک و درختان در تالش شکوفه دادن و جوانه زدن بودند. سرو صدای گنجشکها و 

ن او سالمتی اش خوشحال بودند. اینجا برای آنان بهتر بود، حال آمده بودند پرندگان بیشتر شده بود، بچه ها از دید

و شادابتر و زیباتر شده بودند. شهرام ساختمانی در ته باغ که برای سرایدار ساخته بودند به آنان داده بود. اتاقی 

یک، مقداری لوازم کوچک با یک دستشویی و توالت. یک پنجره ی کوچک رو به باغ داشت و دری به راهرویی بار

مورد نیاز در اختیارشان نهادند. زیلویی با چند دست رختخواب کهنه، اما اجازه ی بیرون رفتن از باغ را نداشتند. از 

 غذاهای پس مانده سیر می شدند و لباس کهنه های شهره و شراره و شاهپور را می پوشیدند.

و شادابی اش بازگشته ، خوشحال بود و در کنین فرصت مناسبی شهرام از دور مینا را تماشا می کرد. از اینکه نشاط 

بود تا خود را به او نزدیک کند. مثل گربه ای که موش را رها می کند و از جست و خیر او لذت می برد و در کمین 

 می نشیند تا او نگریزد.

ت او آزاد می شد، ولی به چه مینا لحظه ای از فکر مهرداد غافل نبود ولی چاره ای جز صبر نداشت. اگر می خواس

قیمت؟ حاضر بود فداکاری کند، ولی می دانست که مهرداد این فداکاری را نمی خواهد. چنین فداکاری خشم او را بر 

 خواهد انگیخت و او را نمی بخشید. زندان برایش بهتر بود تا این فداکاری.

تصمیم گرفت در این باره با شهرام صحبت کند. اگر چه مینا به فکر مدرسه ی بچه ها بود. باید به مدرسه می رفتند. 

 از او تنفر داشت و از دیدارش بیزار بود.

آن روز جدا از بچه ها کنار جوی آب نشسته بود، برگی را در آب انداخت و به حرکت آن نگاه می کرد. گویی به 

منتهی می شود. عاقبت به قصر زندگی خود می نگرد که ناخواسته در جریانی افتاده که معلوم نیست به کجا 

رویاهایش پا نهاده بود، اما چطور؟ اینطور نمی خواست. قصر رویاهای همین شکل بود اما آنچه آرزو داشت این نبود. 

، اینک دیگر آرزو قصر رویاها <البته اگر می خواست می توانست ملکه قصر شود، شاید می شد، اما با کی؟ با شهرام

م و دستگاه نبود. آنچه می خواست فقط مهرداد بود، حتی در کلبه ای خرابه. همان اتاق داشتن نوکر و کلفت و د

خیابان شقاقی. داشتن کاخ و باغ و خدمتکار و طال و جواهر چه آرزوی ابلهانه ای بود. اینک خدا همه ی آنها را به او 

آرزوهایش را برآورده کرده بود اما... داده بود ولی چه سود؟ دیگر آنها را نمی خواست. برایش ارزش نداشتند، خدا 

 چه فایده؟ به چه قیمتی؟

شهرام از دور مراقب او بود به طرفش آمد. هر وقت به او نزدیک می شد مینا می گریخت و حاضر نبود با او روبرو 

 شود اما اینبار نگریخت.

د. همان بلوز دامنی را که برایش خریده چادرش افتاده بود و باد با موهایش که آنها را از پشت بسته بود بازی می کر

بودند به تن داشت. گویی یکی از مینیاتورهای دیوان حافظ بود، یا فرشته هایی که دور تمثال حضرت مسیح و مریم 

می کشند. مینا متوجه او شد ولی به روی خودش نیاورد، همچنان به آب خیره شده و گوش به نغمه ی پرنده ای که 

پس از مهرداد همه چیز و همه جا برایش غم انگیز و کم رنگ بود. به خودش نمی رسید، غمگین سپرده بود. 

 موهایش را شانه نمی زد و توجهی به سر و وضع خود نداشت.

سالم! پری قشنگ، تو فرشته ای یا پری؟ مثل اینکه از خر شیطون اومدی پایین، فرار نکردی اسب »شهرام گفت: 

 «وحشی.

 رد. نمی خواست قیافه ی زشت او را ببیند.مینا سرش را بلند نک
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من سوار خر شیطونم یا تو، که زندگی مارو بهم ریختی؟ به فرض هم که من باشم، از خر شیطون پایین نیومدم، می »

 «خوام باهات حرف بزنم.

یطون از خر شبامن! تو با من حرف بزنی؟ ببینم آفتاب از کدوم طرف زده؟ می دونستم عاقبت دلت به رحم می یاد و »

 «پایین میای.

مینا خنده اش گرفته بود اما دلش نمی خواست به روی او بخندد. لحظه ای سرش را بلند کرد و نگاهی سریع به او 

 انداخت و همین کافی بود که شهرام را منقلب تر و شیفته تر کند.

 «ا.خب حاال چی می خوای بگی؟ درباره ی اون پسره نباشه، هر چی می خوای بفرم»

گوش کن، ما می خوایم از اینجا بریم، »مینا سنگ ریزه ای در آب انداخت. موهایش را از چهره اش کنار زد و گفت: 

به چه جرمی مارو اسیر کردی؟ مگه مملکت قانون نداره؟ بچه ها باید مدرسه برند، امتحانات ثلث دومه، دو هفته 

مونند. می دونی چکار کردی؟ یه سر خانواده مهرداد چی است غایبند. برای تو که مهم نیست یک سال هم عقب ب

 «اومده؟ فکر خودتی و غم و غصه ات اینکه چرا...

شهرام محو تماشای او بود و گویی فرشته ای آیه های آسمانی برایش می خواند، به فکر فرو رفته بود. چرا در برابر 

 او اینطور خود را گم می کرد؟

 این کلمه را با تمسخر ادا می کرد.« با توام شهرام خان! ارباب!»

 «چی گفتی؟ فکر می کردم فرشته ای نغمه ی آسمانی می خونه، خوب بگو...»

 ...«ما باید بریم. بچه ها باید امتحان بدند و » مینا آنچه را گفته بود تکرار کرد: 

یرن. فکر رفتنو نکن. از اینجا جایی بچه ها! بله، درسته، همینجا می ذاریمشون مدرسه، با سرویس شراره و شاهپور م»

نمی رید! می خواید برید کجا؟ توی اون آشغالدونی؟ تو؟ گل عزیز من بره آنجا؟ مادرتم که اینجا کار می کنه. تو 

 «خودت چی؟ درس نمی خونی؟

م می داد. می خوندم ولی تو با این خودخواهیت همه ی برنامه های مارو بهم ریختی، مدرسه نمی رفتم، مهرداد درس» 

 «بنا بود متفرقه امتحان بدم...

 «خوب حاال من خودم درست می دم، چه رسته ای می خونی؟ من رشته ام تجربیه.»شهرام ذوق زده: 

 «اول این که حوصله ی درس خوندن ندارم، دوم این که پیش تو نمی خونم... سوم رشته ام ریاضیه...»

 «و بخونی، به شرطی که خودم هم حضور داشته باشم.برات معلم خصوصی می گیرم، تو باید درست»

 «نمی خوام. الزم نکرده. صبر می کنم تا مهرداد بیاد. به فکر بچه ها باش.»

فردا اسمشونو می نویسم. باید بریم پروندشونو بگیریم. فردا خوبه؟ با هم می ریم، حاال یه لحظه سرتو باال کن و به »

 «می کنی؟ مگه چی می شه؟ من نگاه کن. از نگاه کردنم دریغ

ی رم م»بلند شد. .« نمی تونم نگاه کنم. هر وقت تو رو می بینم، مهرداد رو می بینم در بند و زنجیر و زیر شکنجه »

 «پیش بچه ها. فردا باید بچه ها رو ثبت نام کنی یادت نره؟

نه یادم »ببیند و به چشمانش نگاه کند.  مشتاقانه به اندامش نگاه کرد. روبرویش ایستاد. شاید یکبار دیگر نگاهش را

 «نمی ره مگه ممکنه؟ حاال کجا می ری؟...

هر چه نگاهش می کرد شهرام احساس می کرد شیداتر و شیفته تر می شود و خطوط بیشتری از زیبایی او را کشف 

ی بهت می دم. می ببین مینا! اذیت نکن، بیا دست از مهرداد بکش، هرچه بخوا»می کند. جلوش را گرفت و گفت: 
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برمت خارج آنجا با هم درس می خونیم. برادراتو می بریم آنجا تا تحصیل کنند. مادرت دیگه مجبور نیست کار کنه. 

به بخت و اقبالت پشت پا »با حسرت و نیاز به او چشم دوخته بود، التماس می کرد. « به همه ی آرزوهات می رسی.

 «نزن. از جوونی و زیباییت لذت ببر...

 دوید و دور شد.« برو گمشو، احمق.»مینا لحظه ای به او نگاه کرد. نگاهی سرشار از تمسخر و مالمت، 

شهرام که از نگاه او مست شده بود مدتها ایستاد و اندام او را نگاه کرد. همانجا نشست و سیگاری روشن کرد. 

کرد کم کم رام می شه. فکر مهرداد از سرش امیدوار شده بود. احساس می کرد مینا مالیم تر و نرم تر شده. فکر 

بیرون می ره. ای خدا می شه یه روز او مال من باشه؟ باید تا می تونم بهش محبت کنم. به این وسیله می شه دلشو به 

دست آورد، آنوقت... قند توی دلش آب می شد و هیجانی عجیب داغش می کرد، عجب دختر شجاع و مغروریه، 

مثل او ندیدم. چقدر دوستش دارم کاش او هم یک ذره بهم توجه می کرد. خوش به حال  هیچ کس را تا به حال

 مهرداد. چطور او را می بوسید...

مینا دلش نمی خواست از آنجا برود. یکی اینکه مادرش کارش را از دست می داد و دیگر اینکه اینجا می توانست 

ببیند. اگر چه مزاحمت شهرام، نگاهها و رفتار او کالفه اش می خبری از مهرداد به دست آورد یا شاید بتواند او را 

کرد و زجرش می داد. اکنون که این فرصت دست داده بود، باید درس بخواند. بیکار بودن و فکر کردن، دیوانه اش 

 زمی کرد. باید برای رسیدن به هدفهایش از شهرام استفاده می کرد. در حدی که او را گستاخ نکند. بی خبری ا

مهرداد مثل سوهان روح لطیفش را می سایید و لذت و خوشی را از او گرفته بود. احساس می کرد آینده اش برباد 

رفته است. یأسی تلخ و سیاه او را در خود غرق کرده بود. روزها کنار همان جوی آب زیر درخت سیب می نشست و 

رده بود یا دوبیتی های خیام می خواهد و اغلب می غزلی از حافظ یا سعدی که خیلی به آنها عالقه داشت و حفظ ک

گریست. باغ، بهار، زیبایی و طراوت برایش جهنم شده بودند. لحظه های تکراری و خسته کننده مانند آب جوی از 

برابرش می گذشت. بیهوده و پوچ و غیرقابل تحمل. سالها آرزوی چنین باغ و قصری را داشت، گلها، درختان،آب، 

پرندگان ... اینک نه تنها لذت و نشاطی به او نمی بخشیدند، بلکه هر لحظه اش مانند پتکی بر اندام  پروانه ها و

ضعیفش فرود می آمد و خردش می کرد. لحظه ها تلخ و دردناک و غیرقابل تحمل بودند. غمی به سنگینی کوه قلبش 

و افسوس می خورد که چرا آنروز به را چنان می فشر که گاه نفسش بند می آمد پشیمانی به جانش نیش می زد 

اینجا آمده ب و این مشکل را ایجاد کرده بود.... گاه از خودش متنفر بود. از زیباییش. چه فایده وقتی که جز دردسر 

برایش نداشت؟ فکر می کرد درس بخواند و خود را مشغول کند. این تنها کاری ایت که به طور حتم مهرداد از آن 

 خوشحال خواهد شد.

شبها از پنجره ی کوچک اتاق به ستاره هایی چشم می دوخت که در این نقطه از تهران برخالف پایین شهر روشن تر 

و درخشانتر بودند. آیا مهرداد هم از الی میله های زندان این ستاره ها، این آسمان و ماه را می دید؟ با آنها حرف می 

اد. اغلب شبها خوابش نمی برد. گریه می کرد، به باغ می رفت و در زد؟ به وسیله ی آنها برای مهرداد پیام می فرست

تاریکی و سکوت شب به گذشته و لحظه هایی می اندیشید که با مهرداد در اتاقی که پنجره های بزرگی داشت، 

 گذرانده بود.

 .«شهرام بات کار داره»صبح فردا هنوز صبحانه نخورده بود که برادرش محسن وارد اتاق شد، گفت: 
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روزها بود موهایش را شانه نزده و به آینه نگاه نکرده بود. خودش هم نفهمید چرا موهایش را شانه زد و لباسی را که 

برایش خریده بودند پوشید. )لباس دیگری نداشت( چادرش خیلی کهنه بود. چند جایش پاره شده بود و به این 

 لباس نمی خورد. روسری سرش کرد...

حرف بزند یا پاسخی به سالمش بدهد راه افتاد. عقب ماشین نشست. وقتی به طرف شهر، میدان  بی آنکه با شهرام

خراسان، دبیرستان سیندخت و همان خیابانی که بارها و بارها با مهرداد طی کرده بود رسید، بی اختیار اشکش 

 سرازیر شد. در راه هرچه شهرام حرف زده بود پاسخی نداده و سکوت کرده بود. 

ینا چی شده؟ باز چه خبره؟ م»رام در حال دیوانه شدن بود. سکوت، بی اعتنایی و حاال گریه. با حالتی عصبی گفت: شه

 «اگه می خوای گریه کنی برگردیم خونه . خدایا چه کنم با این آهوی وحشی؟

اش شدیدتر شد.  مینا چشمش به دبیرستان پسرانه ی کاوه افتاد بود. همانجا که مهرداد درس خوانده بود. گریه

 «میشه بگی چی شده؟»شهرام کنار خیابان ترمز کرد و رو به او کرد و با التهاب گفت: 

قطره های اشک چون شبنم گونه های « اینجا دبیرستان مهرداد بود. اینم دبیرستان من.»مینا با هق هق گریه گفت: 

 گریه امان نداد.« اینجا با هم آشنا شدیم، آنجا...»صورتی رنگش را پوشانده بود. 

به خاطر این گریه می کنی ؟ دیوونه، مگه مهرداد مرده؟ اگه می دونستم می خوای گریه کنی »شهرام قاه قاه خندید: 

نمی آوردمت اینجا. اگه ادامه بدی نمی تونم رانندگی کنم. ترو خدا بس کن. لعنت بر این مهرداد. نمی دونم چکار 

م یه عمر زندون برم به شرطی که تو اینطور واسه ام گریه کنی. حاال کدوم طرف کرده؟ مردم چه اقبالی دارند؟ حاضر

 «باید برم؟ حرف بزن.

ناگهان فکری به سر مینا زد. سری به خانه ی مهرداد بزند، شاید از او خبری داشته باشند. شهرام دستمال سفید و 

 تمیزش را که بوی عطر می داد به طرف او برد.

 «کنم. الهی فدات بشم، فرشته ی من، عزیز من.بذار اشکاتو پاک »

اشکهایش همچنان مروارید بر گونه اش می « الزم نکرده دروغگو، خودخواه.»مینا با خشم دستش را کنار زد: 

 درخشید و زیبایی خارق العاده ای به او می بخشید.

ایش نهاد. مینا اشکهایش را پاک بیا خودت پاک کن و دستمال را روی پ»شهرام حتی از فحشهای او لذت می برد: 

 کرد، چون دستمالی همراه نداشت. بوی عطر دل انگیزی از آن به مشام می رسید.

 «از این طرف، می شه یه کاری ازت بخوام؟»

 «چرا نمی شه جون و قلبم، هرچه می خوای بگو، جون بخواه.»

کلمه با او حرف بزند. به طور حتم در رابطه با  تعجب کرد. ممکن بود چه کاری از او بخواهد؟ او که حاضر نبود یک

 مهرداده.

 «قربون اشکهایت برم، از عطر خوشبوتره.»دستمال را گرفته بود و می بوسید: 

 مینا برای اینکه رامش کند رو به او کرد. یک لحظه نگاهش در نگاه او پیچید.

 «دقیقه. منو ببر خونه ی مهرداد، یه سری به خونواده اش بزنم، فقط چند»

شه، نه، نمی»شهرام که خودش را در نگاه او گم کرده بود و سر از پا نمی شناخت چند لحظه فکر کرد و آشفته گفت: 

تو دبیرستانشو دیدی خودتو کشتی وای به اینکه بری خونه اش. تحمل غش و ضعف تو رو ندارم. اونا نباید منو 
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خوای بگو و بخواه. رفتن آنجا فایده ای نداره، داغشان را هم تازه ببینند. نه حرف مهردادو نزن. هرکار دیگه ای می 

 «می کنی.

بی رحم، باشه، حاال که اسیر توام ولی یه وقت خودم میام. شاید اونا خبری ازش داشته باشند. به اونا خبر دادید که »

 «پسرشون کجاست؟

 شهرام حواسش به او بود و نمی دانست چه کند.

به من ربطی نداره او خرابکار بوده و دستگیرش کردند. به ساواک مربوطه. اگه دست من بود بهت  نه، فکر نمی کنم.»

می گفتم کجاست، باور کن. می شه دیگه حرف اونو نزنی و به او فکر نکنی؟ می خوای بریم یه چیزی بخوریم؟ می 

 «خوای بریم سینما؟

کردید. درسته که مخالف بود ولی می دونم که کاری نه، نمی خوام. دروغگو، متقلب، شما براش پرونده درست »

 نکرده بود. اگه می کرد به من

می گفت.می دونم همه اش زیر سر توست.می تونی خبری ازش به من بدی ولی نمی دی،آنوقت انتظار داری...خدا 

 و باز به گریه افتاد.«لعنت کنه.چطور دلت میاد مهرداد عزیز و دوست داشتنی رو...

حاال برای اینکه منو زجر بدی همه اش اسم اونو بیار و گریه کن.یا حرف نمی زنه یا »خشم حرفش را برید:شهرام با

 «همه اش مهرداد مهرداد می کنه.کشتی منو با این مهرداد.می خوام سر به تنش نباشه.

 «ه،کثیف...نس،خودخواسر به تنت نباشه،حق نداری به او نفرین کنی .بدج»مینا اشکهایش را پاک کرد و بانفرت گفت:

 تونم نمیان؟می مدرسه شده؟چرا چی»:کرد مینا آلود اشک و زیبا چشمان به نگاهی ها،مدیر بچه ٔ  در مدرسه

 «کنم؟ کمکتون

پرونده ها را گرفت.مسعود سوم راهنمایی و محسن اول بود.البته مسعود «نه،خیلی ممنون،می خوایم بریم شهرستان.»

 سه به کالس شبانه می رفت و اول دبیرستان را می خواند.پس از مرگ پدر در همان مدر

مینا یک لحظه به سرش زد که بگریزد و خود را از دست شهرام خالص کند.اما کجا برود؟به عالوه مادرش و بچه ها 

 چه می شدند؟تیمسار آنان رابه خاطر او نگه داشته بود.پرونده ها را هم به همراه داشت.فرار بی فایده بود.

گرفتی؟حب حاال کجا »رام نگاهش را به در مدرسه دوخته بود و می ترسید او فرار کند.او را که دید لبخندی زد:شه

 «برویم؟بیا بریم سینما یه فیلم خارجی خوب...

 «.نمیام تو با جا هیج منم مهرداد ٔ  نمی خوام،هیج جا نمیام،نمی ذاری برم خونه»

هیجان زیاد واست بده،خطرناکه.میشه چند دقیقه اسم اونو نبری؟اسمش  میری آنجا حالت بهم می خوره.دکتر گفته»

مثل تیر تو قلبم فرو میره،لعنتی.اگه می دونستم چی داره که من ندارم،فقط کمی قیافه اش بهتره.خب پس بریم یه 

 «چیزی بخوریم.آب میوه،بستنی...

 «دتر اسم بچه هارو بنویسیم.نه،گفتم هیج جا نمیام،ولم کن.عجب گیری کردم،بریم خونه.باید زو»

 «باشه،نمی ریم.می رم یه چیزی می خرم همینجا بخور.لجباز.دختری به این لجبازی ندیده بودم.»

در خیابان پهلوی جلو قنادی نگه داشت.شیرنی خامه ای و آب میوه خرید.اما مینا نمی خواست و نمی توانست در کنار 

 رام اصرار کرد که خسته شد.او و از دست او چیزی قبول کند.آنقدر شه

 عاقبت گرفت و خورد.«...جون مهرداد بگیر.»

 بچه ها را در بهترین مدرسه ها ثبت نام کردند و قرار شد کالس تقویتی بگذارند تا جبران این مدت بشود.
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بهترین معلمان خصوصی هم برای تدریس به مینا دعوت شدند.هرروز عصرها می آمدند و به او درس می 

ند.معلم ریاضی مرد چهل ساله،کوتاه قد و عینکی بود.درس دادن به مینا برایش لذت بخش و شیرین بود.مینا داد

خیلی خوب و سریع می آموخت و تمرینها را حل می کرد.در طول درس،شهرام می نشست و محو تماشای او می 

ق می رد.هرگاه به پرسشی پاسخ شد.مواظب نگاه معلمان بود.گویی دخترش را می خواهد تشویق کند،او را تشوی

 «آفرین،باریک اهلل،فقط زیبا نیستی،همه چیزت کامله...»درست می داد و مسئله ای را حل می کرد می گفت:

مینا گرفته بود.هاله ای از غم چهره اش را پوشانده و در عمق نگاهش همیشه غمی مرموز نهفته بود.خیلی کم می 

د مهرداد می انداخت و ساعتهایی که با او درس خوانده بود.گاه چنان به فکر فرو خندید.درس معلم او را بیشتر به یا

می رفت که سخنان معلم را نمی شنید.در کنار مهرداد بود.او بود که معادله ها و سینوس و کسینوس را توضیح می 

 داد...سپس معذرت می خواست و معلم مجبور بود دوباره همه را تکرار کند.

 یر ریاضی مردی باتجربه بود.دلش می خواست بداند اینآقای ثنایی دب

دختر زیبا کیست و چرا تا این حد گرفته و غمگین است.اگر نامزد شهرام بود چرا توجه و اعتنایی به او نداشت.جلو 

 شهرام جرئت پرسیدن نداشت.چرا او اینهمه مراقب او بود؟

 فرصت بود که به این قضیه پی ببرد. دبیر ادبیات آقای بهرامی هم کنجکاو شده بود و در پی

آقای بهرامی جوانتر و اهل ذوق بود.زیبایی فوق العاده مینا او را هم گرفتار کرده بود.روزهایی که می آمد بیشتر از 

معمول طول می داد و هر شعر و غزلی را که می خواند و معنی می کرد،گویی در وصف مینا سروده شده بود،سرخ و 

د.شهرام خشمگین به او نگاه می کرد،اما مینا توجهی نداشت و گاه لبخندی می زد که بهترین هیجان زده می ش

 پاداش برای او بود و از لج شهرام بیشتر با او گرم می گرفت.

آن شب شهرام نبود.بیمار شده بود،آقای بهرامی خوشحال شد.نگاهی عمیق به مینا کرد که غمگین و افسرده به نظر 

 می رسید.

 "ام خان کجاست؟نامزدتو می گم،خیلی مراقب شماست.خیلی حسوده.شهر"

نامزدمو دستگیر کردند.منو به زور اینجا آوردند.به خیال خودشون می "سپس آهی کشید و گفت:"نامزدم نیست."

 و نگاهی به آقای بهرامی کرد."خوان...چه می دونم،می گه منو دوست داره.ازش متنفرم.

 تاب را کنار گذاشت و محو جمال او شد.آقای بهرامی متأثر شد.ک

 "که اینطور،متاسفم!نامزدتو دوست داشتی؟"

 مینا با خودکار روی دفترش خط می کشید.

 نمی.ساختمان و راه ٔ  بله،خیلی زیاد،همه اش به او فکر می کنم.آخه او خودش بِهِم درس میداد.دانشجو بود.رشته"

 "ی خوام شروع به درس خوندن کنم او جلو چشمم نشسته و...م وقت هر.داره حالی چه و کجاست االن دونم

 اشک در چشمانش حلقه زد.

آقای بهرامی دیگر حرفی نزد و درس را شروع کرد.متأثر و غمگین شد،پس دلش جای دیگری است.آن روز بیشتر 

 از هر روز ماند و سعی کرد مینا را تسلی دهد و خوشحال کند.

د.انتظار داشت مینا به دیدنش بیاید و احوالش را بپرسد،ولی مینا این کار را نکرد.از او شهرام تب کرده و خوابیده بو

بیزار و متنفر بود.چگونه می توانست دشمن مهرداد را دوست بدارد؟کالس درس در یکی از اتاق های بزرگ و 

 رفت.روشن و مجلل و خوش منظره ساختمان تشکیل می شد.مینا بعد از درس به اتاق خودشان می 
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 "ممکنه در باغ کمی قدم بزنیم؟"آن روز با آقای بهرامی بیرون رفت.آقای بهرامی با لحنی سرشار از تمنا گفت:

 رابطه ٔ  با شیفتگی در او محو شد.مینا خجالت کشید جواب رد بدهد.قبول کرد.مدتی راه رفتند.آقای بهرامی درباره

ت زدن به او را ندارد و گفت هنوز دستش را لمس نکرده دس جرئت حتی که داد توضیح مینا.پرسید شهرام با اش

 آفرین دخترم،خوشم"است.آقای بهرامی خوشحال شد و نگاه تحسین آمیزی به او کرد.برگی از درخت کند و گفت:

 شانه به شانه اش راه می رفت."آمد،دختر شجاعی هستی.اینا آدمای کثیفی هستند.هوسباز و...

ید.آتش گرفت.چرا مینا با همه کس خوب است جز او؟دلش برای او تنگ شده بود.سه شهرام از پنجره آن د و را د

روز بود نتوانسته بود او را ببیند.او هم سراغی ازش نگرفته بود و اعتنایی نکرده بود.مستخدمی را به دنبالش 

هم نمی دانست چرا فرستاد.مینا نمی خواست برود،دو سه روز بود از دستش راحت بود.ولی این کار را نکرد.خودش 

 به اتاق او رفت.

 منو من،چشم ٔ  قرشته سالم"شهرام چنان از دیدن او خوشحال شد که گویی غم و دردی ندارد.برخاست و نشست:

 ببینم برم میاد؟نگفتی بدت من از هنوز.من جز خوبی همه کردی؟با می چکار بهرامی آقای با بودی دیده دور

 "ن جرمه؟داشت کردم؟دوست چکارت من چِشه؟مگه

 مینا با بیزاری وبرای دوری ازنگاه اوبا دامن لباسش بازی می کرد.

چه کارکردی؟بدترین و دردناک ترین کاری که می شه کرد.نمی تونی بفهمی که چیکارکردی؟امید و آروزموبه باد -

 یرد.ت بگشهرام سعی کرد دستش را دردس«دادی،زندگیمونابود کردی،بدبختم کردی،دیگه می خواستی چه کنی؟

چرا نمی خوای بفهمی مینا!دوستت دارم.این سه روزه که تورو ندیدم مثل اینکه جون کندم.توی جهنم بودم.حاال چرا »

 «نگاهم نمی کنی بی رحم؟ازاون آقای بهرامی بدترم؟که با او...

می با او حرف کمی قدم زدیم،قدغنه؟منوخریدی؟دلم می خواست ک»دستش را کشید.مینا خنده ی موذیانه ای کرد:

 «بزنم.مرد خوبیه. ببینم تو سه روزه به قول خودت منوندید چه حالی داشتی؟آنوقت من بدبخت...مهرداد...

اوبدجوری به تونگاه می کنه،بدجنس.جوابش می کنم.کسی حق نداره به تو نگاه کنه.تو مال منی »شهرام رنجیده گفت:

ش رام میشی.با خودم می برمت خارج،آنجا با هم درس می فهمیدی؟تا صد سال دیگه صبرمیکنم تا عاقبت...آخر

 آهی کشید و به او خیره شد.وبه موهایش که جلوچراغ می درخشید.«خونیم.اگه تو نبودی من االن رفته بودم.

کاش رفته بودی.کاش تورونمی دیدم.خوب گوش کن،صدسال هم صبرکنی بی فایده است.خودتو »

ن غیرازمهرداد محاله با کس دیگه ای ازدواج کنم.تا آخرعمرصبرمی کنم.بیخود امیدوارنکن،بیهوده دلخوش نباش، م

من و خودتو و مهردادروعذاب نده.عمرما رو خراب نکن.بیا اونوآزاد کن،بذارما بریم دنبال زندگی مون.قول می دم 

بهت سربزنم.به دیدنت بیام.ازاین کارهیچ سودی نمی بری،نفرت منو نسبت به خودت بیشترمی 

.بازمیگم،غیرازمهرداد کسی نمی تونه منو لمس کنه.اگه زنده باشه منتظرش می مونم،اگه بمیره منم می کنی

میرم.باورکن،خیالت راحت باشه،امیدوارنباشواگه زودترماروآزاد کنی ممکنه بعدها ببینمت،اما اگه بنا باشه مهرداد 

 .«عمرشوتوی زندون بگذرونه یا بالیی سرش بیاد،ازت انتقام می گیرم

شهرام بیا دست ازسرمابردار،بذاربرو خارج درستو ادامه بده،به قول »لحنش را عوض کرد وروبه اوکرد وبا خواهش:

 «مادرت مگه زن قحطه؟

شهرام به فکرفرورفته بود،او همیشه عادت داشت هرچه بخواهد بدست آورد.نمی توانست ازاو چشم بپوشد.هرچه او 

ترمی شد.فکرجدایی ازمینا دیوانه اش می کرد،چه برسد اینکه اورا به مهرداد  بی اعتنایی و مقاومت می کرد حریص
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بسپارد.اودرچنگش بود.عاقبت یک کاری می کرد.الاقل می توانست اورا ببیند و با او حرف بزند.تاکی مینا می 

 توانست مقاومت کند؟عاشقب رام میشد.

ه با زمزمه ی مالیم آب به گوش می رسید.مینا ازسکوت باغ درتاریکی فرورفته بود.صدای پرنده ای ازدوردست همرا

اوامیدوارشده بود. یعنی ممکن است اوراضی شده باشد؟شوق دیدن مهرداد دلش را گرم وروشن کرد.با امید چشم 

 به دهان او دوخته بود.

با من ازدواج کنی  ببین مینا!یه کاری می شه کرد،حاال که نمی خوای»شهرام به خود آمد و اورا درنگاه خودغرق کرد:

ومهرداد رو فراموش کنی یه معامله باهات می کنم.مدتی با من باش بعدبروپیش مهرداد.یه سال،دوسال،شاید 

 «آونوقت بتوانم این کاروبکنم ولی حاال نمی توانم.فکرمنم باش...

 م که هرروزبایکیخفه شو،بی شعور.فکرمی کنه مام مثل خودشون فاسد و بی حیایی»مینا بابیزاری وخشم دادزد:

 «باشیم.بی شرف،فکرمی کنی مهرداد پس مونده ی توروقبول می کنه؟فکرمی کردم آدمی باهات حرف زدم

 چنان سرخ و برافروخته شده بود که می خواست توی گوشش بزند.بلند شد و دررا محکم پشت سرش بهم کوبید.

 «دم.مینا!مینا،عزیزم غلط کر»صدای التماس آمیزشهرام را می شنید:

 مأیوسانه سرش را دربالش فروبرد و زارزارگریست.

راشنیده بود.به اتاقش امد و با «غلط کردم»شهال خانم تازه ازراه رسیدبه بود که صدای تضرع آمیزاو بخصوص

چه شده شهرام!توگریه می کنی؟چت شده؟توبا این غروروشخصیت به او میگی غلط »دلسوزی و خشم گفت:

ه.عقلتوازدست دادی.به دختریه مستخدم بی سروپا التماس می کنه و...آنقدرلوسش کردی کردم؟!عشق اوکورت کرد

که باهات این طور رفتارمی کنه.بهت فحش می ده،هرچه از دهنش درمیاد نثارت می کنه.آبرومون جلوخدمتکارا 

می رفته.عزیزم،دست ازاو بردار.یه مدت نبینش یادت می ره.مدتی ولش کن،بی اعتنایی کن،پشیمون 

شه.ازتوبهترپیدا نمی کنه.خودش میاد طرفت.هرچه دورش بچرخی بیشترنازمی کنه.اینا شخصیت ندارند.ظرفیت 

ندارند.وقتی بهشون روبردی سوارت می شن.نمی دونم،اگه دخترشاه رو می خواستی راحت ترمی شد بهش برسی تا 

دشو ازبین برده.عجیبه که مانتونیم دختریه این گدازاده.مثل اینکه شاهزاده خانمه،چه افاده ای داره!نگاه کن خو

 «کلفتومجبورکنیم که...

اومنودوست نداره مامی.ازمن بدش میاد.حاضرنیست به صورتم نگاه کنه.تونمی »...شهرام گریه کنان ونومیدانه گفت:

مکم کدونی اویه دخترمعمولی نیست.نمی دونم کیه.هرکه هست بی او نمی تونم زندگی کنم.مامان یه کاری بکن.

کن!به هیچ چیزاهمیت نمی ده. گول نمی خوره.پول،لباس،جواهرات براش مهم نیستند.نمی دونم چکارکنم؟نمی خوام 

مجبورش کنم.چه فایده داره؟اوواسه ی من از فرخ لقا هم بهتروزیباتره،فرخ لقا کیه؟ازلیلی،ازتمام زن های دنیا.نمی 

 «تونم فراموشش کنم.

آروم باش پسرم،صبرکن،یه مدتی بی »اه وخشن شهرام کشید و نوازشگرانه گفت:شهال خانم دستی به موهای سی

اعتنایی کنی،خوب میشه.میاد طرفت.این ازخصوصیت زنهاست.قرصاتوخوردی؟یه قرص والیون 

بخوروبخواب.فکرشونکن.نمی فهمم،اوتوچنگ ماست ولی ما نمی تونیم وادارش کنیم که...عجب دخترپررو و 

 «گستاخیه...!

مهتابی بود.مینا تادیروقت بیداربود.به باغ آمد.نورمهتاب روی باغ گسترده بود.مرغ حقی درگوشه ای ناله می آن شب 

کرد.نسیم درختان را به رقص درآورده بود.هوامالیم و دلپذیربود.مینا طبق معمول به مهرداد می اندیشید و حرفهای 
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ه ی مهرداد را می دید.برای هزارمین بارحرفهای شهرام.ازیادآوری آنها داغ و عصبی می شد.چهره ی رنگ پرید

اورابه یاد می آورد.به روزهایی که درکنارهم بودند می اندیشید.کاش آنقدرغذانمی خورد تا مجبورمی شدند بازاورا 

نزدش بیاورند.نفهمید کی خوابش برد؟درخواب اورا دید،مثل همیشه زیا و جذاب که با غل و زنجیربسته شده بود و 

قوی هیکل اورا با خود می بردند.صدازد مینا،می خواست بطرفش بیاید ولی اورا کشیدند وبا خود دومأمور

بردند.ناگهان متوجه شد یکی ازمأموران شهرام ودیگری پدرش تیمساراست.مینا دنبالش دوید.تیمسارداد 

می شد.آنان با  کشید،برگشت و اورا برد.مینا می خواست فریاد بزند ولی صدایش بیرون نمی آمد.داشت خفه

خشونت اورا بردند...مینا دنبالش می دوید.وفریاد می زد.ازخواب پرید ودیگرتاصبح نتوانست بخوابد.مرغ حقی 

همچنان ناله می کرد و زمزمه ی آب مثل الالیی مالیم مادری به گوش می رسید.کاش می توانست خبری ازمهرداد به 

او چه می کند؟تحمل دوری اورانداشت حتی یک روز.نکندمرده دست آورد.آیازنده است؟اگرزنده است با جدایی 

باشد؟برایش دعا کرد.تنها یک راه داشت که به او برسد وآن رضایت شهرام بود. باید فریبش می داد.وعده ی دروغ 

 یا...اما نه مهردادراضی نیست به این وسیله ی نامشروع وحرام متوسل شود وبه دیدنش برود،اگر بفهمد خدامی داند

 تا چه حدناراحت خواهد شد.

بهارکم کم ازراه می رسید.درختان خودرا برای استقبال ازبهارآماده می کردند.جوانه ها و شکوفه ها رشد می 

کردند.پرندگان درفکرالنه بودند باغبان پیرگلهای رنگارنگی نشا زده بود.مینا اغلب کمکش می کرد.پیرمرد مهربانی 

مینا وبچه هارا دوست داشت وازآنان می خواست کمکش کنند.مینا باغبانی را دوست  بود.بنام مشهدی رحمان. او هم

داشت و ازاین که به اوکمک کندلذت می برد. مستخدمان خانه تکانی می کردند.کارمادرش زیاد شده بود.مینا 

رفت و پس ازترس شهرام داخل ساختمان آنان نمی شد.فقط بعدازظهرها پس از آمدن معلم به اتاق مطالعه می 

ازدرس به اتفاق معلمان برمی گشت.ازشهرام و خانواده اش وحشت داشت.می ترسید دامی برایش گسترده 

باشند.چندروزی بود ازشهرام خبری نبود.یا بیماربود ویا به جایی رفته بود.مینا دعا می کرد هرگزاورا نبیند.آقای 

ات حافظ و سعدی و شمس برایش می خواند و گاه بهرامی بیش ازپیش به او توجه می کرد و هنگام درس ازغزلی

ازاشعارخودش میخواند.اوزا غزلی مجسم می دید.معنی غزل بود.روز غزلی راکه دروثف مینا سروده بود برایش 

خواند.غزل شیوا و سوزناکی بود. مینا سرخ شد و تشکرکرد ولی به روی اونیاورد.چندباراین کارتکرارشد.مینا با اینمه 

ولذت میبرد ولی حوصله ی عاشق دیگری را نداشت.بروی خودش نمی آورد و با او مثل دختری با ازغزل های ا

پدرش رفتارمی کرد.اونیزحرف نمی زد.فقط نگاهش می کرد واز درس دادن به او لذت می برد.آقای بهرامی مردی 

ه مینا ی توانست کمکی بالغراندام وبلند قد بود.سی سال بیشترنداشت،خوش سیما وباسواد بود.دلش می خواست م

بکند واورا ازدست شهرام نجات دهد.آرزو داشت مهرداد را می دید و کمکش می کرد و می توانست تا ابد به مینا 

 درس بدهد.

شهرام بیماربود.پزشکان گفته بودند که بیماریش روحی و عصبی است.با قرص های خواب آور و آرامبخش خواب 

مانی ها و جشن ها شرکت نمی کرد.به تلفن دوستانش پاسخ نمی داد.سوفیا و گیتا و می رفت.میل به غذا نداشت.درمه

افسانه را فراموش کرده بود. از خانه بیرون نمی رفت.چندبارازپنجره مینا را که با آقای بهرامی قدم می زد دیده 

مینا با او گرم می وحرصش گرفته بود.مهرداد کم بود رقیب دیگری نیز اضافه شده بود.این دیگرکی بود؟چرا 

 گرفت؟
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همه جا جنب و جوش نوروز بود.مستخدمان صبح تا شب می دویدند و کارمی کردند.مینا هم اتاق کوچکشان را 

تمیزومرتب کرد. خانواده ی تیمساربرای عید می خواستند به اروپا بروند،ولی شهرام حاضرنبود و نمی خواست ازمینا 

رارمی کردند دکترتجویزکرده بود که مسافرت برایش خوب است.همگی جداشود.اگرچه جدا بود. پدرومادر اص

 فکرمی کردند شاید دوری ازمینا عالقه اش را کم کند یا شاید دختری سرراهش قرارگیرد و اورا فراموش کند.

اوکه به تو اعتنا نداره،دوستت نداره،به دیدنت نمیاد،چه فایده داره موندنت؟ولش کن.او کی »شهال خانم گفت:

 «هست؟لیاقت تورو نداره. گفتیم مدتی رهاش کن شاید ازخرشیطون بیاد پایین وشاید کم کم راضی بشه.

شهرام راضی بود،ولی دلش می خواست مینا را با خود ببرد.به شرط بردن مینا حاضربود برود. فکرکرد اوراببیند و 

 موضوع رابا او درمیان بگذارد شاید راضی شود.

 ن جلسه ی درس بود و پس ازآن تعطیالت عید شروع می شد.آن روزبعدازظهر،آخری

شهرام پس ازمدتها به اتاق مطالعه رفت.آقای بهرامی را دید که با حالت خاصی،شیفته و هیجان زده برای مینا 

شعرهای عاشقانه می خواند.شعرهایی که درآن چنان مینا را توصیف کرده بود که هرکس را به هیجان وشوق می 

 م خشمگین وارد شد.آورد.شهرا

 «بسه دیگه تموم کنید،درس می دید یا ...؟این شعرها ازکی بود؟»

بله،درس بود، غزلی براشون معنی می »دلش می خواست خودش این کاررا می کرد.آقای بهرامی هول شد و گفت:

 وخودش را جمع و جورکرد.«کردم.

فتن اوبا پس ازر«ه الزم نیست ازاین غزل ها معنی کنید.بله،شنیدم،دیگ»شهرام خنده ای با معنی کرد وبا تمسخرگفت:

 سپس موضوع خارج رادرمیان گذاشت.«دیگه حق نداره پاشواینجا بذاره.»التهاب به مینا گفت:

من با تو هیچ جا نمیام.چندباربگم؟ولم می کنی یا نه؟مهردادو انداختی زندون تا با تو »مینا قبول نکرد و قاطعانه گفت:

 دش و خوش گذرونی؟نه،بی او هیچ جا نمی رم.وخشمگین پشت به او کرد و رفت و دررا محکم بهم زد.بیام خارج گر

زمستان تلخ وسیاهی ودردگذشت.دوران سختی که بدترین سال عمرمینابود.دراین مدت شهرام بارها برای دست 

مینا به برادرش گفته یافتن به او نقشه ها کشیده بود،ول مینا بازیرکی و هوشیاری ازچنگش گریخته بود.

بودازبازارتجریش برایش چاقوی ظریفی بخرد. آنرا همیشه درسینه اش نگه می داشت.تصمیم گرفته بود هرگاه 

شهرام قصد حمله ودست درازی به اورا داشته باشد یا او ویا خودش را بکشد.همیشه با هوشیاری آماده ی دفاع 

ریخت.کم کم شهرام داشت ناامید می شد.به نظرش مینا دست بود.نقشه های شهرام را خنثی می کرد.ازاو می گ

نیافتنی بود.بیمارشده بود.دچارکابوس می شد.ازغذا و خواب افتاده بود.اما وقتی مینا را می دید خوب بود و آرام 

وخوشحال می شد.ولی دورازاومرتب سیگارمی کشید و مشروب می خورد.نگران،مضطرب و افسرده بود.نمی دانست 

، برود یا بماند؟ماندنش چه فایده داشت،وقتی که مینا نمی خواست اورا ببیند وازاو می گریخت و حتی نگاهش چه کند

 نمی کرد.شاید مدتی از او دورمی شد بهترمی توانست تحمل کند.اما دلش نمی آمد برود وازاو جدا شود.

یاهای دورش که بسیاربعید به نظرمی مینا ازخدا می خواست،کما آرزویش این بود که روزی اروپارا ببیند.دررؤ

رسیدند همیشه میل داشت که روزی اروپابرود و ازنزدیک جاهای را که دررمان ها ومجله ها درباره شان خوانده و 

شنیده بود ببیند.ولی اکنون که نزدیک بود این رؤیاهابه واقعیت بپیوندند نمی خواست برود.می خواست،ولی نه 

رفت.دومأموربرای او گماشت که مواظبش باشند و نگذارند ازخانه خارج شود.حتی  اینجور.عاقبت شهرام تنها

 مادروبرادرانش،کسی هم به دیدنشان نیاید.
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مینا شروع به درس خواندن کرد.ازشرشهرام راحت شده بود.احساس آرامش و سبکی می کرد.اما فکرمهرداد و 

بود که حاضربود به هرترتیب شده اورا ببیند.باید اورا دیدن اوراحتش نمی گذاشت.هوای دیدن اوچنان به سرش زده 

ازمنزل »پیدامیکرد.درفرصتی که بدست آورد دفترتلفن را نگاه کرد.شماره ی زندان اوین را یافت.به آنجا زنگ زد:

 «تیمسارشاهپرست زنگ می زنم می خواستم ببینم مهرداد مهرجوهنوزآنجاست یا بردنش؟

 «ن.گوشی خدمتتو»صدای کلفتی گفت:

 «بله اینجاست.»چنددقیقه بعد همان صداراشنید:

 «مالقات داره؟»

 «خیر،تادستورتیمسارنباشه مالقات ممنوعه.»

مینا آهی کشید و گوشی را گذاشت.ازاینکه زنده بود خوشحال شد.میل به دیدنش دراو قوی ترمی شد و به قلبش 

زده بود که حاضربود به هرقیمت که شده اوراببیند،تنها  فشارمی آورد.باید اورا می دید.چنان هوای دیداراو به سرش

 راه راضی کردن شهرام بود.اورا می توانست راضی کند.کاری نداشت،اما...

ازاینکه برای مالقات مهرداد روی خوش به شهرام نشان دهد برخود لرزید.مدتهافکرکرد.اگرفقط به شهرام اجازه 

د ارزش داشت.هرچندازشهرام متنفربود و روبروشدن با اوبرایش سخت و دهد اورا ببوسد و مالقات مهرداد را بگیر

 چندش آوربود.

نیازبه دیدارمهرداد هرروزشدیدترمی شد.میل و نیرویی شدید اورا تشویق به این کارمی کرد و وجودش را می 

ومهرداد ازآن گداخت.حاضربود جانش را بدهد و اورا مالقات کند.هرچه برخود نهیب می زد این کاردرست نیست 

ناراضی و ناخشنود است واگربفهمد هرگز تورا نمی بخشد و...وسوسه ی دیداراو قوی تربود و رهایش نمی 

کرد.صبرش تمام شده بود.بی تابی و بی قراری زندگیش را فلج ساخته بود.تصمیم خودرا گرفت و منتظربازگشت 

 شهرام شد.

  19فصل 

لولی بردند که سه نفردیگردرآن بودند،هرسه ازدیدنش خوشحال شدند و با مهرداد را پس ازیک هفته انفرادی به س

گرمی ازاو استقبال کردند.مهرداد کم سن ترازآنها بود.بعدها فهمید که هرسه زندانی سیاسی هستند.پس اورا هم به 

بلند  ندام وجرم سیاسی دستگیرکرده بودند.یکی از آنان سی و پنج سال داشت.خودرا صالح معرفی کرد.مردی الغرا

قد بود.باموهای سیاه که تارهای سفیدی درآن دیده می شد. چشمانی درخشان و جذاب داشت.نگاهش تأثیرعجیبی 

برانسان می گذاشت.بینی باریک و لبهای کمی برجسته اش به او چهره ی خوش ایندی داده بود.مهربان و صمیمی و 

بوذرسی ساله بود،خوش اخالق و خوش برخورد با قدی کالمش گیرا بود و تأثیرعجیبی برشنونده داشت.دیگری ا

متوسط، موهای روشن و چشمانی درشت و قهوه ای.سوی بیست و پنج سال بیشترنداشت.اسمش رضا بود،نیرومند، 

پر انرژی و خوش سیما.با اندامی ورزیده و متناسب.ریش سیاهی به او چهره ی مقدسان را داده بود.مقل تمثال 

چشمانی درشت و سیاه داشت،شوخ و بذله گو بود و به قول بچه ها باحال بود.هرسه با مهربانی حضرت علی اکبربود. 

 با او برخورد کردند و علت دستگیریش را پرسیدند.مهرداد برایشان

توضیح داد هنگامی که مینا را می برد خیلی متاثر می شد و اشک در چشمش حلقه می زد. آنان هم متاثر شدند و 

داری اش دهند. مهرداد از آنکه در زندان بود ناراحت نبود، ناراحتی اش بیشتر دوری از مینا و رها سعی کردند دل
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کردن او در چنگ هوسباز شهرام بود. این مساله به قدری رنجش می داد که اسارت و دربند بودن در مقابلش هیچ و 

 بی اهمیت بود.

. بی تابی می کرد و گاه فریاد می کشید و می پرسید چرا او را به بی اطالعی از مینا و خانواده اش قرارش را ربوده بود

 اینجا آورده اند؟

آقای صالح با کلمه هایی گرم و شیوا دلداریش می داد. از ظلمهای آنان می گفت. از تجاوزهایی که به حقوق دیگران 

ا مینا و مهرداد به خاطر هوا و کرده بودند. برایش مثال می زد و می گفت او و مینا تنها قربانیان نیستند، صده

هوسهای آنان قربانی شده و می شوند. با او از دردهای دیگران می گفت. از جنایتهایی که بر سر او آورده بودند. از 

اعدامها برایش گفتند و شکنجه ها و تجاوزها. آقای صالح سعی می کرد کینه و نفرت شخصی و فردیش را به کینه و 

ه رژیم تبدیل کند. او را با ظلمها و تجاوزهایی که در سر تا سر ایران به دست عمال رژیم نفرتی بزرگتر نسبت ب

انجام می گرفت آشنا سازد و خشم و کینه اش را یه خشم و کینه ای انقالبی تبدیل نماید. می گفت هزاران مینا در 

ی هستند. او را با مکتبهای سیاسی و چنگال اینها اسیرند و هزاران مهرداد با پرونده سازی و اتهام دروغین زندان

انقالبهای جهانی آشنا می کرد. کتابهایی را که توانسته بودند مخفیانه گیر بیاورند و در میانشان دست به دست می 

 گشت به او می دادند...

وف ردم معطکم کم مهرداد تغییر می کرد. فکرهایش از فرد گرایی و اندیشیدن به مینا به جاهای دیگر، به جامعه و م

می شد. دیدن صحنه هایی از شکنجه و فریاد مجروحان، تحول و دگرگونی عجیبی در او به وجود آورده بود به گروه 

آنان پیوست. آقای صالح و ابوذر و رضا به او فهماندند که باید کل رژیم تغییر کند. باید ظلم را از ریشه قطع کرد. 

هرام ها فایده ای ندارد... به او آموختند که باید مبارزه کرد. باید باتالق را زدن شاخه ها و از بین بردن تیمسارها و ش

خشکاند تا ریشه ی این انگلها کنده شود. راه و رسم مبارزه و انقالبی بودن را به او آموختند و او را از چارچوب عشق 

و فداکاری، نابودی ظالمان، عدالت مینا و فکر به او بیرون کشیدند. حاال مهرداد به مبارزه می اندیشید و ایثار 

 اجتماعی، برقراری نظامی عادالنه بر مبنای قانونهای الهی و انسانی، خشکاندن باتالق و نجات مردم.

با این وجود نمی توانست فکر مینا را از خود دودر کند. هر وقت تنها می شد و بی کار، به او می اندیشید. به بیماریش، 

؟ با شهرام ازدواج کرده؟ این فکر آتشش می زد. چهره ی معصوم و زیبایی افسونگر او لحظه به اینکه آیا زنده است

 ای از نظرش محو نمی شد.

با اینکه دید و فکرش وسیعتر شده و جهان بینی اش از چارچوب عشق مینا تا افق وسیع مردم، محرومان و مظلومان 

ینا منتهی می شد. اگر فقط دوری و هجران او بود بهتر می جهان گسترده شده بود، ولی به هر چه فکر می کرد به م

توانست تحمل کند ولی بودن او در چنگال کسی مثل شهرام آرام و قرارش را می ربود. خواب از سرش می پرید و تا 

ی م صبح مثل مرغ سرکنده بود. از این دنده به آن دنده می غلتید. نیاز به دیدار او وجودش را می گداخت. کاش الاقل

توانست خبری از او به دست آورد. با این وجود امیدوار بود. به عشق مینا اطمینان داشت. می دانست تا هر زمانی که 

طول بکشد او منتظرش می ماند و این فکر نیرو و صبری به او می داد و دلگرمش می کرد. فکر اینکه مینا را دارد و او 

تلخی های جدایی را قابل تحمل می کرد. حرفهایش را به یاد می آورد و همیشه به یاد و فکرش می باشد، سختی ها و 

 قول و قرارهایی که به هم داده بودند.

شبی که مهرداد به خانه بازنگشت پدر و مادرش فکر کرده بودند خانه ی میناست. پس نگران نبودند. یک شب 

شد و کم کم نگران شدند. مادرش به خانه ی گذشت، مینا به در خانه ی آنان آمد وشب بعد هم از مهرداد خبری ن
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مینا رفت. در اتاقشان قفل بود. همسایه ها گفتند دیروز یک جیپ ارتشی همه ی آنان را با خود برده. گفتند که مینا 

 ناراحت بوده و گریه می کرده و آنان را به زور برده اند و مینا گفته که همگی را به خانه تیمسار می برند.

و نگران بازگشت. آن روز هم از مهرداد خبری نشد. فردا پدر و مادر به جستجوی او به بیمارستانها و  مادر نومید

کالنتریها سر زدند و هر جایی که احتمال می دادند رفته باشد و یا او را برده باشند. در خوابگاه دانشجویان، 

خدا می داند به سر پدر و مادر بدبخت چه آمد  دانشجویی به آنان گفت که مهرداد را دو روز پیش دستگیر کرده اند.

و چه حالی داشتند. روانه ی زندانها شدند. زندان قصر، قزل قلعه، ولی هیچ جا به آنان پاسخی داده نشد. مثل اینکه 

مهرداد آب شده و به زمین فرو رفته بود. کاش الاقل مینا را پیدا می کردند و از او خبری می گرفتند. از مینا هم 

 ری و اثری نبود.خب

پدر و مادر کاری جز گریه و شیون نداشتند. خانه شان مانند خانه ها ی ماتم زده ها شده بود. فامیل دسته دسته به 

دیدنشان می آمدند و آنان را دلداری می دادند. شنیده بودند هر کس را ساواک دستگیر کند، زنده بر نمی گردد، و 

ل می شود. جستجوها بی نتیجه ماند. کار پدر و مادر بدبخت شده بود گریه و اگر برگردد زیر شکنجه ناقص و علی

 زاری و بی قراری. چرا او را برده اند؟ چرا خبری به آنان نمی دهند؟ کجاست؟ پرسشهایی بودند که پاسخی نداشتند.

د بمیرد. خیلی کارها مهرداد، زندان و شکنجه و سختی ها را تحمل می کرد. روحیه ی خوبی داشت. فکر می کرد نبای

می بایست انجام می داد. انتقام از تیمسار و پسرش. به دست آوردن مینا و زندگی کردن با او.سرنگونی رژیم، 

برقراری عدالت و ریشه کن کردن ظلم... جنایتهایی که در زندان شاهد آنها بود تاثیر عجیبی در وی نهاده بود. 

بر اثر شکنجه، ضجه و ناله ی شکنجه شدگان با آتش و اتو و اجاق برقی... اعدامها، شکنجه ها، نقص عضو زندانیان 

زندانیانی که چهار دست و پا راه می رفتند. زیرا کف پا نداشتند. سرودهایی که هنگام رفتن پای چوبه ی دار و جوخه 

ر از خشم و کینه و ی اعدام خوانده می شد، همگی منقلبش کرده بودند. دیگر آن مهرداد سابق نبود. وجودی بود پ

 نفرت و آماده برای هر نوع فداکاری و ایثار برای انقالب.

مهرداد را زیاد شکنجه نکرده بودند، زیرا کاری نکرده بود. اوائل دستگیریش دو سه بار او را برای بازجویی برده و 

یدن او دری بد قیافه که دکتک زده بودند. نخستین بار سرهنگ آبله روی زشتی بود. با هیکلی درشت و قوی و به ق

 خود نوعی شکنجه بود. از او بازجویی کرده بود...

 اسمت چیه؟ چند سالته؟» 

 «سال. 21مهرداد مهرجو، » 

 «نامزد داری؟اسمش چیه؟» 

 «بله، مینا.» 

 «خیلی دوستش داری؟ دلت میخواد از زندون آزاد بشی؟» 

 «بله، البته.» 

 «ی، نامزدتو می گم.اگه اونو ول کنی، آزاد می ش» 

 «امکان نداره، هرگز چنین کاری نمی کنم.» 

 «ولی من کاری می کنم که بکنی. تو باید زیر این ورقه امضا کنی..» 

روی ورقه نوشته بود، اینجانب مهرداد مهرجو دیگر مایل نیستم با مینا... ازدواج کنم او می تواند با هر کسی مایل 

 است ازدواج نماید. امضا...
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مهرداد رنگش پرید. نقشه ی شومی بود، ولی موفق نمی شدند. مهرداد می دانست که مینا هم راضی نیست. به خاطر 

 او هم که شده باید مقاومت می کرد.

او را به اتاق شکنجه بردند و آنقدر زدند و شکنجه کردند تا بیهوش شد. وقتی چشم باز کرد سرهنگ باالی سرش 

که حرف نمی زنی و لجبازی می کنی؟ یک کلمه بگو اونو نمی خوای، زیر این ورقه » کشید: بود. موهایش را گرفت و

 را امضا کن تا ولت کنم. مگه دختر قحطه؟ احمق...

مهرداد رویش را از او برگرداند. سر و صورتش متورم، کبود و خونین بود. ساواکی قدم می زد و فحش می داد و از 

که بمیره. اگه حاضر شد که به من خبر بدید. باز آنقدر زدندش که بیهوش شد.  بزنیدش آنقدر» خشم می لرزید:

هنگامی که شکنجه می شد چهره ی مینا را مجسم می کرد و لبخندهایش را می دید و دردی حس نمی کرد. شاید 

رهنگ نوعی لذت می برد. لذتی خاص که شیرینی وصال آینده را داشت. زخمهایش که خوب شد، باز او را نزد س

تو باید دست از این دختر برداری، عالوه بر اینکه آزاد می شی، هر چه » بردند و باز او همان حرفها را تکرا کرد:

 «بخوای بهت می دن. چیزی که زیاده دختر. جوونی مثل تو را هر دختری منتشو داره...

ه و وعید وادار به تسلیمش کند و باز هم شکنجه اش کردند. مدتی گذشت و بازجوی دیگری آمد و سعی کرد با وعد

 گاه با تهدید و ارعاب... اما سودی نداشت. از این کارها نتیجه ای نگرفتند.

نیرویی که مهرداد را در مقابل این همه شکنجه نگه می داشت و زخمها را مثل مرهم به جان می خرید، نیروی عشق 

ی می کرد. زخمها و دردها را مسخره می کرد. درد بود. هر چه بیشتر شکنجه اش می کردند احساس رضایت بیشتر

عمیق و زخم دردناکش غم هجران بود. دوری از مینا و رها کردنش در کام شهوتناک شهرام، چیزهایی بود که 

بزرگترین دردها را در وجودش می ریختند. دردی که همه ی دردهای جسمی در مقابلش ناچیز بودند. هیچ ناله و 

همین شکنجه گران را دیوانه کرده بود. جوانی به سن او چگونه این همه شکنجه را تحمل می شکوه ای نمی کرد و 

کرد؟ این مقاومت را از کجا آورده بود؟ زخمهایی که بخاطر مینا بر تن احساس می کرد و این دردها حالت خاصی 

 داشتند. آرامش و رضایت به او می بخشیدند. تحملش مافوق همه ی تحملها بود.

ی صالح و بچه ها از دیدن آرامش و سکوت او حیرت می کردند. حتی یک ناله هم نمی کرد. مهرداد به آنان گفته آقا

بود که اگر تمام گوشت بدنم را قیچی کنند و بر زخمهایم نمک بپاشند و یا اگر شمع آجینم کنند امکان ندارد که 

 نم. و به راستی هم چنین بود.بتوانند مینا را از من بگیرند و یا من این ورقه را امضا ک

شکنجه گران مایوس شدند. دست از سرش برداشتند و رهایش کردند. امیدوار بودند مرور زمان او را به زانو در 

 آورد و مهر مینا را در دلش کم کند. زندان و اسارت خسته اش کند و وادار به تسلیمش نماید.

ده بود که درس و تجربه بیاموزد و بر آگاهی خود بیافزاید. فکری مهرداد در این فرصت این امکان را به دست آور

که بیش از همه عذابش می داد و شکنجه اش می کرد، این بود که مینا چه می کند؟ تسلیم شهرام شده یا نه؟ و فقط 

 یک امید زنده نگه اش می داشت و آن دیدن مینا بود.

او چه کرده، برنامه اش مشخص می شد. اگر او تسلیم شده باشد،  اگر اطالعی از او به دست می آورد، اگر می فهمید

مقاومتش بی فایده بود. ورقه را امضا می کرد و بیرون می آمد ولی... اما نه، اگر او تسلیم شده بود، دلیلی نداشت در 

 زندان نگهش دارند.

ردند، مهرداد تصمیم گرفت که تا آنروز که ابوذر را برای شکنجه بردند و جسم له شده و بیهوشش را به سلول آو

 پای جان برای سرنگونی رژیم مبارزه کند. روزها از او پرستاری کرد تا حالش خوب شد.
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آقای صالح را اعدام کردند و اکنون ابوذر مسن ترین عضو گروه و سرپرست گروه کوچکشان بود. مهرداد دیگر 

ن بود که مینا دیگر منتظرش نیست از زندان بیرون می آمد آموخته بود چه باید بکند، و منتظر فرصت بود. اگر مطمئ

 و مبارزه را شروع می کرد. اما اگر شهرام به زور... باید اول او را بکشد. اگر چه باز به زندان برگردد.

آرزوی دیدار مینا کم کم در میان آرزوهای دیگرش محو می شد و هدفهای بزرگتر و عالیتری جای آن را می گرفت. 

مله زندانیانی بود که مالقاتی نداشتند. گویی فراموش شده بود. هرگز اسمش را برای کاری نمی خواندند. نه از ج

بسته ای، نه هدیه ای و نه خبری و نه نامه ای. نامش در هیچ فهرستی نبود. خودش هم نمی دانست چه کاره است و 

 چه می خواهند به سرش بیاورند و چه سرنوشتی در پیش دارد؟

 22ل فص

فکر دیدار مهرداد مینا را روزبروز بی قرار تر می کرد. تصمیمش را گرفته و منتظر آمدن شهرام بود. روز پنجم 

فروردین بود. بعضی از درختان شکوفه هایشان باز شده و بعضی در حال شکوفا شدن بودند. نسیم مالیم و مطبوعی 

میران هنوز لباس سفید خود را در بر داشتند. مینا کنار می وزید. گنجشکان عجیب سر و صدا می کردند. کوههای ش

جوی آب نشسته بود و مثل همیشه به گذر آن و عمر فکر می کرد، و به رابطه ی برگی که روی آب بی اختیار و بی 

هدف می رفت با زندگی خود و دیگر انسانها. بهار همه جا گسترده بود. نسیم، عطر شکوفه داشت. پرندگان در 

ساختن آشیانه بودند. زمزمه ی جویبار و نغنه ی پرندگان موسیقی لطیف و رویایی در باغ پخش می کرد. تکاپوی 

شکوفه ها چشم به آفتاب دوخته بودند و درختان راست و خم می شدند و می رقصیدند. مینا از تصمیمی که گرفته 

. غزلی از حافظ را با خور زمزمه می بود، وحشت داشت و نمی دانست درست است یا غلط و چه عواقبی خواهد داشت

صدای پایی به گوشش رسید. سر برگرداند. شهرام بود.  "یوسف گم گشته کی باز آید به کنعان غم مخور. "کرد.

کت و شلوار زیبایی در بر داشت و کرواتی هم رنگ و متناسب با آن بسته بود. آراسته و مرتب و خندان به او نزدیک 

 شد.

 گریخت. نگران و مضطرب به او نگاه کرد. ساکت شده بود. شهرام به آواز او گوش کرده بود.مینا برنخاست و ن

 «سالم! فرشته ی زیبا! تنهایی؟ چی می خوندی؟ ادامه بده.» بی قرار و آشقته گفت:

ی و دسالم، می خواستی با کی باشم؟ جفت و همراز و همه کس مو تو گرفتی و بر» مینا اخم کرد و بیزار پاسخ داد:

 «اسیر کردی.

شهرام تعجب کرد. چرا نگریخته و پاسخ سالمش را داده؟ امیدوار شد. شاید در این چند روز تغییر عقیده داده باشد. 

 پیراهن سفید، کروات قرمز با خالهای سیاهش جلب توجه می کرد.

 «سه ی من تنگ نشده بود؟باز به او فکر می کنی؟ کی می خوای فراموشش کنی؟ دلت وا» شهرام با خوشحالی گفت:

به  آهی کشید و« واسه ی تو؟! چه فکرا می کنی؟ راستی چه زود برگشتی؟ همه اومدید؟» مینا با تنفر نگاهش کرد:

 جوی خیره شد.

 «نه، اونا نیومدند. نتونستم طاقت بیارم. مثل اینکه قلبمو اینجا جا گذاشته بودم.» 

 »گرفته بود نگاه می کرد و به چهره اش که مثل برگ گل بود. با هیجان گفت:به موهای مینا که باد آنها را به بازی 

ینا روی م« می شه خواهشی ازت بکنم؟ آهوی وحشی؟» به او نزدیکتر شد.« زیباتر شدی. روزبروز شکفته تر می شی.

 «اگر از آن خواهشهای همیشگی نیست بگو.» برگرداند و با بی میلی گفت:

 هب بود. دستش را دراز کرد.شهرام هیجان زده و ملت
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دستتو بده به من. خیلی دوستت دارم مینا. نمی دونی این چند روز چه حالی داشتم؟ هر جا می رفتم و به هر که نگاه » 

می کردم تورو می دیدم. هر چه می کردم به زن و دختری نگاه کنم جز تو چیزی نمی دیدم. دستتو یک لحظه بده 

 «باش...لمس کنم. اینقدر بی رحم ن

تا نگی مهرداد و چکار کردی و کجاست و اینکه می شه دیدش » مینا سر برگرداند و نگاه افسونگرش را به او دوخت،

 «یا نه، امکان نداره...

 «تروخدا کم اسم اونو ببر لعنتی، یه لحظه به من نگاه کن، سنگ دل. به خدا نمی دونم، خبر ندارم.» 

 «دروغ نگو، خوب گوش کن، اگه ترتیب مالقات با اونو بدی...» و فاصله گرفت:مینا خودش را عقب کشید و از ا

 به هیجان آمد و با اشتیاق به او خیره شد.« چی بهم می دی؟» 

 «به فکر فرو رفت. خجالت زده و پشیمان سر به زیر انداخت.« یک بار می ذارم که منو ببوسی...» 

؟ راست می گی؟ و به چشمان او که مثل دو الماس می درخشیدند نگاه یعنی تو؟ می ذاری» شهرام ناباورانه گفت:

 کرد.

 «باز به یاد او افتادی؟ این همه زحمت کشیدم تا اونو فراموش کنی، حاال... نه مالقات دست من نیست.» 

شلوار  وبلند شد و کتابش را برداشت، بلوز « حاال کی بی رحم و سنگدله؟ پس برو گمشو، دیگه با من حرف نزن.» 

 تنگی به تن داشت. اما کهنه و رنگ و رو رفته.

شهرام با حسرت و شیفتگی به قد و باالی او نگاه کرد. وسوسه ی در آغوش گرفتن او دلش را می فشرد و داغ می 

» :کرد. دلش نمی خواست مینا را با مهرداد روبرو کند. بیماری و بی تابی او را هنوز فراموش نکرده بود. پس فریاد زد

حاال کجا فرار می کنی؟ کاری بهت ندارم. این همه راه بخاطر تو اومدم. بشین ببینم، شاید بتونم کاری بکنم. چقدر 

 «دوست داری منو زجر بدی؟ صبر کن، بذار کمی فکر کنم.

 مینا برگشت و به فاصله ی دو متر از او نشست. نسیم عطر شکوفه ها را بر سرو رویش ریخت.

مالقات بگیری یا نه؟ خیلی غمگینم. نمی دونی چه حالی دارم. اگه می خوای منو لمس کنی، تنها راه خب، می تونی » 

 آهی کشید و به آب زالل که روی هم می غلطید و عجوالنه می گذشت نگاه می کرد.« اینه.

 «خدا انتقام ما رو ازتون بگیره...» 

تو همه. باشه یه فکری می کنم. حاال الاقل دستتو می تونم باز که اخمهایت » شهرام هوس آلود به او نگاه می کرد:

 به او نزدیک شد.« بگیرم؟ الهی فدات بشم مینا، خیلی دوستت دارم. هر چی بگی می کنم.

 مینا اخم کرد و با بیزاری گفت:

 «به شرطی که قول بدی. خیلی هم زود. دیگه صبرم تموم شده. ای کاش دوستم نداشتی...» 

را در دست گرفت. مثل اینکه جریان برقی به تنش وصل کرده باشند تمام وجودش گر گرفت. شهرام دستش 

 دستش را فشرد و بر لب نهاد... فکر اینکه می تواند او را ببوسد تحریکش می کرد.

 «از اروپا برات سوغاتی آوردم. دلم می خواد اونو بپوشی، یعنی به شرطی که اونو تنت کنی، خب.» ملتهب گفت:
 

بسته ای را که شهرام فرستاده بود گوشه ی اتاق بود . مینا دلش نمی خواست آنرا باز کند. از تصمیمی که گرفته بود 

مضطرب بود. از این کار احمقانه بیزار بود. به مهرداد خیانت می کرد. اما به طور حتم مهرداد از دیدنش بیشتر 

ه بود. نمی دانست چه کار می کند. فقط به مهرداد فکر می خوشحال می شد. تضاد شدیدی وجودش را زیر فشار نهاد
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کرد. دلش می خواست از خودش بگریزد. آنکس که می خواست به آغوش شهرام برود خودش نبود. خودش می 

 خواست مهرداد را ببیند، جسمش مهم نبود چه می کند، مهم روح و جانش بود.

ست این کار را بکند ولی در مقابل وسوسه ی مینا هیچ اراده ای شهرام به رئیس ساواک زنگ زد. او هم دلش نمی خوا

 نداشت. میلی شدید مقاومتش را...

 در هم می شکست.

باغ زیر سایه بهار خود را گسترده بود. همه جا بوی عشق و نشاط و روییدن می داد. پرندگان ورود بهار را جشن 

سر و روی درختان و به روی جوی آب می پاشید. سبزه ها  گرفته بودند. باد شکوفه های سفید گیالس و سیب را بر

 در برابر خورشید می رقصیدند. 

 «از نامزدت چه خبر ؟:»مینا در کنار پیرمرد باغبان نشسته بود . گلدان ها را به دستش می داد. پیرمرد پرسید 

 «و اونو ببینم.خبری ندارم ، آنقدر دلم برایش تنگ شده که حاضرم عمرمو بدم :»مینا اهی کشید 

باز پیداش شد. نمی دونم چی از جون من :» صدای پایی آمد. مینا شهرا م را دید که به سویش م آید به پیرمرد گفت 

 «می خواد؟

 «بیچاره!:»پیرمرد خنده مرموزی کرد. نگاهی به مینا انداخت و سری تکان داد 

 د. بامهرداد بیرون می رفتند ، گردش ، سینما.مینا به گلها خیره شده بود و به یاد تابستان گذشته افتا

روزی که با هم به سد کرج رفته بودند یکی از بهترین روزهای عمرش بود. دریاچه با آب نیلگون و صخره های 

عظیم و با شکوهش دیواری طبیعی دور اب گسترده بود. سوار قایق شدند. دست در دست هم ، باد موهای سیاه و 

به چهره اش ریخته بود. امواج آبی رنگ و درخشش خورشید روی آن و تاللو الماسگون ذره  خوش حالت مهرداد را

 های آب . بی اختیار قطره های اشک از چشمش جاری شد.

سالم پری قشنگ ! چیکار میکنی؟ باغبونی؟ تو :» صدای شهرام او را به خود آورد. بالحنی مشتاق و آرزومند گفت 

 «داری. خودت گلی و یه باغبون الزم

 «گریه می کنی ؟ الهی فدات بشم چی شده؟ جون من ، عمر من...»به چشمانش نگاه کرد ، 

شهرام در نارش نشست و در او محو « چیزی نیست ، دلم تنگ شده.:» مینا با گوشه چادرش اشک هایش را پاک کرد 

 شد.

 مینا رنگش پرید و لرزید.« یه خبر خوش برات آوردم.»

 «؟ کی؟مالقات گرفتی »

چی شد؟چرا ررنگت پرید خوشحال نیستی؟ عزیز من ، چرا این :» شهرام به رنگ پریده و لرزش لبانش نگاه کرد 

همه خودتو زجر می دی؟ این همه نگرانی واسه ی چی؟ اونو ندیده این حالو داری ،وای به حالی که اونو ببینی. اشتباه 

 «کردم ، نباید تو رو آنجا ببرم.

 «کی؟ چه روزی؟ چیزی نیست ، به خاطر او نیست...:» ن گفت مینا با هیجا

 با هم قدم زدند. شهرام هیجان زده و اشفته بود.

 «دوشنبه بعدازظهر ساعت چهار..حاال نوبت توست که به وعده ات وفا کنی ، کی؟ بعدازظهر بیا اتاق خودم ، خوبه؟»

 «ار همون جوی آب ، زیر درخت سیب.نه، به اتاق تو نمیام. توی باغ؛ کن:» مینا نگران بود 
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نه ، اینجا ممکنه کسی ما رو ببینه ، اینجا مناسب نیست . چرا به اتاق من نمیای؟ می »شهرام در التهاب می سوخت:

 «ترسی؟ اگه من می خواستم به زور... تا به حال این کارو کرده بودم. نمی خوام ناراحتت کنم...

 ...«می خوای منو ناراحت کنی؟ تمام ناراحتی ام از توست ، از این همه غم و نگرانی و تو ن»مینا روی از او برگرداند. 

 شهرام به دورش چرخید و سعی کرد به چشمانش نگاه کند.

 «منظورت مهرداده ؟ حساب اون جداست. مجبورم این کارو بکنم. می دونی که...»

 د نشست. مثل پروانه ای بر گل. شهرام به او نگاه کرد وگلبرگ شکوفه ای روی موهای مینا که به پیشانیش ریخته بو

 دست برد تا ان را بردارد. مینا دوید و دور شد.

 «حاال نه، اماده نیستم.»

 شهرام قاه قاه خندید.

دیوونه ، نترس میخواستم آن گلبرگ رو از روی موهات بردارم. وایسا ببینم ، کی و کجا؟ سوغاتی رو دیدی؟ »

 «و بپوشی ها.خوشت اومد؟ اون

 سپس به آب که آرام به خود می پیچید و می گذشت نگاه کرد.« گفتم که همینجا ، بعدازظهر ساعت چهار به بعد.»

چیه؟ چقدر ناز می کنی و اخم و تخم ؟ فکر می کنی برای من راحته که تو رو پیش او ببرم؟ »شهرام دنبالش رفت ، 

وای ؟ حاال اخماتو باز کن و به لبخند بزن ، منو کشتی با این ناز و سخت ترین لحظه های زندگیمه ، دیگه چی میخ

 «عشوه ات.

 مینا سرش را بلند کرد و ایستاد. سخت گرفته و غمیگن بود.

تو پیروز شدی شهرام ، عاقبت منو به زانو در آوردی. کاش می مردم . هیچ فکر شو نمی کردم چنین قراری با تو »

 آهی کشید و گریخت..« بذارم. اگه مهرداد بدونه..

ال چه رویی داره ، حا:» مینا ایستاد و گفت ...«اگه بخوای این طور باشی نمی خوام. مالقات بی مالقات. با ید بخندی و »

 دوید و دور شد.« شرط و شروط هم می ذاره ، مگه می شه به زور خندید ؟ نمی تونم ، حاال ولم کن.

. احساس می کرد هرچه بیشتر او را می بیند و از خود می راندش بیشتر گرفتارش شهرام مدتی او را بانگاه دنبال کرد

 می شود و حریص تر می گردد. به امید بعد ازظهر آرام نداشت. از فکرش به هیجان آمده بود.

 بعدازظهر هوا ابری بود. نم نم باران می بارید. هوا بوی باران و عطر شکوفه می داد.

هرام آورده بود با بی حوصلگی باز کرد. چه لباسی ! در عمرش چنین چیزی ندیده بود . پیراهن مینا بسته ای را که ش

ابریشمی سبز مغز پسته ای ، با یقه و کمربند طالیی بسیار زیبا. با بهترین فرم و اخرین مدل دوخته شده بود. نم و 

باید چنین لباسی را به خاطر شهرام  لطیف مثل برگ گل. مینا چند لحظه ان را لمس کرد. حرصش گرفته بود. چرا

 بپوشد؟ آن را پرت کرد. بسته دیگر عطر ، و لوازم آرایش بود.

لباس را پوشید. موهایش را شانه زد. ولی ارایش نکرد. به اینه کوچک اتاقشان نگاه کرد. ازز یبایی عجیب خود 

شدیدی داشت. گویی برای رفتن به شگفت زده شد. آهی کشید و زیر لب گفت ، چه فایده ؟ التهاب و دلشوره 

شکنجه گاه آماه می شد. چاقوی ضامندار کوچکش را در سینه فشرد. مادر و بچه ها نبودند. آیا شهرام انان راجایی 

فرستاده بود؟ مینا دوباره درباره کاری که می خواست بکند به مادرش چیزی نگفته بود. اتاق انان انتهای باغ بود و با 

زیادی داشت. هیچ کس در ان اطراف دیده نمی شد . سخت نگران بود و مضطرب و دلهره سختی ساختمان فاصله 

 داشت.
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شهرام بهترین لباس هایش را پوشیده بود. پیراهن سفید و کراوات عنابی ، بوی ادکلنش از دور به مشام می رسید. 

رق العاده حیرت کرد. چقدر این لباس به او اندام موزون و دل انگیز مینا دلش را به لرزه انداخت. از این زیبایی خا

 می امد. تمام وجودش گر گرفته بود.

سالم فرشته من ! حالت چطوره؟ پیشمون که نشدی؟ ببینم چرا خدا هر چه ذوق و سلیقه و زیبایی داشته در تو به »

 ، ماشاال ، تقصیر ندارم کار برده؟ واسه این که دل منو خون کنی؟ چقدر این لباس بهت میاد ؟ خوشت اومد؟ نگاه کن

 «به خاطر تو دست از همه چیز بکشم. اخماتو باز کن. گل رو دیدی اخمو باشه؟ اگه این طور باشه قبول نیست.

مینا به زحمت خندید. گویی دچار کابوس شده بود. دلش می خواست این دقیقه ها به سرعت می گذشت و دوشنبه 

گریزد ولی نه، پس فردا مهرداد را می دید..گویی به قربانگاه آمده باشد می شد. تازه شنبه بود. یک لحظه خواست ب

 «خدایا منو ببخش خودت می دونی که چه حالی دارم..:»زیر لب گفت 

 شهرام همچنان با نگاه او را می بلعید چند دقیقه به سکوت گذشت. شهرام همچنان نگاهش می کرد.

 چرا زودتر شروع نمی کند.-

 فش آمد چشمانش راا بست و دندان هایش را به هم فشرد...شهرام چند بار با ولع او را بوسید.شهرام که به طر

به زحمت خود را از اغوش او بیرون کشید و پا به فرار گذاشت. بی اختیار اشک می ریخت. به اتاق رفت و در را از 

ریخته بود . لبش می سوخت. گونه داخل بست. با خشم لباس را از تنش بیرون آورد و پرت کرد. موهایش به هم 

اش گلگون شده بود. قلبش عجیب می زد. صدای رد شنیده می شد. مینا چاقو را در دستش آماده کرد و پشت به در 

 ایستاد.

 «مینا ! در رو باز کن ،تو رو خدا ، میخوام چند لحظه باهات حرف بزنم. فقط حرف.:»شهرام ملتمسانه گفت 

 «دادمون تموم شد. برو دیگه از جلوی چشمم ، دور شو لعنتی ،پست فطرت.دیگه چی میخوای؟ قرار»

 «بیا بیرون یا درو می شکنم. فقط چند لحظه. بذار یه بار دیگه جون مهرداد.:» شهرام فریاد زد 

 «خفه شود ، احمق وحشی ، برو پی کارت ، دیگه از جون من چی می خوای؟:»مینا خشمگین فریاد زد 

ه ای که فقط یک جرعه اب به لبش رسانده باشند ازعطش می سوخت. مدتی التماس کرد اما بی فایده شهرام مثل تشن

 بود. مینا تا دوشنبه از ترس از اتاق بیرون نیامد.

بعدازظهر دو شنبه بی تاب تر و بی قرار تر شده بود. لحظه ها سخت و کند می گذشتند و او را در خود می فشرد. 

شش را ربوده بود. مرتب به ساعت شماطه ای کوچم روی طاقچه نگاه می کرد. هوا گرفته و التهاب و تشویق آرام

بارانی بود. شکوفه ها را باد پرپر می کرد و با خود می برد. باران به برگهای تازه جوانه زده طراوت خاصی بخشیده 

ی را که شهرام برایش خریده بود بود. گنجشکان همچنان شلوغ می کردند. مینا آماده شد. بلوز و دامن صورتی رنگ

پوشید. کمی آرایش کرد و از عطری که شهرام برایش ورده بود استفاده کرد. چون چادرش کهنه و پاره بود روسری 

سرش کرد. بی حوصله در باغ قدم می زد . نمی توانست آرام باشد. جمله هایی را که می خواست به مهرداد بگوید در 

گرفته بود پدر و مادر مهرداد رابا خود ببرد. آنان را بدبخت کرده بود. آشنایی  ذهنش مرتب می کرد. تصمیم

 پسرشان با او این بال را سرشان اورده و به این مصیبت گرفتارشان ساخته بود.

شهرام زودتر از موقع آمد او هم خود را اراسته بود. هر وقت به دیدن مینا می آمد حسابی به خودش می رسید. با 

 هیجان به او سالم کرد.شوق و 
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پری قشنگ ! فدات بشم. ببین چقدر به خودش رسیده؟ تو نیاز به ارایش نداری. نمی دونی از دیروز تا به حال چه »

 و سر تا پای او را جزء جزء نگاه کرد.» حالی دارم. کاش...

ب شهر.باید پدر و مادر مهرداد روبا برو طرف جنو:» مینا حرفی نزد و سوار ماشین شد. وقتی راه افتادند رو کرد به او 

 « خودمون ببریم. اونا ابیشتر ازمن نیاز به مالقات دارند. بدبختشون کردی ، زندگیشونو بهم زدی، الاقل...

شهرام لحظه ای به چشمانش نگاه کرد. خیلی کم اتفاق می افتاد مینا به او نگاه کند و اجازه بدخد شهرام چشم در 

 چشمش بدوزد.

 مست بود..«ربان ،اطاعت می شه ، اگه خونه باشند. اخه روزهای عیده ، شاید بیرون رفته باشند چشم ق»

 «خونه اند. حوصله جایی رفتن ندارند. شما عید واسه شون گذاشتید ؟:» مینا با نفرت پاسخ داد 

اها ولگردها ی می رفتند. گدبه علت تعطیلی خیابان ها به نسبت خلوت بودند.مردم با لباس نو و دسته گل به عید دیدن

و بلیت فروش ها جلو ماشین ها را می گرفتند و تقاضای پول داشتند. زن گدایی بچه اش را در پیاده رو خوابانده و 

 رویش را با چادرپوشانده بود ...مقداری پول خرد روی چادرش ریخته بود.

ان و لذتی که به او بخشیده. لذتی که در تمام شهرام شروع کرد درباره بوسه دیروز حرف زدن. از شیرینی و مستی 

 عمرش تجربه نکرده بود...

 «بیایید ببینید کی اومده ؟مینا!:» پدر مهرداد در خانه را باز کرد. و چشمش که به مینا افتاد فریاد کشید 

؟ چطور شد به کجا بودی عزیزم ؟مهرداد کو:» همه دویدند و او را در آغوش گرفتند. مادر مهرداد گریه می کرد 

 «سراغ ما اومدی ؟بیا تو...

 «آماده باشید بریم. میخوایم بریم مالقات مهرداد. تو راه همه چی رو براتون توضیح می دم. زود باشید.»

 مهین خانم با خوشحالی مینا را در آغوش گرفت و بوسید :

 ..«راست می گی ؟ قربونت برم الهی ، مهرداد کجا هست؟ چطور پیدایش کردی؟.»

 «یه اشنایی در ساواک داریم. او پیدایش کرد.»

خدا می داند پدر و مادر بدبخت از خوشحالی چه حالی داشتند. اما همینکه سوار ماشین شهرام شدند و او را در کنار 

کرد  یمینا دیدند تمام شادیشان تبدیل به غمی سنگین و تلخ شد. با کینه و خشم به شهرام که مشتاقانه به مینا نگاه م

 نگریستند. او کی بود ؟ ایا نامزد با همسر مینا بود؟

مهین خانم بی اختیار شروع به گریه کرد. مینا محبوب و امید مهرداد با مردی غریبه ؟می خواست بگوید من نمی 

. آیم. چطور به مالقات مهرداد بروم؟ به او چه بگویم؟ نگاهی به شوهرش کرد که او هم در این فکر رنج اور بود

میخواست ببیند او چه می کند. مینا برگشت ببیند مهین خانم چرا گریه می کند. متوجه نگاهشان به شهرام شد و 

خشمی که در نگاهشان بود و قضیه را حدس زد. تقصیر نداشتند. با مینایی که دیگری را به جای مهرداد انتخاب کرده 

 چگونه به مالقات او بروند؟

، پسر تیمسار ، آجودان شاه هستند. این مالقات رو اونا ترتیب دادند. اونا مهرداد رو پیدا این اقا :» خندید و گفت 

 «کردند. حاال لطف کرده و می خواد ما رو به آنجا ببره. اخه اگه ایشون نباشن راه نمی دن.

خانه یکی از  سپس توضیح داد که پس از دستگیری مهرداد او را هم بای بازجویی بردند و...در حال حاضر هم در

 اقوامشان زندگی می کنند.
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چه شکلی شده ؟به طور حتم سرشو تراشیدند ، :»آن دو ارام شدند. مینا به فکر لحظه روبرو شدن با مهرداد بود 

 «ریشش بلند شده...وقتی منو ببینه چیکار می کنه؟

 ه در زد ...به در زد ، گفتم صنما ، قبلهدر فکر تو بودم که یکی حلقه ب»از رادیو ماشین ترانه ای از مرضیه پخش می د 

 «نما ، بلکه تو باشی...

شهرام خوشحال نبود. گرفته بود و رد سکوت تلخ درونش به ترانه مرضیه گوش می داد. گاه گاه بر می گشت و 

 نگاهی به مینا می انداخت و مرتب سیگار می کشید و گاه آهی سرد.

ده بار رفتم در زندونا. التماس کردم. :» ای پیدا کردن مهرداد تعریف کرد مادر مهرداد از دربدری و سرگردانیش بر

گفتم الاقل بگید کجاست. بخدا سه ماه مریضم. تنها آروزم اینکه مهرداد رو ببینم و بمیرم. نمی دونی چی 

ش به سینه او « کشیدم؟...خدا انتقام ما رو ازشون بگیره.کاش تو بودی. اگه تو رو می دیدم کمتر زجر می کشیدم.

خدایا آه ما رو ازشون بگیر. یا موسی ابن جعفر من بچه مو از تو می خوام. یا باب الحوائج. نمی دونم این بچه »کوبید. 

 ...«رو که ازارش به یه مورچه هم نمی رسید چرا باید بندازن زندون؟ خدا کثل ما آواره و سرگردونشون کن 

 زد و خود نفرینی بر آن می افزود. مینا بلند بلند امین می کفت و لبخند می

شهرام از ناراحتی و عذاب به خود می پیچید. این همه رو می شنید بخاطر دختری که کوچکترین تمایل و عالقه ای 

نسبت به خودش در او نمی دید. به اینده هم امیدی نداشت. و اینک مثل دیوانه ها او را به دیدار رقیب سرسختش می 

می خواند. نسیم خنکی از اوین می وزید. مینا هر لحظه ملتهب تر و بی تاب تر می شد. مردم  برد. مرضیه همچنان

خوشحال و ارام به عید دیدنی می رفتند. چند پرنده در افق پرواز می کردند. مرد جوانی با دسته گلی زیبا از جلوشان 

بود. اغلب به جستجوی مفقودان آمده  گذشت. مینا و شهرام هر دو با حسرت به او نگاه کردند. جلو زندان شلوغ

بودند عده ای هم برای مالقات. روزهای عید مالقاتی بیشتر بود. زن و مرد و بچه ، چند روحانی گوشه ای کز کرده و 

غمگین بودند. زنها گریه می کردند. کسانی که برای مالقات آمده بودند جعبه های شیرینی و میوه همراه داشتند. 

ان به این فکر افتاد که چرا چیزی تهیه نکرده است. اگر چه دیدارش برای مهرداد بهترین هدیه ها مینا با دیدن آن

بود. انقدر حواسش پرت بود که به این فکر نیفتاد بود. شهرام ماشین را پارک کرد. کارتی بیرون آورد و به نگهبان 

د شدند. نگهبان چاق و آبله رویی راه را به آنان نشان داد. او ادای احترام کرد و راه را باز نمود. بدون معطلی وار

نشان داد. از چند ردیف سیم خاردار گذشتند و از در کوچکی وارد زندان شدند. دیوارهای بلندی زندان را احاطه 

کرده بودند. از در دیگری گذشتند و به محوطه زندان رسیدند. نگهبانی آنانی را به اتاق کوچک تاریک و بدون پنجره 

ر گوشه حیاط زندان برد. در اتاق جز دو نیمکت چوبی چیزی دیده نمی شد. زمینش موزاییک و دیوارش گچی ای د

بود. نگهبانان قوی هیکل سیبیلویی جلو در اتاق روی صندلی چوبی نشسته بودند. همگی وارد اتاق شدند اما شهرام 

التهابی وصف ناپذیر می سوخت. نمی دانست در  بیرون ماند. مالقات خصوصی بود. انتظار سخت و کشنده بود. مینا در

حضور پدر و مادر مهرداد چگونه با او روبرو شود. قلبش از جا کنده می شد. تحمل این هیجان تند و اتشین را 

 نداشت. دقیقه ها به کندی و سنگینی می گذشتند...مینا چشم به در داشت. حال خودش را نمی فهمید...

ر ،مغرور وسر بلند در میان دو مامور وارد شد. چشمش که به مینا افتاد لبخند زیبایی برلب مهرداد مانند سرداری اسی

اورد. موهایش کوتاه ، نامرتب و دوست داشتنی بود. ریشش را تراشیده بود. ریشش راتراشیده و سبیل نازک مردانه 

عجیب داشت. مینا حس کرد ای لبهای قشنگی را زینت می داد. چهره اش مردانه و جذاب بود. چشمانش برقی 

بزرگتر و مردتر شده است. در نگاه او محو شد. و خود را فراموش کرد. چهره اش از اشک خیس شده بود. 
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سراپایش را جزء جزء با نگاه خود سیر کرد. مینا نفهمید چه می کند. خود را در آغوش او انداخت و سر و رویش را 

 غرق در بوسه کرد.

ان زده به این صحنه نگاه می کردند و اشک می ریختند. دلشان نمی آمد ان دو را از هم جدا پدر و مادر مات و هیج

کنند. خودشان هم غرق هیجان بی نظیری بودند. عاقبت مهرداد بخود آمد. مینا را رها کرد و به طرف مادرش رفت و 

 او را در اغوش گرفت و بوسید.

 «. می بینی که من حالم خوبه.حالت چطوره مامان؟ بچه ها خوبند ؟ گریه نکن»

 پدرش را بوسید و با او هم احوالپرسی کرد.

 «گریه نکنید ، بگید ببینم حالتون خوبه بچه ها چطورند؟ چرا زودتر به دیدنم نیومدید؟»

د وقربونت برم مادر ، نمی دونستیم کجای ، هر جا می رفتیم خبری به ما نمی دادند. اینم مینا ب»مادر اشک می ریخت، 

که پیدات کرد و ما رو به اینجا اورد. الهی خیر ببینه ، تا کی می خوای اینجا بمونی ؟ نگفتند کی آزاد می شی ؟ چی شد 

 «که دستگیرت کردند ؟ الهی خیر نبینند. خدا نابودشان کنه.

رد. ه گریه می کمهرداد اشاره ای به نگهبان کرد یعنی حرف نزنید. تمام حواسش به مینا بود. به طرف او برگشت ک

اشک مثل قطره های باران از مژگان سیاه و بلند مینا برچهره چون گلبرگش می ریخت. با شک و تعجب به سر تا 

پای او نگاه کرد. چقدر تغییر کرده بود؟ با تصویری که از او در ذهن داشت تفاوت بسیاری داشت. سر و وضعش ، 

 ود و فتنه انگیز تر از گذشته.آرایشش و زیبایی خیره کننده اش ، شکفته شده ب

چقدر عوض شدی مینا! چرا گریه می کنی عزیزم؟ می بینی که من حالم خوبه. خب بگو ببینم چکار »با تعجب گفت: 

 «می کنی؟ کجایی؟ بازم پیش شهرامی؟

ست آورده به طرز عجیبی نگاهش می کرد. حس کرد با شهرام بوده و با او به اینجا آمده. به طور حتم دلش را به د

است. ناگهان رنگش پرید و لرزشی در خود احساس کرد. مینا دیگر مال او نیست. اما چرا به مالقاتش آمده؟ و چرا 

اینطور گریه می کند؟ و تسلیم در آغوشش می رود؟ دو دستش را در دو طرف سر او روی موهای لطیف و معطرش 

 نهاد و در چشمانش خیره شد.

 اشکتو ببینم. گریه نکن، دلمو اتش میزنی. مگه نمی دونی نمی تونم» 

 حاال که جواب نمیدی از چشمات سوال می کنم. اونا هیچ وقت به من دروغ نمی گن.

می خواستی با کی باشم؟ چرا اینطوری » مینا اشکهایش را با دستمال سفید و معطری پاک کرد و با تمام وجود گفت: 

و زندگیم تویی، کی می تونه جای تو رو در قلب من بگیره؟ مهرداد نگاهم می کنی؟ فکر می کنی...؟ همه هستی 

ترخدا اینطور نگاهم نکن. چطور می تونی به من شک داشته باشی؟ می تونی تصورشو بکنی که من در حالی که تو 

 «اینجاییبه مردی نگاه کنم؟ 

 دستانش را گرفت و به اشک چشمانش مالید و آنها را بوسید.

 «د!... اگر به هوا، به نور، به خورشید، به آسمان شک کنی به من نباید...مهرداد! مهردا» 

پس این لباسها، این همه تغییر...اما نه، چشمات اینو نمی گن. تو » مهرداد دستانش را فشرد، خندید و با شوخی گفت: 

دوستت دارم، به اندازه پاک ترین و معصومترین دخترای دنیایی. من به تو و عشقت اعتماد دارم. نمی دونی چقدر 

 «ابدیت و عمق اقیانوس ها.

 به چشمانش که چون دو جام شراب لبریز از اشک بود خیره شد. تمام سختی ها و دردها را فراموش کرده بودند.
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 مینا از اینکه مهرداد به او شک کرده آتش گرفته بود. باید او را مطمئن می کرد و راستش را به او می گفت:

ونه اونا زندگی می کنیم، اما باور کن او جرات نداره به من نزدیک بشه، خاطرت جمع باشه. این لباس مال راستش خ» 

 «همون روزای اوله، مگه یادت نیست...اون روزا که پیش هم بودیم می پوشیدم.

زیزم، مینا می دونم ع» مهرداد در نگاهش غرق شد. او را بوسید و از اینکه به او شک کرده بود معذرت خواست. 

منتظرم می مونی؟ اگه تو منتظرم باشی دیگه هیچ غمی ندارم. هر مشکلی برام آسون میشه. یاد تو و تصویر و خاطره 

تو کافیه. همه رنجها را فراموش می کنم. امید به مالقات بعدی تمام لحظه های تلخ و کشنده رو پر و قابل تحمل می 

 «کنه.

 ای رخوت آمیز و لذت بخش تنش آتشش زد.او را محکمتر به خود فشرد و گرم

تا آخر عمر، تا ابد منتظرت می مونم و اجازه نمی دم دستی جز دستای گرم و عزیزتو بدنم رو » مینا گریه کنان گفت: 

لمس کنه. مطمئن باش. خیالت راحت باشه. هر جا باشم و در هر حالی به فکر تو هستم هیچ کس نمی تونه جای تو 

 «رو بگیره.

ر و مادر مهرداد از اتاق بیرون رفته بودندتا آن دو آزادتر باشند. مهرداد او را همچنان به خود می فشرد و از پد

گرمای تنش که به وجودش راه می یافت در هیجان توصیف ناپذیری غرق شده بود و مرتب چشمان اشک آلودش را 

 می بوسید. هیجان زده گفت:

 «. یه روز بر می گردم و انتقام خودمونو از اونا می گیرم.می دونم، مطمئن بودم. شوخی کردم» 

 «وقت مالقات تمومه، بفرمایید.» نگهبان خشمگین نگاهشان کرد: 

 اما نمی توانستند از هم جدا شوند. مینا مهرداد را می بوسید.

 نمی ذارم» و باز اشک از زیر مژگان بلندش سرازیر شد: « نه مهرداد نرو...» 

 .«بات میام بری ، منم 

گریه نکن جانم ، هستیم ، باید صبر داشته باشی . هر قطره اشکت یک شعله آتشه :» مهرداد موهایش را نوازش کرد 

که به جونم می زن ی .می دونم چقدر مشکله ،اما چه می شه کرد ؟ یادته آن لحظه ها یی که توصیف می کردیم و 

 ....«ونا رو تحمل کنیم تحملش رو نداشتیم ؟ حاال باید این همه مدت ا

 .«گفتم وقت تمومه :» نگهبان با صدای خشک و سرد و بی روحش داد زد 

 .«خداحافظی کنید »به پدرو مادر مهرداد اشاره کرد ،

 آن دو به اتاق برگشتند و باز مهرداد را در آغوش گرفتند و بوسیدند.

 ....«به زودی همه چی تموم می شه  مواظب خودت باش مادر ، غصه نخوری ؟ ایشاال:» مادرش گفت 

مادر صبر داشته باش . تو هم غصه نخور و بی قراری نکن . نگاه کن به این مادرا » مهرداد مادرش را چند بار بوسید ،

 «..بعضی سه چهار بچشون تو زندونه .تحملداشته باش تا ببینیم خدا چی می خواد .مواظب مینا باشید ، خداحافظ 

 امد و دستهای او را در دست گرفت و به عمق چشمان فتنه انگیزش خیره شد.به سراغ مینا 

خب گل من ! همچنین شاداب و با طراوت بمون تا برگردم ... خواهش می کنم بی قراری نکن .درستو بخون ،اروم و » 

 «صبور ،مثل یه دختر خوب بمون ، تا روزی که در کنار هم .... 

 ویش را برگرداند . نمی خواست مینا اشکش را ببیند . اشک به چشمان سیاهش دوید و ر

 ...«صبر می کنم تا هر وقت که .... تا آخر عمر .تا قیامت تا :» مینا گفت 
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 نگهبان او را کشید .مهرداد برای آخرین بار لبهای سرخ و وسوسه انگیزش را بوسید.

 و اشکشان سرازیر شد ..« خداحافظ .به امید دیدار » 

تش را رها نمی کرد .نگهبان او را کشید و برد .مهرداد برگشت و مینا را نگاه کرد . ناگهان چشمش به شهرام مینا دس

 افتاد ،خوش لباس ،مرتب و منتظر نگاهی خشمگین و پر کینه به او انداخت و دور شد .

ی از انتقام و کینه در دلش آیا مینا به او دروغ گفته و چند لحظه پس از ان در اغوش شهرام خواهد بود. آتشی ناش»

زبانه کشید . می خواست برگردد و او را تا می تواند بزند یا حتی بکشد . حال که می بایست د ر زندان باشد بگذار بی 

 دلیل نباشد ، اما افسوس که در میان دو نگهبان مسلح بود .

وش مهین خانم انداخت . آغوشی که مینا تا دور شدن مهرداد او را نگاه کرد و اشک ریخت .سپس خود را در آغ

 مهرداد عزیزش را بزرگ کرده بود و با صدای بلند گریه کرد .

 مهین خانم زیر بازویش را گرفت و او را به ماشین رساند .

شهرام که صحنه مالقات و عشق ورزی آن دو را دیده بود مثل خرس تی ر خورده به خود می پیچید.اینک گریه مینا 

ی پاشید وچشمان سرخ شده و اشک آلود او که گویی جامهای شرابی کهنه بودندو چهره اش که نمک بر زخمش م

مقل گل سرخ باران خورده از اشک خیس شده بود ،دیوانه اش می کردند. کالفه بود و نمی دانست چه باید بکند ؟ 

 نمی خواست جلو آنان حرفی بزن ،اما نمی توانست آرام بگیرد .

مینا خانم ! خواهش می کنم گریه نکنید .گریه کردن چیزی رو عوض نمی کنه .ح.اسم :» گفت پریشان و درمانده 

 «پرت می شه . نمی تونم رانندگی کنم .به جای اینکه او را دیدید آرامتر بشید ، انگار بیشتر ... 

ودند ده و سنگین باما مینا یک ریز گریه می کرد .گویی چشمه اشکش باز شده بود ، گویی ابرهای دلش آنقدر فشر

 که بارانش پایانی نداشت .

پدرو مادر مهرداد هر چه دلداریش می دادند بی فایده بود و گریه اش تند تر می شد . شهرام نم ی دانست چه کند ؟ 

از طرفی از اینکه او را از چنگ مهرداد در آورده و چون کبوتری اسیر اوست خوشحال بود . از طرفی خیلی دلش به 

ا می سوخت و قطه های اشک او چون قطره های مواد مذاب قلبش را سوراخ می کرد . به خودش لعنت می حال مین

کرد .چرا به خاطر یک بوسه این کار را کرده بود ؟ چرا پس از ماهها که می رفت محبت میان آن دو سرد و خاموش 

یز .نم ی توانست ماشین را کنترل کند شود دوباره آتش عشق را شعله ور نموده بود ؟ لعنت بر آن بوسه فتنه انگ

.چند بار ترمز های شدیدی کرد . حتی یکبار مینا به طرف شیشه پرت شد .شهرام او را گرفت و موهای ابریشمینش 

 را لمس کرد .نزدیک بود او را در آغوش بگیرد و اشکهایش را بنوشد .هر طور بود خود را کنترل کرد .

 «با این وضع نمی تونم .... :» کنار خیابان ایستاد و گفت 

 «چی شده ؟ اشکالی پیش اومده ؟:» آقای مهر جو پرسید 

وقتی کسی گریه می کنه تعادل اعصابم به هم می خوره ... نم ی تونم .اگه مینا خانم بخواد این طور ادامه بده » 

 «کنترلمو از دست می دم می زنم به یکی....

تو دل همه ما رو ریش کردی . بسه دیگه .گریه چه فایده داره ؟ می دونم خیلی آقای شهرام ، راست می گه دخترم ،» 

ناراحتی ،ولی شجاع باش .دیدی مهرداد چطور تحمل می کرد ؟ او حالش بهتر از تو نبود اما ضعف نشون نمی داد 

 نمی گرده . حادثه.باید صبر کرد .چاره ای نیست . زندگی سراسر مشکالت و آزمایشه ، روزگار همیشه بر مراد آدم 
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های ناگوار پیش میاد ،باید صبر و تحمل داشت و با فکر و اراده مشکالت و موانع را از سر راه برداشت ... آروم باش 

 .«تا آقا بتونه سالم به مقصد برسه .ایشاال به زودی آزاد می شه ،کاری نکرده 

ت خودم نیست . دلم آتش گرفته .تمام وجودم می می خوام آروم باشم اما نم ی تونم .دس:» مینا هق هق کنان گفت 

سوزه و فریاد می کشه . این اشکها فریاد ذزه ها ی وجودمه وشما نمی دونید چه حالی دارم .نمی تونه رانندگی کنه 

نکنه ،با تاکسی می ریم .آخه چرا ما باید از هم جدا باشیم ؟ این چه ظلمیه ؟ چرا هیچ کس نیست به داد ما برسه ؟ 

 «ما چیه ؟ لعنتی ها.... گناه

شهرام پر مهر رو دلسوزانه او را نگاه می کرد .راه افتاد .م ی خواست زودتر ان دو را برساند و با او تنها باشد . به 

 سرعت حرکت می کرد . البه الی ماشینها می پیچید و به مردم و ماشینها فحش می داد و ترمز های ناجور می کرد .

می دونم چه حالی داری دخترم .چه کار می تونیم بکینم جز صبر ؟ همیشه در » ا تسلی می داد، آقای مهر جو مینا ر

دنیا چنین بوده .تعدادی ظالم و بقیه مظلوم. عده ای ستمگر و اکثریت ستم کش . قدرت و قانون دست هر کس بوده 

کومت رو در تاریخ نشون بده که ظلم ظلم و ستم برایشان یه کار عادی و پیش پا افتاده بوده و هست . یه دولت و ح

 .«نکرده باشه ؟ باید از قدرتشون دفاع کنند 

 آقای مهر جو فکر می کرد مهرداد را به خاطر فعالیت سیاسی و مخالفت با رژیم زندانی کرده اند .

و  همین جنایتها.« مملکت با کفر باقی مومونه اما با ظلم نه :» ولی ظم هیچ وقت پایدار نمی مونه .پیغمبر فرموده » 

ستمگریها ریشه خودشونو می کنه . ولی آیا به عمر ماها برسه ،یهنی در زمان ما ایت اتفاق بیفته یا نسلهای آینده ، 

 .«معلوم نیست ؟ صبر خدا زیاده ، شایدم ما قربانی بشیم 

کشد خت و می خواست فریاد بمینا فکر می کرد .آرامتر شده بود . اما مثل اینکه روی ضعله اتش نشسته باشد می سو

 . تمام ذره های وجودش او را می خواستند.

به در خانه که رسیدند،آقای مهر جو و مهین خانم اصرار زیادی کردند مینا چند روزی آنجا بماند. گفتند وجودش به 

ت ول کند .اجازه نداشآنان تسلی می دهد و از او بوی مهرداد را می شنوند .اما مینا قبول نکرد ،یعنی نمی توانست قب

 .قول داد باز هم به انان سربزند و اگر مالقاتی بود خبرشان کند .

شهرام بی صبرانه منتظر مینا بود .او رفته بود بچه ها راببیند و با آنان خداحافظی کند .وقتی برگشت و د رکنارش 

تی ؟ نگاه کن چشمایی که یه نگاهش خب این همه ابغوره چی بود گرف:» نشست ، رو به او کرد و سرزنش آمیز گفت 

میارزه به صدتا مهرداد به چه روزی افتاده ؟ فدای چشمات بشم ، حیفیت نمیاد اینطور اونا رو سرخ کردی ؟ می دونی 

چشمات وقتی اشک آلود ، مثل یه دریای طوفانی در شب سیاه ادمو غرق می کنه ،دیونه میکنه ، روح آدمو می کشه و 

 دستش رادراز کرد بطرف گردن او می خواست او را...« کنه . به خدا چنر بار نزدیک بود ...  د رعمقش مدفونش می

برو گمشو،مرده شورت ببرع ،مهرداد و انداختی زندون تا دست کثیفتو به گردن .» مینا دستش را به شدت دور کرد 

 اشکتو ببینم ، اما مثل بی رحم ترین من بندازی ؟ منم همینطور صبر می کنم ؟ احمق ،می گی نم ی تونم گریه تو یا

 «جالدها قلبم و جانمو ازم دور می کنی ؟ را بیفت ، زودتر بریم خونه .نمیخوام قیافه نحستو ببینم .... 

 شهرام حرکت کرد .سیگاری آتش زد .

ار بگم ؟ .چند ب بیا سیگار بکش تا آروم بشی . عجب غلطی کردم .بیا و خوبی کن .زندونی شدن او به من ربطی نداره» 

 «زندونی سیاسیه ،می خواست مخالف رژیم نباشه .من بد کردم بردمت مالقات او ؟ چرا حرفامو باور نمی کنی ؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آرزوها شهر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 5 2  

 

خفه شو ،انگار بچه گول می زنه .شما براش پرونده درست کردید.االن هم هر وقت بخواید » مینا از او رو برگرداند . 

از این کار سودی می بری ؟ قسم خوردم ،به او قول دادم ؛ تا زنده ام نمیذارم می تونید بیاریدش بیرون .فکر می کنی 

غیر از او کسی دست به من بزنه .بیخود امیدوار نباش .بیا زودتر اونو آزاد کن .بذار ما زندگیمونو بکنیم .چطور دلت 

نباید این همه بذاری رنج و  میاد عزیزی مثل اونو توی زندون ببینی ؟بی رحم ! اگه راست می گی و منو دوست داری

 .«عذاب بکشم .خیالت راحت باشه ،امکان نداره اونوفراموش کنم 

 شهرام اهی کشید و سیگارش را از پنجره ماشین بیرون انداخت .

 منم چند بار بگم نمی تونم دست از تو بردارم .اگه خیلی دلت می خواد تو:» مایوسانه گفت 

 خود را به او دوخت.مینا نگاه نفرت بار و خشمگین 

خفه شو،وقتی من نباشم آزادی به چه دردش می خوره؟چی فکر کردی؟اگه می دونستم از این کار خوشحال می "

شه،یعنی راضیه آزادیشو در ازای از دست دادن من بدست بیاره این کارو می کردم.حاضرم هر نوع فداکاری 

 "بکنم.جونمو بدم تا او خوشحال بشه.

ببین مینا!می دونم منو دوست نداری و به قول خودت از من متنفری،اما من نمی تونم از تو دور "گفت: شهرام درمانده

باشم.حساب دودوتا چهارتا است،یا باید مهرداد باشه،یا من.من ایثار و فداکاری و این حرفا سرم نمی شه،می خوام در 

می خوای بکن.بگو خودخواه،از خودراضی،نمی  کنار تو باشم،اگرچه اجازه نداشته باشم بهت نزدیک بشم.هر فکری

دونم...کتکم بزن،فحشم بده،تمام این کاراتو دوست دارم.فحشت لذته،دادو فریاد و وحشی گریت لذته و شیرینه.هر 

چه بیشتر عصیان می کنی و وحشی می شی بیشتر دوستت دارم.قهر،ناز،عشوه،دشنام...ه ر کاری می کنی بیشتر اسیر 

 "..و مفتونت می شم.

بحث با تو بی فایده است.جون به جونت کنند،خودخواهی.باشه،زندگی و "مینا آرامتر شد.سرش را تکان داد و گفت:

آیندۀ منو به خاطر این عشق احمقانه ات خراب و سیاه کن.دیگه حرفی با تو ندارم،اما اینو تو گوشت فرو کن که حق 

کنم تا ببینم خدا چی می خواد!آنقدر صبر می کنم تا موهام نداری به من نزدیک بشی و منو لمس کنی.منم صبر می 

دی یاغی عزیزم باز اونو دی"شهرام غمگین و ناامید سیگار می کشید،با حالتی مأیوس گفت:"مثل دندونام سفید بشه...

شدی؟وحشی بودی وحشی تر شدی؟نباید گولتو می خوردم و به خاطر یه بوسه این همه عذاب می کشیدم وقتی تو 

بغل او دیدم...چه می دونی چه حالی شدم؟تو که خودت ادعای عشق می کنی باید بدونی که من چه حالی دارم،چرا رو 

ماشین را آهسته کرد و ادامه "سرزنشم می کنی مینا؟نمی دونم چطور به تو حالی کنم که چقدر دوستت دارم.

وزم؟تو با این جسم و روح و لطیف و زیبا چرا ترو خدا یه لحظه دستتو بذار توی دستم،ببین چه جور دارم می س"داد:

 سرعت ماشین را کمتر کرد و به او که همچنان می گریست نگاه کرد."این قدر بی رحمی؟

ولم کن،بذار تا جون دارم گریه کنم.شاید آروم بگیرم.غیر از گریه کاری از دستم "مینا رویش را برگرداند.

 "می رم عقب ماشین می شینم.دیگه با من حرف نزن.برنمیاد.اگه به من دست بزنی پیاده می شم،

شهرام رادیو را روشن کرد.هایده ترانه ای شاد می خواند ولی او درمانده بود.نمی دانست چه کند؟هیچ راهی به 

نظرش نمی رسید.دلش می خواست او را درآغوش بفشارد مثل مهرداد.چطور رامش کند؟مینا به عابران بی خیال و 

یل های زیبا،به گداها،به آسمان و پرنده ها،نگاه می کرد و اشک می ریخت و با خودش حرف می عجول،به اتومب

مهرداد!عزیز دلم،کجایی؟چرا ما باید از هم جدا باشیم؟...تنها چه می کنی؟...شب کجا می خوابی؟آن لحظه ها را "زد،

 چطور تحمل می کنی؟...
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اغ ندید.از پیرمرد باغبان سراغش را گرفت.پیرمرد خیره نگاهش مینا بیمار شد.فردا و پس فردا شهرام او را در ب

 کرد.می خواست بگوید چرا دست از سر این دختر بدبخت برنمی داری؟اما جرأت نکرد.

 "نمی دونم دو سه روزه پیداش نیست."گفت:

تابلوی  به اتاق آنان رفت.مینا مثل مجسمۀ مریم مقدس در بستر افتاده بود.مثل زیباترین مینیاتور یک

نقاشی،کتابهایش باالی سرش بود.موهایش مثل خالص ترین طالها برق می زد.پتوی کهنه ای که مادرش به آنان داده 

 بود رویش را پوشانده و اندام مرمرین و خوشتراشش را پنهان کرده بود.شهرام باالی سرش رفت و روی او خم شد.

و بیمار کردی؟چی شده؟رو کرد به برادرش،محسن جون برو مینا قربونت برم،درد و بالت به جونم،عاقبت خودت"

 "دکتر و خبر کن.چرا زودتر به من نگفتید؟الهی من بمیرم.

 باالی سرش نشست و خواست دستش را بگیرد.مینا دستش را کشید و رو برگرداند.

دا ی کنی؟برو گمشو،خنمی خوام برام دلسوزی کنی،مرده شورت ببره.تو منو به این حال انداختی.آنوقت دلسوزی م"

 "لعنتت کنه،بدجنس.

مینا جون چرا این طور می کنی؟می دونستم اونو ببینی باز خودتو مریض می کنی.عجب "شهرام ملتمسانه گفت:

یه تار از این موها می ارزه به صدتا مهرداد.اونوقت به خاطر او داره خودشو "موهایش را نوازش کرد."اشتباهی کردم.

موهای مینا مثل پرهای زیر گلوی کبوتر نرم بود.دست روی پیشانیش "اری اونو ببینی.می کشه،دیگه حق ند

 "ببین چه تبی داره خدا منو بکشه،چرا زودتر نفهمیدم..."نهاد.

دست کثیفتو به من نزن،برو "مینا به شدت دستش را از خود دور کرد و فریاد زد.صدایش از نفرت می لرزید.

 "گمشو،لعنتی...

 "رفتی دکترو خبر کنی؟بگو زود اونو بیارن اینجا،زود باش."ه برادر مینا کرد:شهرام رو ب

دکتر نمی خوام از اینجا برو بیرون.بذار بمیرم.نمی تونم دوری مهرداد و تحمل کنم.ای خدا "مینا رویش را پوشاند،

 "دوست داشتن چقدر سخته.چرا دوست داری عاشقا را زجر بدی؟

 شهرام پتو را کنار زد.

راست گفتی دوست داشتن خیلی سخته،سخت تر از همۀ سختی های دنیا،دستتو بده ببینم،تب داری؟اون گریه هایی "

 "که تو کردی...؟چرا دختری به قشنگی و بی همتایی تو باید این طور غصه بخوره؟الهی فدات بشم،دختر لجباز...

قزوینه،من می گم به من دست نزن از اتاقم برو  رو که نیست سنگ پای"مینا رو به او بازگرداند و به تمسخر گفت:

 "بیرون.خدایا چه گیری کردم؟تو چی می خوای از من؟چرا دست از سرم برنمی داری؟...

 "لجباز،می خوای خودتو بکشی؟من نِمی ذارم.تو داری از بین می ری.تو رو خدا دستتو بذار تو دستم."

 شد و اشک از چشمش جاری و روی گونه اش چکید و روی پتو افتاد.پتو را کنار زد و به چهرۀ رنگ پریده اش خیره 

 مینا دلش به رحم آمد و دستش را به طرف او دراز کرد.اشکهایش روی دست لطیف و زیبای او ریخت.

مینا بیا ببرمت اتاق خودم،نه، به اتاقی دیگر،آنجا نور و امکانات بیشتره.من نمیام پیشت،مادرت هست.از تو باید "

 "بت بشه.مراق

دکتر آمد،فشارش را گرفت،طبق معمول پایین بود.سرم الزم داشت.او را به ساختمان باال منتقل کردند.دکتر با 

 "دختر زیبای بدبخت."دلسوزی از او مراقبت می کرد:

 خیلی زود حالش خوب شد و شروع به درس خواندن کرد.تنها درس و کتاب او را از خیال مهرداد بیرون می آورد.
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امتحانهای آخر سال نزدیک می شد.امتحان نهایی چهارم از پانزدهم اردیبهشت شروع می شد.معلمان با عالقه و لذت 

به او درس می دادند.آقای بهرامی باز پیدایش شد و از دیدن مینا خوشحالی و لذت دنیا به جانش ریخت.با تمام 

 یش ارزش داشت.وجود و احساسش به او درس می داد.هر نگاه مینا دنیایی برا

مینا هم به سرعت و بسیار راحت درس را می آموخت.آموختن برای او هیچ زحمتی نداشت.پیشرفتش فوق العاده 

بود.شعرها را بهتر از آقای بهرامی معنی می کرد.لغت ها را درست و کامل به کار می برد.وقتی درس پاسخ می 

نگاه می کرد و می دانست زیبایی فوق العادۀ او هرکس را داد،آقای بهرامی در بهشت سیر می کرد.شهرام از دور 

 مفتون می کند.تقصیر مینا نبود.تقصیر هیچ کس نبود،زیبایی او بود که هر بیننده ای را جذب و گرفتار می کرد.

شهرام می دانست مینا به این شیفتگی ها و اشتیاق ها بی تفاوت است.به هیچ کس توجهی ندارد.خاطرش جمع 

ا برایش خطری نداشتند.خطر اصلی مهرداد بود.بنابراین نباید به این نگاه ها و نیاز ها و ستایشها اهمیت می بود.اینه

داد.به دست آوردن دل مینا و جلب توجه او به این راحتی امکان نداشت.به این خاطر دیگر آن سخت گیری سابق را 

باید او را در خانه پنهان می کرد و اجازه نمی داد با کسی  نمی کرد.اگر می خواست مینا را از این نگاهها دور نگه دارد

رو به رو شود.مینایی که دلش جای دیگر بود،بگذار هر چقدر می خواهند از زیبایی او لذت ببرند.اصل مینا بود که به 

 هیچ کس اعتنا نمی کرد.

ۀ آب در هم آمیخت.نسیم درختان غرق شکوفه شده بودند.باغ معطر و پر گل شده بود.نغمۀ پرندگان و زمزم

 خنک،معطر و فرحبخش بود،باد شکوفه های پرپر شده را به سر و روی درختان و آغوش جوی آب می پاشید.

مینا هر روز کتابش را برمی داشت و نزدیک اتاقشان زیر درخت سیبی که اینک غرق شکوفه بود کنار جوی آب می 

برگها را با خود می برد خیره می شد و به فکر فرو می رفت.باد نشست و درس می خواند.گاه دقیقه ها به آب که گل

گیسوانش را به بازی می گرفت...شهرام از دور او را تماشا می کرد؛تنها کاری که می توانست بکند.مزاحمش نمی 

ۀ شد.آن روز عصر دیگر طاقت نیاورد و به او نزدیک شد.روزها بود که مینا او را می دید که زیر درخت،به فاصل

زیادی نشسته و مشتاق و شیفته نگاهش می کند.به روی خود نمی آورد.وقتی به او نزدیک شد اعتراضی نکرد و 

نگریخت.همینکه نزدیک آمد سرش را برگرداند و نگاهی به او انداخت،نگاهی که تا اعماق وجود شهرام نفوذ کرد و 

دند و بهترین لذتهای دنیا را که با هیچ لذتی قابل او دچار هیجان و رخوتی عجیب نمود.همین نگاهها برایش کافی بو

 مقایسه نبود به او می بخشیدند.و لبخندش در بهشت را به رویش می گشود.

 332تا پایان صفحه 

سالم پری قصه ها! خوشحالم که حالت خوبه. تو رو که شاداب می بینم دیگه هیچی از این دنیا نمی خوام. اما تو؟ "

 "عذاب بدی، از رنج من لذت می بری، درسته؟چقدر دوست داری منو 

چیزی که عوض داره گله نداره، تو منو عذاب می دی، منم تورو. فکر نمی کنم  "مینا نگاه دیگری با ناز به او انداخت،

 "رنج من به پای رنج تو برسه.

 کتابش را ورق زد و نگاهش را بر آب انداخت.

می دم؟ من دلم نمی خواد خواری به پای تو فرو بره، تمام هستیم  من تورو رنج"شهرام با کالمی ملتهب گفت:

 آمد و روبرویش آنطرف جوی آب نشست. "تویی...

 "یعنی نمی دونی یا خوودتو به اون راه می زنی؟ خودت می دونی چه رنجی رو می گم، رنج کمیه؟"
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رو به دست بیارم و منحصر به خود بکنم. اون مسئله رو قاطی نکن، می دونی نمی خوام تورو رنج بدم، می خوام تو "

می گی چکار کنم؟ هر کس باشه به رقیبش اجازه نمی ده دوروور معشوقش بپلکه، مگه اینکه قدرتشو نداشته باشه. 

حاال که من می تونم، چرا بذارم رقیب خطرناکی مثل او مزاحمم بشه؟ دست آخر یکی از ما دو تا باید پیروز بشه. 

بیشتره پیروز می شه، حاال هم که من قویترم. منکه با او پدر کشتگی ندارم، بخاطر توست. اگه  واضحه اون که زورش

 حاضر بشه دست از تو برداره همین امروز آزاد می شه. می تونی راضیش کن تا آزادش کنم. ببین مینا...

 از جوی گذشت و کنارش نشست.

 "دوست داشتن گناهه! چرا منو گناهکار می دونی؟"

 نا از او فاصله گرفت.می

خوب خودتو لو دادی. تو که می گفتی دست من نیست. حاال فهمیدی می تونی غم و رنج منو رفع کنی و نمی کنی؟ 

 "آنوقت ادعای عشق داری.

شکوفه ای را برداشت و در آب انداخت. گلهای بنفشه روی خود را به طرف خورشید گرفته و تکان می خوردند. از 

 ذت می برد. رنج دادن او ل

 شهرام خود را جا به جا کرد. بی قرار بود.

بازم باتو بحث کردم، می دونم بی فایده است. خب چی می خوای؟ می ذاری درس بخونم؟ یا می خوای مزاحم "

 "بشی؟

چی می خوام؟ پرسیدن داره؟ یا به قول خودت خودتو به اون راه می زنی؟ می خوام ببینمت، باهات حرف بزنم... "

 "ینم اجازه نمی دی؟؟ا

 مینا خندید، مثل شکفتن یک گل سرخ.

 "تو که بی اجازه اومدی. حاال که اومدی نشستی اجازه می گیری؟ اگه اجازه ندم چی؟ حاال تشریفتو ببر."

چقدر قشنگ حرف می زنی و حاضرجوابی! چشم میرم، فقط چند دقیقه، تو درستو بخون، کاری ندارم فقط نگاهت  "

 "اینم اشکال داره؟می کنم. 

 "نمی شه، حواسم پرت می شه، باید مواظب اعمال و حرکاتت باشم، به تو اعتمادی نیست."

 شهرام خندید. بلند شد و باز نشست. بی تاب و هیجان زده بود.

 "آی شیطون، نه مطمئن باش، قول می دم. آنقدر هم بی ادب نیستم"

رد و فتنه انگیزبود. نگاهش در نگاه شهرام پیچید و دیوانه اش کرد. از مینا خندید. سرحال بود. چشمانش غوغا می ک

 خود بیخود شده بود.

تو افسونگری، جادوگری، نمی دونم چی هستی. اجازه بده چند دقیقه بمونم، بعد میرم. می دونی، اومدنم راحته، خود "

و می کنم جای مشهدی رحمان باغبون بخود کشیده می شم اما بازگشتن، پاهام حرکت نمی کنند. بعضی وقتها آرز

 "بودم و تو...

 "راستی یادت نره برنامه ی امتحانها را بگیری"مینا خندید. گونه هایش فرو رفت. 

 "چشم اطاعت می شه"

 چند روز بعد شهرام برنامه ی امتحانها را آورد. روزهای امتحان هر صبح

 ن به پایان برسد و او را برمی گرداند...می آمد او را می برد و صبر می کرد تا پایان امتحا
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این رفت و امدها و دیدارها لدت و هیجان وصف نشدنی داشتند. شهرام مثل پدر یا برادری مواظبش بود. پس از 

امتحان برایش آب میوه و بستنی می خرید. با شور و شوق می پرسید امتحان چطور بود؟ محل امتحان دبیرستانی در 

اغلب خانواده ها ثروتمند و اشرافی بودند. مینا نمی توانست با آنان رابطه ای برقرار کند. طرز میدان تجریش بود. 

فکر، فرهنگ، نوع زندگی و رفتارشان با او فرق می کرد. همه تصور می کردند شهرام نامزد اوست. پسرها جلو 

 مثل سگ دنبالش بود. دبیرستان صف می کشیدند تا او را که از ماشین پیاده می شود، ببینند. شهرام

مینا با خوشحالی بچه گانه ای برایش تعریف می کرد که سواالت چط.ر بودند و چگونه جواب دادم. هر وقت همه را 

بیست نمی شم. می  "کامل جواب داده بود خوشحال بود ولی اگر نتوانسته بود همه را جواب بدهد با اخم می گفت:

 ".دونی اشتباه نوشتم، حواسم پرت بود..

 "مگه بناست همه رو بیست بشی،نوزده بشو، چی میشه؟ "شهرام می خندید:

 "نه، نمی خوام،حیف شد، بلد بودم ها ولی..."

 امتحانها به پایان رسیدند و مینا به خوبی آنها را پشت سر گذاشته بود...اینک خود را برای کنکور آماده می کرد.

دیدنش می آمد. مینا از دیدن او خوشحال می شد، هرچه بود از شهرام بهتر آقای بهرامی گاه به بهانه تمرین تست به 

 بود. با او درددل می کرد. از ظلم و تجاوز و تبعیض در جامعه می گفت و با او بحث سیاسی می کرد.

رهای عآقای بهرامی مردی آگاه و روشن بود، آشنایی با مینا ذوق و استعداد خفته اش را بیدار کرده بود و سوردن ش

 تغزلی و بدیع را شروع کرده بود. شعرهایی که با شعرهای پیش از آشناییش با مینا تفاوت بسیار داشت.

مینا شعرهای او را خوب درک کرده و با عالقه به آنها گوش می داد و از آنها تعریف می کرد. مینا عجیب به سیاست 

ت را برایش می آورد و او با کنجکاوی و دقت خاصی مقاله عالقه داشت. شهرام هر روز روزنامه عصر کیهان یا اطالعا

 های آن را می خواند.

از آقای بهرامی پرسشهای سیاسی می کرد و راجع به انقالب و سر و صداهایی که برخاسته بود می پرسید. به 

د و قه گوش می کررادیوهای خارجی بی بی سی و عراق و غیره که بر ضد شاه و به سود مخالفان برنامه داشتند با عال

ممکن است این رژیم سرنگون شود، و دست این ستمگران و جنایتکاران از سر مردم کوتاه  "از خود می پرسید:

 "گردد؟

سال هزار و یسصد و پنجاه و شش شمسی بود. خبر تظاهرات در قم و تبریز و دیگر شهرها همه جا پیچیده بود. 

 و ارتجاع سیاه و سرخ می نوشتند.روزنامه ها درباره خرابکاریها و شورشها 

آقای بهرامی خبرهای دست اول می آورد و مینا را خوشحال می کرد. مینا دلش می خواست به صف مبارزان و 

دانشجویان بپیوندد و تا آنجا که می تواند برای سرنگونی این رژیم که دل خونی از آن داشت تالش کند. شهرام 

کرده بود. بدون حضور خودش اجازه خروج از خانه را به او نمی داد. مینا به وسیله  رابطه او را با خارج و مردم قطع

برادرانش و آقای بهرامی از جریان انقالب مطلع می شد و آرزو داشت در این جریان حرکت می کرد. بهترین راهی 

از این قفس طالیی راهی  که به نظرش می رسید وارد شدن به دانشگاه بود. شب و روز درس می خواند تا قبول شود و

به بیرون باز کند. تنها راه نجات او و مهرداد از این وضع دردناک، سرنگونی این رژیم و از هم پاشیده شدن دستگاه 

فاسد و جنایتکار شاه و عمالش بود. باید به مبارزه می پیوست و این کار امکان نداشت مگر اینکه در دانشگاه قبول 

 شود.
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دیک می شد، دلشوره اش بیشتر می شد. به یاد آن روز افتاد که مهرداد کنکور داشت. آن روزها هرچه به کنکور نز

هیجان و دلشوره اش بیشتر از این بود. چقدر دعا کرده بود که او قبول شود تا او را به سربازی نبرند. شب تا صبح 

چگونه دوری وی را تحمل کند؟ نمی خوابش نبرده بود. آن روز فکر می کرد اگر او به سربازی برود چه کند و 

دانست که با یک اشتباه و ندانم کاری و به خاطر هوسی زودگذر او را از دست خواهد داد. هرچه به روز کنکور 

نزدیکتر می شد بیشتر به مهرداد فکر می کرد. اگر او بود چه می کرد...؟ اگر قبول شود و مهرداد نباشد چه فایده؟ 

 ورد؟زندگی به چه دردش می خ

بیست و پنج خرداد روز کنکور بود، آن روز مینا دلهره عجیبی داشت. صبح زود شهرام او را با خود برد. تمام کارهای 

ثبت نام و تهیه مدارک و عکس و غیره را برایش انجام داده بود. روزی که عکس او را از عکاسی می گرفت به 

و در اتاقش نصب کرد. درست روبروی تختش. عکسش به عکاس سفارش داد یکی را بزرگ کند. آن را قاب گرفت 

 زیبایی خودش نبود اما بهترین و زیباترین تابلوی نقاشی از تصویر یک زن بود. شبیه تصویر مریم مقدس بود.

 محل امتحان دانشگاه ملی بود. روز پیش از آن آمده بودند و کارت ورود را گرفته بودند.

داشت. صفهای تاکسی و اوتوبوس در ساعت شش صبح هم طوالنی بود. همه با  در آن منطقه تهران هوای مطبوعی

 عجله می دویدند. گویی همه مردم کنکور داشتند یا اتفاق مهمی افتاده بود. همه شتاب زده و عجول و عصبی بودند.

خوب خوردی؟ همه صبحانه  "در طول راه، شهرام همچنان که شیفته و مشتاق جز جز چهره او را نگاه می کرد پرسید:

 "چیز را آورده ای؟ هول نشو، حواستو جمع کن...

مینا خندید و با عشوه خاصی نگاهش کرد. حس کرد برای اینکه چیزی گفته باشد، یعنی با او حرف بزند و کاری کند 

 که نگاهی به او بیندازد این پرسشها را می کند.

 "ونی؟راستی خودت چرا شرکت نکردی؟ چرا درس نمی خ "مینا: 

من؟! همه کارمو کرده بودم برم آمریکا، پذیرش هم گرفته بودم، اول مهر سال پیش باید آنجا  "شهرام آهی کشید:

می بودم، ولی آشنایی با تو همه برنامه هامو بهم ریخت. دیگه جز دیدار تو، هیچ چیز برام مهم نیست. اگه آن روز تو 

نمی دونم چطور شد تو سر راهم قرار گرفتی؟ اما پشیمون نیستم، یعنی رو ندیده بودم خدا می دونه حاال کجا بودم. 

افسوس نمی خورم که چرا نرفتم. تماشای تو و نگاه تو از تمام دنیا ارزشش بیشتره. اگه تو می اومدی با هم می رفتیم 

 "آنجا، چقدر خوب می شد. با هم درس می خوندیم...

 مینا از شیشه بیرون را نگاه می کرد.

ن که نمیام اما واسه تو دیر نشده می تونی بری. گوش کن شهرام بیخود آینده و زندگیتو خراب نکن. برو آنجا م "

چیزی که زیاده زن و دختر خوشگل، امکان نداره من با غیر از مهرداد با کسی دیگر ازدواج و زندگی کنم. اگر او 

ی مونم. قسم خوردم. بیخود امیدوار نباش. خودتو گول نباشه تا آخر عمر که فکر نمی کنم زیاد طوالنی باشه مجرد م

 "نزن. عاقالنه فکر کن...

حاال نمیخواد وقت امتحان فکرتو به خاطر من ناراحت کنی. می دونم، با این وجود نمی تونم از تو دور باشم. نمی  "

 "و بکنم اما نمیشه.تونم، فکر تو رو از سرم بیرون کنم. امکان نداره. دست خودم نیست. می خوام این کار
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مینا از پس کنکور هم به خوبی بر آمد. اکثر تست ها را زده بود و از این بابت خوشحال بود. خانواده تیمسار خود را 

آماده می کردند که به ویالیشان در کنار دریا بروند. در شمال، نزدیک رامسر ویالی بزرگ و مجللی داشتند و هر 

 ی به آنجا می رفتند.سال تابستان مدت

بخصوص اینکه دیده  "خسته شدی، دریا و مسافرت برات الزمه "شهرام اصرار داشت مینا را با خود ببرد. می گفت

بود مینا پس از امتحانها بیشتر به فکر فرو می رود و غمگین است. گاه او را دیده بود کنار جوی آب نشسته و گریه 

 بود.می کند و این بیشتر نگرانش کرده 

مینا عالقه عجیبی به دریا داشت، از بچگی آرزو داشت روزی دریا را ببیند. بچه که بود گاه روی فرش شنا می کرد و 

خود را در دریا حس می نمود. آب و شنا در آن، یکی از ورزشها و بازیهای مورد عالقه اش بود. گاه مخفیانه در 

کرده و کم و بیش شنا را آموخته بود. اینک یکی از رویاهای رودخانه شهرشان و دور از چشم پدر و مادرش شنا 

 شیرین و دور از انتظارش جامه عمل می پوشید. با این وصف نمی خواست با شهرام برود و دعوت او را رد کرد.

 شهرام به مادرش متوسل شد و او همگی را مجبور کرد همراهشان بروند.

ند. معدلشان از بچه های تیمسار باالتر بود و این باعث حسادت آنان شده بود. برادران مینا با معدل باال قبول شده بود

بچه ها هم آرزوی دیدن دریا را داشتند و از این نظر خوشحال بودند و شادمانه خود را برای سفر آماده می کردند. 

 تلف نکنند. و وقتشان را بیهودهمینا گفته بود برای خودشان و مینا از کتابخانه کتاب بگیرند تا در آنجا مشغول باشند 

در تمام طول مسافرت شهرام در اتومبیل کنار مینا نشسته بود و جاده زیبا و دیدنی هراز را به او نشان می داد. مینا 

عاشق طبیعت بود و از دیدن منظره های زیبا و دل انگیز جاده لذت فراوانی می برد. چنان محو تماشا می شد که 

 کنارش حس نمی کرد.وجود شهرام را در 

ویالی بزرگ تیمسار در فاصله دریا و کوه پوشیده از جنگل قرار داشت. از طرفی جنگل تا قله کوه را پوشانده بود و 

طرف دیگرش دریای آبی و خروشان با خیابان کشیهای زیبا و گلهای رنگارنگ زیباتر از بهشت بود. همهمه دریا، 

ق العاده ای داشت. مینا حس می کرد وارد بهشت شده، تاکنون جایی به این نغمه پرندگان و عطر گلها زیبایی فو

زیبایی ندیده بود حتی در رویاهایش. با این وجود احساس غمی سنگین و خلئی عمیق می کرد. گویی گم کرده ای 

او را  دریاداشت. نمی توانست شاد و خوشحال باشد. جایی در قلبش خالی بود که چیزی آن را پر نمی کرد. جذابیت 

چنان گرفته بود که گذشت زمان را حس نمی کرد. گاه ناخودآگاه به محله کثیف، شلوغ و پر سر و صدای محله شان 

کشیده می شد و فریاد زن همسایه که از شوهرش کتک می خورد و دیگری که بچه اش را کتک ی زد و نفرین می 

 کرد...

داد. چرا باید عده ای در تمام عمر هم نتوانند چنین جایی را  مسئله تبعیض و بی عدالتی دنیا همیشه رنجش می

ببینند؟ حتی نامی از آن نشنیده باشند؟ دریای عظیم تا بینهایت در برابرش گسترده بود و امواج کف آلود خشمگین 

ت. عده فسر بر ساحل می کوفتند. چند مرغ دریایی بر فراز دریا پرواز می کردند. قایقی در دوردست آرام پیش می ر

ای زن و مرد *** در پالژ همسایه مشغول شنا بودند. آیا خدا این دریا و این همه زیبایی را فقط برای لذت بردن 

آنان آفریده بود؟ اگر با خانواده تیمسار آشنا نشده بود هرگز نمی توانست تصور چنین جای زیبا، با صفا و با طراوتی 

 د.را بکند چه رسد به آنکه پا در آن بگذار
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بچه ها شاد و بی خیال مشغول بازی بودند و با موجها خود را خیس کرده بودند. هوس می کردند که خود را در 

آغوش دریا رها کنند. تا چند قدمی دریا پیش می رفتند و همین که موجی می آمد می گریختند. مینا مواظب آنان بود 

 ا به خود آورد.و غرق تماشا. کاش مهرداد اینجا بود. صدای شهرام او ر

 "مثل اینکه خیلی دریا جذبت کرده؟ پری دریایی. تو از دریا و هرچه در دنیاست زیباتری. دلت میخواد شنا کنی؟ "

اگه اینجا هم میخوای مرتب  "مینا همچنان که به دریا نگاه می کرد و پرواز پرنده ای را تا افق دنبال می کرد گفت:

 "برگردیم تهرون.نه، دلم نمیخواد شنا کنم. اونم جلوتو، در واقع شنا بلد نیستممزاحم بشی و دنبالم بیای بهتره 

 "خودم یادت میدم، شنا رو خوب بلدم "

 "چه لذتی و دنیایی داره شنا کردن با تو، بخصوص اگه مایو بپوشی... "ذوق زده ادامه داد:

 مینا با تنفر از او فاصله گرفت و با خشم گفت:

بی خود دلتو خوش نکن، با تو هرگز شنا نخواهم کرد. حتی جلو تو پامو به دریا نمی ذارم. ولم  باز شروع کردی؟ "

کن شهرام ، بذار چند دقیقه تنها باشم. تا میخوام با خودم باشم و فکر کنم تو مثل یه سگ مزاحمم می شی. می شه 

رت هست برو دنبال آنها. عجب گیری اینجا چند روزی دست از سرم برداری؟ این همه وسایل عیش و لذت در اختیا

 "کردم. میگه مار از پونه خوشش نمیاد پونه در لونه اش سبز میشه.

 شهرام روبرویش ایستاد و سعی کرد به چشمانش نگاه کند.

 "باشه میرم به شرطی که چند لحظه بهم نگاه کنی. می دونی، هیچ چیز مثل دیدن تو لذت نداره. "

 او هم لجش می گرفت و هم خنده اش. به چشمان آرزومند و مشتاقش نگاه کرد و خندید. مینا از سماجت و پررویی

از رو که نمیری. نمی دونم با چه زبونی باید با تو حرف زد؟ من میگم چی...تازه میگه لیلی زن بود یا مرد؟ خب حاال  "

 "ولم میکنی؟ خدا لعنتت کنه.

 شهرام از نگاه او خودش را گم کرد.

، نگاه تو یه دنیا ارزش داره. چه نیرویی در نگاهت نهفته که آدمو مست میکنه؟ دیوونه میکنه؟ حاضرم عزیزم "

 "جونمو بدم ولی در چشمهات سیر نگاه کنم، فدات بشم..

 مینا به طرف دریا رفت.

 "؟..بیعت چیهخوبه، بسه، ولم میکنی یا نه؟ به دریا نگاه کن، عظمت اونو درک میکنی؟ اصالً می دونی زیبایی ط"

بچه ها صدایش کردند. زیبا و محمد سر تا پا خیس شده بودند. مینا آن دو را *** کرد و لباسهایشان را برد بشوید 

و به برادرش سفارش کرد مواظبشان باشد. میخواست از دست شهرام بگریزد. شهرام دنبالش حرکت میکرد و از 

 اینکه در کنار اوست لذت می برد.

ابرهای افق فرو می رفت و رنگ سرخ و ارغوانی روی دریا می پاشید. موجها، سرخی پاشیده بر دریا را  آفتاب در پس

بر هم می شکست و مخلوط می کرد. منظره بسیار بدیع و جالبی بود. مینا نمی توانست چشم از آن بردارد. باز آرزو 

 و عمیفق ترین لذتها را ببرد... کرد ای کاش مهرداد اینجا بود. اگر با او بود می توانست باالترین

روزها می آمد...روی نیمکت کنار دریا می نشست و به موجها و عظمت دریا خیره میشد و شنا کردن آنان، تیمسار، 

 زنش ، بچه ها و مهمانهایشان را تماشا می کرد.

 ت این کار را نداشت.اصرار شهرام برای اینکه او هم به دریا بیاید بی فایده بود. حتی در غیاب او هم جرا
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شهرام گاه شنا میکرد. فکر اینکه مینا او را تماشا میکند به او انرژی و نشاط میداد و گاه کنار او می نشست و یا از دور 

تماشایش میکرد. مینا گاه با برادرانش توپ بازی و یا بازیهای دیگر میکرد. پسرها شنا می دانستند و به دریا می 

دنشان را تماشا می کرد و لذت می برد. غمی سنگین و خرد کننده چون کوه بر دلش نشسته بود و رفتند. مینا شنا کر

شادی و لذت را از او می گرفت. غمی به وسعت و عمق دریا. از اینکه خودش اینجا باشد و مهرداد در زندان، همه جا 

ا کردن وسوسه اش می کرد.شنا را را برایش زندان کرده بود و نمی گذاشت شاد باشد، هوس رفتن به دریا و شن

خیلی دوست داشت. بچه که بود دخترهای همسایه و دوستانش را به قسمت خلوت رودخانه که از پایین شهر می 

گذشت می برد و دور از چشم پدر و مادرش شنا می کردند. او دخترها را با خود می برد و همه را وسوسه می کرد که 

. یک نفر کشیک می داد تا کسی نزدیک می شد آنان را باخبر می کرد و همگی می *** شوند و به رودخانه بیایند

 دویدند و خود را با چادر می پوشاندند.

دلش می خواست کسی نبود و می توانست او هم به دریا برود. بی نهایتی دریا و امواج نیلگونش او را دعوت می 

ماق این وسعت بی نهایت غرق کند و هم مهرداد و هم شهرام کردند و صدا می زدند، گاه فکر می کرد خود را در اع

 را راحت سازد. اما به مهرداد قول داده بود. او به امید زندگی و وصال وی زنده بود.

آن روز ساحل عجیب خلوت بود. خبری از بچه ها و شهرام و خانواده اش نبود. مینا احساس وحشت کرد. وسوسه 

شد. هوس کرد که همین طور با لباس خود را به دریا بیاندازد ولی می ترسید که شهرام اش برای رفتن به دریا بیشتر 

 سر برسد و به سراغش بیاید.

شهره را دید که به طرفش می آید. شهره از مینا بدش می آمد و میانه خوبی نداشتند. خیلی کم با هم حرف می زدند. 

 ال و خندان به طرفش آمد. مینا سالم کرد.مینا هم از او متنفر و گریزان بود. اما اینک خوشح

 "میای بریم شنا؟ امروز هیچ کس نیست همه به شهر رفته اند. مایو اضافی هم دارم "شهره خندان گفت:

مینا دلش پر می زد. یک هفته بود اینجا بودند و هر روز شنا کردن آنان را دیده بود و این هوس و میل شدید را در 

 . مشکوک به او نگاه کرد.خود سرکوب نموده بود

 "شهرام هم رفته؟ کجا رفته؟ "

 "رفته رامسر، کار داشت. نمی دونم شاید رفته باشه تهرون گفت که دو سه روز نمیاد. "

راست می گفت یا نقشه ای در کار بود؟ به هر حال ساحل به نظر خلوت می رسید. جز مرغان دریایی و دو قایق 

ی آب شناور بودند چیزی دیده نمی شد. مینا دیگر نتواسنت مقاومت کند، مایوی ماهیگیری که در دور دست رو

شهره را که بسیار لطیف بود و سرخ رنگ پوشید. گویی در ونوس جان دمیده شده باشد. پوستش مثل گلبرگ 

 صورتی و لطیف بود و مثل چینی شفاف و صاف.

د. بعد به دریا رفتند. شهره سعی کرد شنا کردن را به او شهره مدتی به او خیره شد. تاکنون چنین اندامی ندیده بو

بیاموزد. مینا استعداد خاصی داشت و هرچیزی را خیلی زود می آموخت. گیسوانش را به دست موج سپرد و خود را 

 در دریا رها کرد. برای چند دقیقه احساس شادی و نشاط به او دست داد.

 ت.روی ماسه ها دویدند و نشستند. ساعتها شنا کردند.شهره او را به ساحل آورد و مدتی نگه داش

روز بعد هم باز به دریا آمدند. مینا سعی می کرد از این خلوتی حداکثر استفاده را بکند و هرچه می تواند در دریا 

 بماند و شنا بیاموزد. به طور موقت غم و غصه را کنار نهاده بود و در دریا ریخته بود.

 کمی شنا آموخته . هوس کرد جلوتر برود و در روز سوم، احساس کرد
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نقطه ی عمیق تری شنا کند.دنبال شهره رفت.شهره از بچگی کالس شنا رفته بود و شناگر ماهری بود.ناگهان مینا 

احساس کرد دیگر نمی تواند برگردد.سعی کرد شنا کند ،ولی نمی شد.به زیر آب می رفت.به زحمت خود را نگه 

ک خواست.فریاد زد،اما شهره صدایش را نشنید و یا شنید و اهمیت نداد و از او دور شد.مینا در داشت و از شهره کم

حال غرق شدن بود.به زیر آب می رفت و دست و پا می زد و باال می آمد.فریادش در خروش امواج گم می 

می کردند .موجها بی  شد.آفتاب انوار طالییش را بر موجهای آبی رنگ میریخت.مرغان دریایی باالی سرش پرواز

 رحمانه با حمله های خود او را در خود فرو می بردند.آیا لحظه های آخر عمرش فرا رسیده بود؟

 مهرداد را دید،مثل همیشه جذاب و مهربان،با نگاه نافذ و جادوییش.

 فریاد زد:مهرداد کمکم کن.

ود؟مهرداد چگونه توانسته بود خود را به ناگهان دستی گرم بازویش را گرفت.چشمانش را بست.معجزه رخ داده ب

 اینجا برساند؟گرمای او را حس کرد و دیگر نفهمید کجاست و چه اتفاقی افتاد .کی او را همراه خود می برد.

وقتی چشم باز کرد شهرام را دید.وحشت زده شروع به تالش کرد و دست و پا می زد.اما شهرام او را رها نمی 

ت او فرو برد.به قدری که طعم شور خون و آب دریا را حس کرد.دستهای شهرام شل شد و کرد.دندانهایش را بر دس

او گریخت .شهرام تعقیبش می کرد .چشمش به کلبه ای افتاد و به آن پناه برد ولی کلبه در محکمی نداشت و ممکن 

را برداشت و آماده ی  بود هر لحظه شهرام پیدایش شود.چاقو همراهش نبود.به اطراف نگاه کرد،تیشه ای دید،آن

 دفاع شد.می لرزید،قلبش از وحشت در حال ایستادن بود.نباید بگذارد دست شهرام به او برسد.

شهرام نف زنان و هیجان زده رسید.در حالی که صدایش می زد و کلمه های رکیکی به زبان می آورد به حیوانی 

 تش می بارید.دیوانه شده بود.وحشی تبدیل شده بود،مثل سگ هار له له می زد.از چشمانش آ

مینا تبر را در دست می فشرد و از ترس و خشم می لرزید.گویی ماده برگی خشمگین بود.جای مناسبی برای مقصود 

 شوم او بود.کسی به دادش نمی رسید.شهرام پا به درون کلبه نهاد.

 «بیا جلو. بیای جلو می کشمت،حرمزاده ی پست،حیوان وحشی،جرأت داری»»مینا فریاد زد:

از موهای خیسش آب می چکید.چشمانش در تاریکی کلبه می درخشید.شهرام حال خود را نمی فهمید و بی آنکه 

 بداند چه می کند جلو آمد.

و با جمله هایی رکیک به «دیوونه،بذار زمین اون لعنتی رو.اینو از کجا گیر آوردی؟عزیزم کاری باهات ندارم،فقط...»

 طرفش آمد.

گفتم نیا جلو.می کشمت،بعد میرم زندون.از مهرداد که بهتر نیستم.به »انتهای کلبه رفت و پشت به دیوار داد: مینا به

 «خدا راست می گم.می زنم.

 شهرام جلوتر آمد.

 قدمی جلو نهاد،دستهایش را باز کرد و جلوتر رفت.«وحشی،چه می کنی؟تو مال منی،دیگه نمی تونم صبر کنم و...»

 «نگاه کن چه...قربونت برم »

مینا تبر را با شدت فرود آورد.شهرام یه لحظه جا خالی داد.تبر بر رانش فرود آمد و شکافته شد.خون فوران 

 زد.شهرام فریادی کشید و به زمین افتاد.مینا گریخت،کمی جلوتر به برادرش برخورد که دنبال او می گشت.

 «مجروح شده...برو لباسامو بیار و بگو که شهرام »وحشت زده گفت:
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پای شهرام عمیق شکافته شده و چند بخیه خورده بود،ولی به استخوان نرسیده بود.او را بستری کردند.شهرام نگفته 

بود که چطور و چگونه مجروح شده.درد پایش را حس نمی کرد.لذت شیرینی از احساس درد به او دست می داد.به 

ال بود.خیال مینا،صحنه ای را که دیده بود....ساعتها و ساعتها خاطر او و به دست او مجروح شدن خود نوعی وص

مشغولش می کرد و قلبش را به تپش می آورد.منتظر بود مینا به دیدنش بیاید و احوالش را بپرسد.احوال او را از 

 «بگو بیاد سری به من بزنه،بگو این قدر بی رحم و سنگدل نباش.»مادرش پرسید و گفت:

سختی عصبانی و ناراحت بود.فکر اینکه همه ی آن کارها را از روی نقشه انجام داده و به مسافرت  مینا از دست او به

نرفته بوده و هر روز او را در حال شنا دیده،به شدت خشمگینش می ساخت.باید از چنگ او فرار می کرد.امکان اینکه 

ها ست مقاومت و از خود دفاع کند؟اگر این بار تنباز برایش نقشه ای بکشد و به دامش اندازد،بسیار بود.تا کی می توان

نباشد و نگهبانان گردن کلفتش را به یاری خود بیاورد،چه می تواند بکند؟باید هر طور شده از خانه ی آنان 

 بگریزد،ولی کجا برود؟جایی و پناهگاهی نداشت.

بپرسد ،این تنها آرزویش بود.اما او شهرام سه روز بیمارستان بود.منتظر بود مینا به دیدنش بیاید و احوالش را 

 نیامد.او را به ویال منتقل کردند و باز از مینا خبری نشد.

آتش عشق بیش از پیش وجودش را شعله ور کرده بود.دیدن مینا در ان وضع منقلب ترش کرده و آرام و قرارش را 

 باشد. ربوده بود.عشق عجیب و شگفت انگیز او چنانش کرده بود که نمیتوانست آرام

روزی مادرش به دیدنش آمده بود تا حالش را بپرسد.او را دید که اشک می ریزد.شهرام سعی کرد اشکش را پنهان 

چی شده؟درد داری؟بگم »کند،ولی مادر متوجه شد و با نگرانی و در حالی که موهایش را نوازش می کرد پرسید:

 «برات مسکن بیارن؟

برای مینا تنگ شده.چند روزه او را ندیدم و در حالی که اشکش روی بالش  شهرام گریه اش شدیدتر شد و گفت دلم

 «او منو دوست نداره.نمی خواد منو ببینه...»می چکید افزود:

 مادر تعجب کرد.از ماجرای میان ان دو خبر نداشت.

 «ه آوردیم...مینا؟واسه ی او گریه میکنی؟خوب بگو بیاد اینجا.شاید خبر نداره تو رو به خون»با حیرت گفت:

نه مامان،می دونه،پیغام دادم.اما او حاضر نیست به دیدن من بیاد.از من بدش میاد.نمیدونم چه کنم...؟هرچه می کنم »

 «بی فایده است.

 شهال خانم خندید.

و ت این که کاری نداره،االن می آرمش اینجا.جرأت داره نیاد.لوسش کردی.گفتم به اینا نباید رو بدی.او کیه که با»

 «مخالفت کنه؟

نه مامان،نمیخوام ناراحتش کنی.دلم میخواد خودش بیاد.به زور که نمی »شهرام همچنان که اشک می ریخت گفت:

 «شه...

شهال خانم بیرون رفت و زیور را فرستاد تا مینا را بیاورد،زیور همان خدمتکار آبله رو و مهربان بود.زنی پنجاه ساله و 

 ان روز نخست به مادر مینا گفته بود چرا این دختر را به اینجا آوردی؟زحمتکش و ستمدیده که هم

مینا با بچه ها در ساحل بازی می کرد.دریا برایش وسوسه انگیز،با عظمت و جالب بود.گاه ساعتها به آن خیره می 

ی نهایت شد،به نقطه ای که آسمان و دریا در آغوش هم فرو رفته بودند.هوس می کرد در آن محو شود و به ب

 بپیوندد...
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 کارت داره،گفته فوری بیا،مواظب»زیور او را پیدا کرد و پیغام شهال خانم را داد.با محبت و تحسین به او نگاه می کرد:

 «خودت باش مینا.برات نقشه کشیدن.

 مینا بچه ها را به مسعود برادرش سپرد و خود به دنبال زیور به طرف ویال رفت.

 مشغول ور رفتن به خود بود.مینا سالم کرد.شهال خانم با تحقیر نگاهش کرد.شهال خانم جلو اینه 

دختره ی بی حیا و بی چشم و رو.حاال دیگه کارت به جایی رسیده که شهرام جونو تحویل نمیگیری؟بچه ام داره دق »

هرام .چرا به دیدن شکش می شه.شما توله سگ ها رو آوردیم اینجا پروار بگیریم؟اگه تیمسار بفهمه پدرتو در میاره

جون نمیای؟مگه نمی دونی مجروحه و نمیتونه راه بره؟من فکر می کردم شهرام این مدت با تو بوده،نمیدونستم که 

 «دلشو خون کردی.زود میری پیشش و نوازشش می کنی وگرنه از اینجا میندازمتون بیرون.فهمیدی؟

هند زندانیش کنند.از اینکه چیزی نمی دانست تعجب کرد.یعنی مینا تصور کرده بود از ماجرا باخبر شده اند و می خوا

شهرام جریان را نگفته بود؟چرا؟مینا در این چند روز منتظر بود به دنبالش بیایند و به جرم مجروح کردن شهرام 

 دزندانی و مجازاتش کنند.اما خبری نشده بود و کاری به کارش نداشتند.هنگامی که زیور به دیدنش آمد،مطمئن بو

که به خاطر اتفاقی است که افتاده و به زیور گفت اگر برنگشت به مادرش اطالع بدهد.اکنون حیرت زده به به شهال 

 خانم که به صورتش پودر می زد نگاه می کرد.سکوت کرده بود.در برابر توهین های او نمیتوانست حرفی بزند.

ا .دستی به موهایش کشید که باد انها را به هم ریخته بود.آنهمینا در آینه به خود نگاه کرد.زیبا و تحسین برانگیز بود

را مرتب کرد،حس زنانگی زیباتر بودن وادارش می کرد که با سر و وضع مرتب پیش شهرام برود.طبیعی بود که از 

تحسین و ستایش لذت می برد.حال این تحسین از زبان هر که باشد.جلب توجه و جذابیت بیشتر جزءطبیعتش بود.با 

ینکه خوب می دانست شهرام تا چه حد دیوانه ی اوست باز دلش می خواست او را مجذوب تر و دیوانه تر ا

 کند.تحسین و تمجید را هرکسی دوست دارد و از آن لذت می برد.

شهرام رنگ پریده و ضعیف شده بود.پایش باند پیچی بود.بلوز آستین کوتاهی در بر داشت.مله ای را نگاه می کرد و 

 می زد.بی حوصله و غمگین بود.ورق 

مینا دلش نمیخواست با او رو به رو شود.وقتی چشمان دریده قرمز و شهوت آلودش را به یاد می آورد از وحشت می 

لرزید،از طرفی دلش برای او می سوخت.از اینکه موضوع را به کسی نگفته،حس ترحم و نوعی قدر دانی در او به 

ش میفهمیدند،معلوم نبود چه بالیی به سرش می آوردند.برای خودش نگران نبود.فکر وجود اورده بود.اگر خانواده ا

مادر و بچه ها را می کرد.اگر او گرفتار جنگ و گریز و وحشت از شهرام بود،الاقل بچه ها راحت و خوش و خرم 

 بودند.او و مهرداد قربانی کار مادرش شده بودند.

 کرد،ذوق زده مجله را کنار گذاشت.سالم نکرد،صدای در شهرام را متوجه او 

سالم فرشته ی وحشی؟قاتل زیبا،بی رحم،منو به این حال انداختی و سری بهم نمی زنی؟باور کن از زخمی که دارم »

سر سوزنی ناراحت نیستم.اما از نیومدن تو و ندیدنت...چی بگم؟سنگدل.نگفتی شاید مردنی باشه،دم آخر برم 

 «نداده بودم چی می شد؟کاش نمی دادم،می مردم و راحت می شدم.ببینمش؟میدونی اگه جا خالی 

مینا سرش پایین بود و به گلدان گلی که گوشه ی اتاق بود نگاه می کرد.سر را بلند کرد و به چشمان او که مشتاق و 

 بی تاب چنین نگاهی بود،نگریست.

 مینا مجله ای برداشت و ورق زد.
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ست بزنی،می کشمت،اینو بارها گفتم و می گم.می خواستی جلو نیای.تقصیر خودت گفته بودم که اگه بخوای به من د»

 ...«بود.تو و خواهرت نقشه کشیده بودید که منو به دریا بکشونید و 

ما نقشه کشیده بودیم؟داشتی غرق می »شهرام تمام دردها و غم ها را فراموش کرد و در خلسه ی شیرینی فرو رفت،

 «لحظه دیرترمی رسیدم خفه شده یودی،بد کاری کردم؟بیا و خوبی کن. شدی.اگه من نبودم و چند

 آهی کشید.سعی کرد صحنه ی ان روز را باز هم تجسم کند.

هنوز یادم نمیره که چطور...آرام و تسلیم در آغوشم...راستی راستی معرکه ای.چرا خدا هرچه زیبایی داشته،همه رو »

 «به تو داده؟

 اد.مینا خندید و سر تکان د

خوبه دیگه،اگه غرق شده بودم بهتر بود که تو...حاال چطوری؟خیلی بدجور زخم شدی؟نمی دونستم چی کار دارم می »

 «کنم.از وحشت نزدیک بود سکته کنم...تقصیر خودت بود.نباید دنبالم می اومدی.اما توهم خوب...

 حرفش را تمام نکرد،از پنجره به دریا خیره شد.

رت.می کشتی هم مهم نبود.به کسی نمی گفتم کی بوده.مثل حاال که نگفتم.تو اختیار داری هر عیب نداره،فدای س»

 «کاری میخوای بکنی،ولی از من دور نشو.بذار ال اقل ببینمت.جز این چیزی ازت نمی خوام.

 شهرام ساکت شد و به سرتاپایش نگاه کرد.گویی همه ی وجودش در نگاهش بود.

قرار گرفته بود.این فداکاری را از او انتظار نداشت.باز نگاهش کرد.می دانست که دیوانه ی مینا تا حدی تحت تأثیر 

 نگاه اوست.

مادرت حسابی ازم پذیرایی کرد.هرچه از دهنش دراومد گفت.من و تو هیچ رابطه ای نمیتونیم باهم داشته باشیم »

ضا کنی.به شما نمیشه اعتماد کرد .حتی به جز...آقا و کلفت.تو میخوای چند روزی خوش باشی و هوا و هوستو ار

عشقتون.شما به ما به چشم یه موجود پست نگاه می کنید.شما اربابید و ما خدمتکار،شما فرعونهای کوچکید و ما قوم 

 «بنی اسرائیل.

 شهرام هیجان زده خندید.

ن تویی که منو به این روز ارباب!من اربابم!یا تو؟تو ارباب قلب منی.حاال که من اسیر دست بسته ی توام.ای»

 «انداختی،بعد هم احوالی اازم نپرسیدی.نگفتی شاید بمیرم.

کاش می مردی.فوقش می رفتم زندون و از دستت راحت می شدم و از این بردگی و حرف هایی که میشنوم خالص »

 «می شدم!

از من متنفری؟باشه فرشته ی  یعنی اینقدر»شهرام آهی کشید و با حسرت به اندامش نگاه کرد و نومیدانه گفت:

وحشی،ولی من....خدا می دونه چقدر دوستت دارم.مادرمو ولش کن،خودت می دونی تو عزیزترین کسی هستی که 

دارم.معشوق سنگدل،از تو بی رحم تر در عمرم ندیدم،این زخم خوب می شه،ولی زخم دله که آدمو میکشه و درمون 

 «نداره.

را می دید و موجهای کف آلودش و مرغان دریایی و افق را می نگریست.آنجا که دیا  مینا سکوت کرد.از پنجره دریا

و آسمان در هم فرو می رفت.نمی دانست چرا دلش برای او می سوزد.این احساس تازه در او پیدا شده بود.شاید به 

و شهوانی  خاطر پنهان کردن راز مجروح شدنش بود.فکر کرد،راستی او دوستش دارد؟یا این هوس زودگذر

 است؟اگر او راست می گفت چرا....آیا او معنی عشق را می داند؟عشق را می فهمد؟
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صدای موجها و همهمه ی دریا و برخورد باد بر درختان به گوش می رسید.موسیقی لطیفی از رادیو پخش می شد.مینا 

ش با ه بود.به تفاوت خود و امثال خودباز به بی عدالتی می اندیشید.به فقر وحشتناکی که اکثریت را در خود غرق کرد

شهرام.به یاد حرفهای مادر شهرام افتاد.کاش می توانست با مشت به دهانش می کوبید و به او نشان می داد چه کسی 

 لیاقت و شرافت دارد.

 و صدای باز شدن در را شنید،رو برگرداند.شهال خانم بود،آرایش کرده و معطر.مثل اینکه پشت در گوش داده بود

 حرفای آن دو را شنیده بود.عصبانی بود.نگاه تحقیر آمیزی به مینا کرد و به بالین شهرام آمد.

خوب اینم مینا!راحت شدی؟مثل اینکه او ارباب توست؟باز که خودشو گرفته و پشتشو به تو کرده؟ببینم دختر،گفتم »

نی کی هستی؟تقصیر شهرامه که بهت رو بیای اینجا منظره نگاه کنی؟چرا این همه فیس و افاده داری؟فکر می ک

داده.بیا باال سرش تا خوب بشه،باید اینجا باشی و ازش پرستاری کنی.هرچه می گه اطاعت کن،فهمیدی؟به خاطر اونه 

که شما توله سگ ها رو اینجا آوردم.اگه ناراحتش کنی میفرستمت پیش نامزدت تا بپوسی. خب پسرم هرکاری داری 

کرد به من بگو.می دونم باهاش چیکار کنم.میرم براتون میوه بفرستم،میوه میخوای یا  به او بگو.اگه سرپیچی

 «آبمیوه؟

مینا همچنان رو به پنجره ایستاده بود.اعتنایی به او نکرد.بغض کرده بود.دلش می خواست گریه کند،اما جلو او 

 بود به پدرش فحش می داد. نمیخواست ضعف نشان دهد.رنگش پریده بود.از خشم می لرزید.این چندمین بار

 صدای شهال خانم را با عصبانیت شنید.

 ...«با توام دختر،می گم بیا پیش شهرام،مگه کری؟عجب دختر مغرور و بی حیاییه!خیلی گستاخی و »

ولش کن مامان،این »شهرام به مینا نگاه کرد.احساس کرد رنگش پریده و می لرزد.قلبش لرزید و با تحکم گفت:

می زنی؟او قلب و روح منه.نمی خوام ناراحتش کنی،چرا اذیتش می کنی؟با این حرفها دل منو اتش می  حرفا چیه

 «زنی.نمی خوام شما دخالت کنید.حق نداری به او توهین کنی.

 شهال خانم خشمگین به سرش داد زد.

ت می آرم.ولش کن بره همین کارا رو کردی که لوس شده و خودشو گرفته.مگه دختر قحطه؟از این خوشگل تر برا»

 «پی کارش.مثل اینکه دختر امپراتوره...

 شهرام بلندتر از او فریاد زد.

نمی خوام...به شما ربطی نداره.ولش کنید.به کار ما دخالت نکن.تو بدتر اونو می رنجونی و متنفر می کنی.همین »

 «ری؟حرفای تو باعث شده که او به ما کینه و تنفر پیدا کنه.با او چه کار دا

ناراحت نشو عزیزم،حرفای او ربطی به من نداره،می دونی من این طور فکر نمی کنم.تو از »رو به مینا کرد و گفت:

 «همه ی دخترای دنیا بهتری...

شهال خانم با خشم در را به هم کوبید و رفت.صدای پرنده ای از دور شنیده می شد و در همهمه ی مبهم دریا می 

 الیم رادیو مخلوط می شد.پیچید و با موسیقی م

شهرام بی قرار و مضطرب به مینا نگاه می کرد.او را خوب می شناخت.می دانست این حرفها چه تأثیری در او می 

گذارد.می دانست چقدر حرا حساس و لطیف است و چه روح عصیانگری دارد.سعی کرد اثر حرفهای او را از دلش 

او و گفتن جمله هایی محبت آمیز.ولی ناگهان متوجه شد که مینا گریه می پاک کند.شروع کرد به تعریف و تمجید از 

فرشته ی من،گریه می کنی؟الهی من بمیرم.نمی تونم بلند شم.اگه »کند.دستپاچه شد و بی تاب،التماس آمیز گفت:
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میشناسه،نمی رو نگریه کنی با این پا بلند می شم.مگه نمیدونی که نمی تونم تحمل کنم؟به این حرفها توجه نکن.او تو 

دونه کی هستی.ولش کن.ترو خدا،جون هر کی دوست داری.بیا بشین،دستتو بده به من تا ببوسم.من به جای او 

 «معذرت می خوام.خواهش می کنم.غلط کزدم.خوبه؟الهی فدات بشم،گل قشنگ،عزیز دلم...

 مینا اشکهایش را پاک کرد و به زحمت لبخندی زد.

ن یه واقعیته،ما خدمتکاریم و شما ارباب و آقا،در حال حاضر هم اسیر دست شما هستیم.حاال باشه، بگه،مهم نیست.ای»

 «بفرمایید آقا چه فرمایشی داری؟

 خنده ای عصبی کرد و باالی سر شهرام آمد.

به .چه می شه کرد؟باید دستور رو اطاعت کنم ولی انتظار نداشته باش که....به قول مادرت ما لیاقت شما رو نداریم»

 «درد شما نمیخوریم.چرا حرف مادرتو گوش نمی کنی؟از من بهتر برات پیدا می کنه.بذار من برم پی کارم.

 مستخدم عصرانه اورد.در ظرف های چینی و کریستال ،میوه،آب میوه،شیرینی و چای.

ست او را که شهرام از اینکه باعث رنجش و ناراحتی او شده،سخت متأثر بود و نمی دانست چه کند.نشست و د

 مشغول پوست گرفتن خیار بود گرفت و با ولع و حرارت بوسید.

خب چی میل داری؟خیاری را که پوست کنده بود در »مینا دستش را به شدت کشید و با لحن تمسخر آمیزی گفت:

 بشقاب نهاد و جلوش گرفت.

 «بفرمایید»

 لحظه ای نگاهش کرد.چشمانش مملو از غم و خشم بود.

 چشمان او غرق شد و خود را باخت.بشقاب از دستش افتاد و شکست. شهرام در

 «چیه؟دستت هم درد می کنه؟نمی تونی یه بشقاب رو نگه داری؟»مینا خندید و با تمسخر گفت:

شهرام نمی شنید،خودش نبود.هم غمگین بود،هم خوشحال و هیجان زده.چرا نمی توانست دل مینا را به دست 

سد؟چه کند تا او را راضی کند؟باز به فکر سر به نیست کردن مهرداد افتاد،تا او هست هیچ آورد؟و به وصال او بر

فایده ای نداره.اما آیا مینا با قاتل مهرداد ازدواج می کنه؟نه،ممکن نیست.هیچ راهی به نظرش نمی رسیدو کم کم 

مهرداد را از دل او پاک کند و ذره  نومید می شد.هیچ کاری نمی توانست بکند.در این مدت نتوانسته بود یک ذره مهر

ای تمایل نسبت به خودش در او ایجاد نماید.اگر می توانست مهرداد را راضی کند که به او بگوید ،یا بنویسد که او را 

نمی خواهد و دیگر مایل نیست با او ازدواج کند،ممکن بود امیدی باشد.اما کشتن مهرداد مسئله را حل نمی کرد،شاید 

د.مینا یا از غصه بیمار می شد و می مرد یا از او انتقام می گرفت.با تمام قدرت و پول پدرش نتوانسته بود بدتر می ش

کاری انجام دهد.تا کنون فکر می کرد با پول و قدرت قادر است هر کاری را که می خواهد بکند.می تواند هرچه 

ته کاری از آنان ساخته نیست.هرگز فکر نمی کرد بخواهد به دست بیاورد.ولی اکنون می دید که در برابر این خواس

در مقابل دختر خدمتکاری اینطور به زانو در آید و بیچاره و درمانده شود.به راستی درمانده شده بودعشق مینا تمام 

برنامه ها و زندگیش را بهم ریخته بود.نه می توانست برود و ادامه ی تحصیل بدهد،نه به دنبال کارها و برنامه های 

گذشته اش برود.دوست دخترهایش رمیده و به سراغ دیگری رفته بودند.دوستانش را رها کرده بود.در جشن ها و 

مهمانیها و شب نشینیها ،شرکت نمی کرد.حتی حوصله ی مطالعه نداشت.پندهای پدر و مادرش در او بی تأثیر 

ا نداشت ، و از او می گریخت . برای بود.تمام زندگی ،کار و فکرش شده بود مینا . مینا هم که چشم دیدنش ر
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نخستین بار در عمرش دچار مشکلی شده بود که قدرت ها و توانایی هایی که در اختیارش بودند از عهده ی حلش 

 برنمی آمدند . چه کند ؟ این پرسشی بود که بارها از خود پرسیده بود .

 صدای مینا او را به خود آورد :

 "این که حواستون خیلی پرته ؟  ارباب چی میل دارید ؟ مثل "

 شهرام نگاهش را با تمام وجود به او دوخت و آهی کشید .

 "هر چه تو بگی و بخوری .  "

 مینا خیار دیگری پوست گرفت و یک گالبی در بشقاب گذاشت .

 "بفرما ، خوب نگهش دار نیفته .  "

همیشگی را بشنود . الزم به پرسدن نبود . می  او را سخت در فکر دید . نمی خواست علتش را بپرسد و حرفهای

دانست چه دردی دارد . ولی هر دردی داشت از درد او سنگین تر و عمیق تر نبود . بگذار بکشدش به جهنم ، مهرداد 

 به مراتب بیشتر از او رنج می بره .

نم نم باران می بارید . دریا  پرنده ای در دوردست می خواند . صدایش در میان موجها گم می شد . هوا ابری بود و

 دامنش را زیر باران گسترده بود و مرغان دریایی می گریختند ...

 شهرام سکوت را شکست .

چرا خودت چیزی نمی خوری ؟ این میوه ها طعم خاصی دارند . تا به حال میوه ای به این خوشمزگی نخورده بودم .  "
" 

 "چون دست تو به آن خورده .  "برشی گالبی به دهان نهاد ، ادامه داد : 

 سیگاری روشن کرد و متفکرانه و عجزآلود گفت :

 "دلت واسه من نمی سوزه ؟  "

 مینا لبخندی زد . از آن لبخندها که شهرام دیوانه اش بود .

 "نه ، نمی سوزه . دلم می خواد برم ساحل ، غروب آفتابو تماشا کنم . حیف هوا ابریه .  "

 باندپیچی شده ی شهرام انداخت و گفت :نگاهی به پای 

 "تا کی نمی تونی راه بری ؟  "

 "نمی دونم ، زخم خیلی عمیق بود .  "

امروز که هوا بارونیه همینجا باش . بودن تو بهم آرامش می ده و هیچ دردی حس نمی کنم . نمی  "باز آهی کشید : 

 "خوای این آرامشو داشته باشم ؟ 

 دریا و قطره های باران که حباب هایی روی آب ایجاد می کردند می نگریست گفت :مینا همچنان که به 

 "اما من در اینجا آرامشم رو از دست می دم . غمم سنگین تر می شه . دلم می خواد تنها باشم .  "

 شهرام به طرف او خم شد و گفت :

 "بگیرم ؟ خواهش می کنم . ولی مادرم گفت تو باید اینجا بمونی ، می شه چند دقیقه دستتو  "

مادرت بیخود گفته ، من هرگز شب اینجا نمی مونم . باید برم . اگه می خواهید زندونیم کنید ، بکنید . اما نه اینجا ،  "

توی زندون . می دونی ، وقتی به تو نگاه می کنم به یاد حرفهای مادرت می افتم . ما توله سگیم ، آدم دست توله سگو 

گیره . ما وصله ی ناجوریم ، با هزار من سریش هم به شما نمی چسبیم . بهتره یکی لنگه ی خودت ، از در دست نمی 
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طبقه ی خودت پیدا کنی . تو می خوای با من سرگرم بشی و مدتی خوش باشی ، و وقتی سیر شدی ، با یک لگد 

 "بندازی بیرون و به طبقه ی خودت برگردی . 

 با حرص در جاسیگاری خرد کرد : شهرام سیگارش را خاموش کرد و

تو اینطور فکر می کنی ؟ یعنی نمی دونی من به تو چطور نگاه می کنم ؟ این حرفا چیه می زنی ؟ حساب مادرم با  "

من جداست . او نسل قدیمه . اگه تصورات غلطی داره تقصیر من چیه ؟ نمی دونی من چقدر تشنه و هالکم ؟ تا می 

ینم دلت خنک می شه ؟ حاال بهونه پیدا کردی ؟ نظر منو می دونی ، بازم می گم ، تو در نظر تونی منو عذاب بده ، بب

من یه فرشته ای ، یه موجود مافوق انسان و برتر از انسان . من خودمو خاک پای تو می دونم . کاش به من لطف 

 "ات کردم ، باید اینطور باشه . داشتی ، خیلی بدبخت و بداقبالم ، در عمرم کسی رو دوست نداشتم و حاال که پید

مینا جلوتر آمد . به تختش نزدیک شد . شهرام دست او را مثل یک گل در دست گرفت و بویید . مینا نگاهش را به 

 او بخشید و گفت :

باید بروم ، فردا باز میام ، یه جوری مامانتو قانع کن ، بگو خودم گفتم بره . خوب گوش کن ، خودت خوب می  "

که به زور نمی تونی ... یعنی زور فایده ای نداره ، اگه خیلی اذیتم کنی فرار می کنم ، یا خودمو می کشم . به  دونی

مادرت هم بفهمون که من از کسی نمی ترسم . می ریم یه کاری پیدا می کنیم . خدا بزرگه . روزی ما که دست شما 

رم کار می کنم . در دنیا که نبسته . بگو احترام خودشو  نیست . عاقبت یه جوری شکم مونو سیر می کنیم . خودم می

 "نگه داره ، واال ... خب خداحافظ . 

عشق او شهرام را دیوانه کرده بود . او را که می دید از زمان و مکان بیرون می رفت . این میل و هوس آتشین که او 

همه ی لحظه هایش را می گذراند و فکر می  را ... تمام شب و روزش را تسخیر کرده بود و با تصور و تجسم آن ،

کرد . این هوس و خیال او را تا مرز جنون سوق داده بود و وجودش را به آتش می کشید . این آرزو که فقط یک بار 

او را در اختیار داشته باشد و بمیرد ، رهایش نمی کرد . ولی با شناختی که از مینا داشت ، این آرزو بی ثمر بود . گویی 

 چ نیرویی قادر به رام کردن او نبود .هی

 یاس تلخ و سردی او را در خود فرو می برد و قلبش را که شعله ور بود ، می فشرد .

خبر مجروح شدن پسر تیمسار شاهپرست در شمال ، همه جا پیچید و حتی روزنامه ها نوشتند و سیل تلگراف دوست 

ا و دسته گل ها ، تلگرامها . روز جمعه عده ی زیادی مهمان داشتند . و آشنا و فامیل به آنجا سرازیر شد . با هدیه ه

مینا ناچار بود هر روز شهرام و مادرش را تحمل کند ، از کسی که دشمن خوشبختی و برهم زننده ی زندگی و آینده 

غم دوری او اش بود ، پرستاری نماید و روی خوش نشان دهد . این روزها بیش از همیشه به مهرداد فکر می کرد و 

چون کوهی بر قلبش فشار می آورد و لذت و شادی را از آن بیرون می برد . از این که او در چنین جای باصفا و پر 

طراوت و زیبایی باشد ، بوی دریا و جنگل را استشمام کند و در زیر باران نشاط آور تابستان در ساحل دریا و کنار 

باشد ، آرامش و قرارش به یغما می برد . تعریف ها ، تحسین ها ، ستایش  گل های رنگارنگ قدم بزند و او در زندان

 ها ، سخنان وسوسه انگیز و فریبنده ی شهرام ، کوچکترین تاثیری در او نمی کرد ، و به قول شهرام گل اخمو بود .

.  د ، بیشتر عصبانی می شدشهال خانم از غرور و وقار مینا عصبانی بود ، و از این که مثل شاهزاده خانمی رفتار می کر

در غیاب او شهرام را تحریک و تشویق می کرد که با او با خشونت و جبر رفتار کند ، به او دستور بدهد ، و ازش 

اطاعت بخواهد ، می گفت فراموش نکن تو کی هستی و او کیست ... چرا باید از او خواهش و تمنا کنی ؟ چرا می 
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چرا باید جرات داشته باشد در برابر تو مقاومت کند و از دستورات سرپیچی کند . بی  گذاری اینطور با تو رفتار کند ؟

 عرضه ، چرا در این مدت نتونستی ... بتو می گن مرد ؟

آن روز شهال خانم لباسی جدید ، زیبا و گرانبها به مینا داد و دستور داد آن را بپوشد و خود را مرتب کند و از کنار 

ب پیش شهرام این خواهش را از مادرش کرده بود که او اجازه دهد مینا را مثل یکی از شهرام دور نشود . ش

دوستانش معرفی کند ، و خواسته بود لباس مناسبی برایش تهیه نماید و او را وادار کند در مجلس باشد . روز جمعه 

جوان های شیک پوش و  و پسرها و دخترها از پر.  ریخت ویال به مدل آخرین و وارنگ رنگ ماشین چهل –سی 

رنگ و روغن زده ، شخصیت ها و افراد سرشناس درباری و مقام های مملکتی و ارتشی . مینا توانست چند نفر از 

آنان را بشناسد ، از جمله همان پسر موبور و بلند قد که خود را پسر سناتور غالمی معرفی کرده بود و مادرش زنی 

و جلف آنان و آرایش های غلیط شان ، چنان نشان می داد که به یک شب خارجی بود . لباس های عجیب و غریب 

نشینی آمده اند . قهقهه های بی درد و بی غمشان گوش را کر می کرد . مینا حیرت زده و خشمگین به آنان نگاه می 

ا بهرام پور ر کرد و باز صحنه های مختلف خانه ی حبیب آقا ، گود عرب ها ، رختشورخانه ، خیابان شقاقی و کوچه ی

به یاد می آورد . بچه های کچل و زخمی و درمانگاه . دعوا بر سر آب جوی خیابان و مسائل بی اهمیت . دعوای بچه 

 های عمو داوود بر سر نان خشکه ها و ...

ل طر گمخصوص آماده بود . ع« بار » میزهای مملو از میوه و شیرینی در انتظارشان بودند . انواع مشروبات الکلی در 

ها با انواع عطر و ادوکلن ها در هم مخلوط شده و در رطوبت جنگل محو می شد . صدای قهقهه های مستانه ، موسیقی 

تند ، حرف ها و شوخی های رکیک در میان موج های دریا می پیچید . شهرام بلوز آستین کوتاه سفیدی که روی 

. موهای سرش بلند شده بود . ولی ریشش را تراشیده و  سینه اش کلمه ای انگلیسی نوشته شده بود ، به تن داشت

سبیل نازکی داشت . روی صندلی راحتی نشسته بود و همه ی هوش و حواسش به مینا بود که مثل خورشید وجود بقیه 

را بی فروغ و بی رونق کرده بود . به راستی قابل مقایسه با زن ها و دخترهای دیگر نبود . خرمن گیسوی طالیی 

می اش درخشش و تاللوئی داشت که چشم را خیره می کرد ، همین طور اندامش ، چهره ، چشمان و ... جوان ابریش

ها ، دختر و پسر دور شهرام حلقه شده و درباره ی مجروح شدنش می پرسیدند . او هم یک مشت دروغ پشت سر 

 هم می کرد و با خنده و شوخی تحویل آنان می داد .

  "خت پام لیز خورد افتادم ، یه تیشه زیر درخت بود ... رفته بودم باالی در "

 و به مینا نگاه می کرد ، مینا هم می خندید .

 "دخترها می پرسیدند روی درخت چی کار داشتی ؟ یاد بچگی هات افتاده بودی ... 

 و سر به سرش می گذاشتند .

همه تصور می کردند مینا معشوقه ی شهرام است . و به مینا نگاه می کردند .  "به طور حتم حواست به او بوده  "

 پسرها به شهرام و دخترها به مینا حسادت می ورزیدند .

مینا همگی را با تحقیر و تنفر نگاه می کرد . گویی حشرات و خزندگان بودن که درهم می لولیدند . عقرب ، خرچنگ 

بزرگ به نظرش می رسیدند . کرم هایی بر سر جسد ، مار ، زالو ، سوسک ، مارمولک ، موش ، رطیل ، عنکبوت هایی 

متالشی شده ی مرده ای که بوی گندش دنیا را پر کرده ، و زالوهایی بر زخم های چرکین بیماری که از فرط مکیدن 

چرک و خون ، ورم کرده و در حال ترکیدن هستند . حرکت های جلف ، حرف های بی معنی . سال ها پیش هنگامی 

مان و مجله زیاد مطالعه می کرد ، دیدن و شرکت در چنین مهمانی ها ، آرزو و رویایش بود . اما اکنون که بچه بود و ر
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از همه ی اینها متنفر بود . کاش مهرداد بود و با او در آن اتاق کوچک و محقر ، تنها بود . باالترین لذت و سعادتی که 

با مهرداد و نگاه های طوالنی و خلسه آمیزش را  در عمرش برده و احساس کرده بود . لحظه های تنها بودنش

احساس می کرد . از دنیای آنان خارج شده و به دنیای گرم و روشن خاطره های خود رفته بود . نخستین مالقات با 

 مهرداد :

 ته ومی بخشید ، بفرمائید . کتاب ها را که روی برف ها ریخته بود ، همراه نگاهی طوالنی و پر از رازی ناشناخ "

 "مرموز به دستش داد . اسم من مهرداد ، اسم شما ؟ ... 

دریا خشمگین می خروشید ، گویی از اینکه آرامشش را بهم زده اند ، سکوت رویایی و مرموزش را شکسته اند ، 

 عصبانی بود ؛ کف بر لب آورده می خواست آنان را با همه دم و دستگاهشان ببلعد ، تا نزدیک بساط آنان پیش می

 آمد . مثل این که از ماموران و نگهبانان مسلح می ترسید و می گریخت .

مرغان دریایی هم گریخته بودند و امروز پیدایشان نبود . مینا ، برادر و خواهرش را که در انتهای ویال در نقطه ای 

ا چندشش می شد و از دور از آنان بازی می کردند ، می دید . دلش می خواست به آنان می پیوست . از این زالوه

 حرف ها و حرکات لوس و بی مزه شان بدش می آمد . کاش می توانست بگریزد .

شهاب ، پسر سناتور غالمی چشم از او بر نمی داشت و در پی فرصتی بود تا به او نزدیک شده و چند کلمه با او حرف 

 بزند . اما شهرام مثل سگ نگهبان چهارچشمی مواظب او بود .

چقدر این دختره خودشو می گیره ؟ انگار از دماغ فیل افتاده ، نگاهش کن ، معلوم نیست کجایی ؟  "ت : سوفیا گف

 "همیشه اینطوره ؟ شاد و خوشحال به نظر نمی رسه ... 

 شهرام حسرت آمیز نگاهش کرد و آهی کشید .

ر . مثل این که از عالمی دیگره . او یه دختهمیشه اینطوره ، بیشتر تو خودشه و فکر می کنه ، با دنیای ما فاصله داره  "

معمولی نیست ، با ما فرق می کنه . فکرهاش ، کارهاش ، حرفاش ، استعدادش و فرهنگش . بررخورد و برداشتش از 

 "مردم ، جامعه و ... 

 سوفیا پشت چشم نازک کرد .

 "اوه چه رمانتیک ؟ نکنه دختره شاه پریونه ...  "

شهرام تفاوت مینا را با آنان از زمین تا آسمان می دید . حجب و حیای او ، نجابت و شخصیت ،  همه زیر خنده زدند .

معلومات ، عمیق بودن و گفتارش ، اصالت و شرافت و اصل و نسب ... رفتار آنان به نظرش پوچ و بی معنی بود . 

 مینای بزرگ شده در جنوب شهر در میان آن فقر و کثافت ، با این ها ... ؟

نگریستن به او وجودش را گرم می کرد و قلبش را به تپش در می آورد و آشوبی در درونش بر پا می کرد . مینا 

توجهش به بحث چند نفر از شخصیت ها و گردن کلفت ها جلب شده بود که درباره ی تظاهرات و درگیری ها در 

 د .شهرهای مختلف حرف می زدند . و از شلوغی قم و شهرهای دیگر می گفتن

اگه خمینی رو همون پونزده خرداد از  "سناتور غالمی شکم گنده اش را جلو داده بود و یکی به پیپش زد و گفت : 

 "بین برده بود ، کار به اینجا نمی کشید . اشتباه بزررگی بود ... 

 "کوب بشن ... بله به نظر من باید خشونت کرد . باید به سختی سر "ژنرال لیوانش را سرکشید و ادامه داد : 

اشتباه شما همین جاست . خشونت چاره ی کار نیست . خشونت ،  "آقای بهزاد که سردبیر روزنامه ای بود گفت : 

 "خشونت میاره ، با کشتار نمی شه جلوی مردمو گرفت ... 
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 ژنرال در حالی که به گالبی گاز می زد ، پاسخ داد : 

ید به شدت سرکوب کرد وگرنه ، مثل بهمن راه می افتند و همه چیز رو نابود می نه جانم ، اشتباه می کنی . اینا رو با "

ر کارتره با همه اش تقصی "سرچشمه بتوان گرفتن به بیل ... چو پر شد نشاید گرفتن به پیل  "کنند ، به قول سعدی 

میشه تابع زورند ، باید ه این فضای باز سیاسیش . این مردم ، دموکراسی و لیبرالی و این مزخرفات حالیشون نیست ،

 "یکی بزنه تو سرشون ... 

 "صحیح است ، بنده موافقم .  "آقای معاون وزیر امور خارجه وارد بحث شد ، سرفه ای کرد و گفت : 

 سناتور سیگار برگش را در جاسیگاری خاموش کرد و ادامه داد :

رس باعث شده که شدت عمل به خرج نده . باید مثل به نظر من شاهنشاه آریامهر از این آخوندا می ترسه و این ت "

 "پونزده خرداد همه رو قتل عام می کرد . اگر جلوشونو نگیرند رشته ی کار از دستشون در میره . 

 ژنرال نگاهش را به موج های دریا دوخت و گفت :

ت ، تر فکر کرده اینجا امریکاسبله فقط دیکتاتوری به درد این مردم می خوره ، مثل اعلیحضرت فقید رضاشاه . کار "

 "هنوز دیر نشده . 

 آقای بهزاد پایش را روی پا انداخت و برشی هندوانه به دهان نهاد و با دهان پر گفت :

برعکس من معتقدم که با کشتار کار درست نمی شه . هر چه بکشند بدتره . مگه ندیدید چه شهید بازی درآوردند  "

انداختند ؟ هر چه بر صف شهیدان بیافزاییم ، بیشتر تحریکشان می کنیم ، همه اش هم ؟ هفته و چله و سالگرد راه 

زیر سر شریعتی است . این چیزا رو او سر زبونا انداخت ، شهید و شهادت و قهرمان بازی را ... نمی دونید کتاب و 

 "نواراش چه تاثیری در جوان ها می ذاره و گذاشته ؟ باید اثر اونا رو خنثی کرد . 

 آقای سناتور غالمی پکی به پیپش زد و گفت :

بله می دونم ، اول آتیشا رو او روشن کرده ، خمینی بیشتر قشر عامی و مذهبی رو برانگیخته که متاسفانه اکثریت  "

هم با آنان است . اما شریعتی نقش اساسی در بیداری و آگاهی نسل جوان تحصیلکرده و روشنفکر داشته . با کلمه 

جادو می کنه . عجیب و تازه است . از لغتها و اصطالحهایی استفاده می کنه که تا به حال سابقه نداشته. ولی با هایش 

این حال من معتقدم که همه ی آتشها زیر سر خمینیه ، اونه که می دونه چطور از احساسات مذهبی مردم استفاده کنه 

 ." 

 ه نوشید و گفت :معاون وزیر خارجه لیوانش را پر کرد و جرعه جرع

اگه حمایت امریکا باشه ، کای نمی تونند بکنند . ارتش و امریکا پشت سر اعلیحضرت قرار دارند ، جای نگرانی  "

 "نیست و ... 

پسرها دور شهرام جمع شده و درباره ی تازه ترین فیلم بریژیت باردو حرف می زدند و عشق تازه اش به فالن 

 قایسه می کردند و ...هنرپیشه و گوگوش را با او م

 دخترها بحث شان درباره ی مدل جدید لباسی بود که به تازگی به بازار آمده بود .

مینا با دقت و کنجکاوی سیاسی به گفتگوی سیاسی رجال گوش سپرده و حواس و فکرش در محور انقالب و مبارزه و 

 شهید می چرخید .

ه بود و چون شهرام را سرگرم دید ، سعی کرد سر صحبت را با شهاب در صندلی کنار او نشست که تازه خالی شد

 مینا باز کند .
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 "شما چرا در بحث دخترها شرکت نمی کنید ؟  "

 مینا به خود آمد ، برگشت و به او نگاه کرد ، نگاهش در نگاه او پیچید و دل شهاب را لرزاند . رنگش سرخ شد .

اشتم به گفتگوی آقایون گوش می دادم . درباره ی تظاهرات و قیام مردم از این حرفا خوشم نمیاد ، د "مینا گفت : 

 "بحث می کردند . 

 "به سیاست عالقه دارید ؟ نظرتون درباره ی این قیام ها چیه ؟  "شهاب لیوانش را سرکشید و گفت : 

یده . د . کارد به استخونشون رسخیلی ، واال فکر می کنم ، مردم از این وضع خسته شده ان "مینا با بی میلی پاسخ داد : 

با این وضع ، به این راحتی نمی تونند سرکوبشون کنند. باید ریشه ی نارضایتی مردم رو جستجو کنند نه اونا رو به 

 «گلوله ببندند و...

شهاب تعجب کرد. در جمع و طبقه ی آنان کسی را ندیده بود که اینطور فکر کند، و طرف مردم و به قول خودشان، 

 ورشگران و خرابکاران را بگیرد. حرف او برایش جالب و تازه بود.ش

 «شما کتاب زیاد مطالعه می کنید؟ به نظر می رسه که طرفدار کمونیستهایید؟» 

 مینا از او روی برگرداند و چند لحظه به جمع دخترها نگاه کرد.

مدیدگان دفاع کنه کمونیسته؟ کمونیست ای، هر وقت فرصت باشه، بله. چرا فکر می کنید هر که از مردم و ست» 

چیه؟ ظلم و بی عدالتی بیداد می کنه. تبعیض و استثمار جون مردمو به لب رسونده. اگه وضع این طور باشه و تغییر 

 «نکنه، انقالب حتمیه، و فاتحه ی اینا خونده است. من نمی دونم کمونیسم چی میگه، این نظر خودمه.

ا را مطالعه کرده و در خارج کشور در جلسه های آنان شرکت کرده بود و به روش شهاب که چند کتاب کمونیسته

 آنان تمایل داشت و به قول خودشان سمپات بود، شگفت زده و ملتهب به لب و دهن هوس انگیزاو خیره شده بود.

. ی را نمی فهمندولی این حرفهای کمونیستهاست. در جمع ما کسی حرفهای شما رو درک نمی کنه، ظلم و بی عدالت» 

 «چون چنین چیزی را حس نکرده اند و معنی آنها برایشان مفهوم نیست.

 مینا نگاهی گذرا به او کرد.

درسته می دونم در این مدت که با شهرام و این خانواده آشنا شدم، اونارو خوب می شناسم. تا مد و هنرپیشه ها و » 

چه می دونند ظلم یعنی چه؟ تا کسی طعم ظلم و فقر و تبعیض رو  خواننده ها هستند، چرا به این چیزا فکر کنند؟

 «نچشیده باشه، این چیزا رو نمی تونه بفهمه. قشری مثل اینا نبایدم این مسائل رو درک کنه، ولی اینطور نمی مونه.

شد، حیرتزده باشهاب که فکر نمی کرد این افسونگر زیبا با این سر و وضع و این فتنه انگیزی، اهل سیاست و انقالب 

 به او نگاه می کرد و هر لحظه شیفته تر می شد.

میرم ساحل قدم بزنم. » مینا که شهرام را مشغول و دورش را شلوغ دید، فرصت را غنیمت شمرد، بلند شد و گفت:

 «ازاین سرو صداها بیزارم.

وکلنها در هم آمیخته بود و احساس باران شروع به باریدن کرده بود. بوی جنگل مرطوب و شالیزار با عطر گلها و اد

 عجیبی به انسان می بخشید.

مینا مادرش را دید، چهره اش پوشیده از عرق بود و نفس نفس می زد. دلش می خواست می رفت و به جای او کار 

می کرد. ولی اجازه ی این کار را نمی دادند. خودش را عروسکی حس می کرد که برای بازی شهرام خریده باشند. 

ی حوصله و غمگین به ساحل رفت و زیر باران مشغول قدم زدن شد. حبابها روی آب می ترکیدند و قل قل می ب

کردند، مثل اینکه دریا به جوش آمده باشد. قطره های باران بر چهره ی داغ و گیسوانش می چکید. مثل شبنم بر گل 
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د، به دریا خیره شده بود. دریا بی رنگ شده بود، سرخ. در حالی که بی اختیار به سوی مهرداد و فکر او کشیده می ش

خاکستری رنگ. محو شده بود. گویی موجها به آسمان پیوسته اند. دریا گم شده بود. مینا حس کرد شاید دریایی 

نبوده. هیچ چیز نبوده.. موجها هم در مه گم شده بودند. مینا کم کم در مه فرو می رفت. خود را گم کرده بود. چهره 

داد را در فضا دید، مثل ماه در آسمان. دستش را دراز کرده بود: مینا بیا من اینجایم. چشمان درشت و ی مهر

سیاهش چون ستاره می درخشید. مرغان دریایی در میان مه و دریای پیوسته به آسمان، پرواز می کردند. مینا حس 

ها را با بساطشان در خود فرو می برد. به کرد طوفانی در راه است. کاش طوفانی سهمگین می خروشید و همه ی این

طرف مهرداد که در غبار مه هر لحظه ناپدیدتر می شد، دوید. مرز دریا مشخص نبود. باران حسابی خیسش کرده 

بود. پایش که در آب فرو رفت، به خود آمد. هوس کرد خود را به دریا بسپارد و در آغوش وسیع و قلب بی انتهایش 

 شه از هر چه غم و اندوه و افکار رنج دهنده است، رها شود.فرو رود و برای همی

 صدایی او را به خود آورد.

 «کجا می رید؟ حسابی خیس شده اید، بیایید بریم به آن کلبه.» 

مینا فکر کرد باز هم شهرام است. از دست جمله های ستایش آمیز و ملتمسانه و تملق های بی مزه اش خسته شده 

غش را تازه می کرد و مهرداد را در زندان به یادش می آورد. یک لحظه تصمیم گرفت خود را در بود. دیدار او دا

دریا رها کند. دیگر تحمل او را نداشت. چهره ی مهرداد بار دیگر در غبار متراکم مه دیده شد، جذاب و مردانه: نه 

 مینا، تو باید منتظرم بمونی...

 دستی بازویش را گرفت و او را کشید.

 «مینا خانم، چه کار می کنید؟ دریاست.» 

مینا نگاه کرد، شهاب بود. به تندی بازویش را کشید. رنگش پریده بود و به رنگ دریا در آمده بود. بی رنگ، مات و 

محو، فقط دو چشم سیاه و خمار با مژگان بلندش دیده می شد. قطره های باران از موهایش می چکید. پیراهن 

 ختش به تنش چسبیده بود.صورتی رنگ خوش دو

شما اینجا چه می کنید؟ می بینید، دریا گم شده. انگار دریایی وجود نداشته. دلم » نگاهی به شهاب انداخت و پرسید:

 «می خواست خود را در آن گم کنم. خیلی باشکوه و رویاییست.

ه بود و به دنبالشان می گشت. شهاب دستپاچه شده بود. نمی دانست چه بگوید. کلمه های مناسب را فراموش کرد

 شعله ی نگاه از جام آبی چشمانش بر مینا می ریخت.

مینا به طرف کلبه حرکت کرد. از میان درختان بلند سرو و گل ابریشم گذشت.. درختان خیس بودند و قطره آب از 

رود آمدند. پرنده ای روی روی برگها به سرشان می چکیدند. پروانه ای از روی گلی پرید و قطره های باران بر او ف

شاخه نشسته و سر در پرهایش فرو برده بود، موسیقی برخورد قطره های باران بر روی برگ درختان خلسه آمیز 

بود. به همان کلبه ای که آنروز در آن پنهان شده بود، رسیدند. دستی به موهایش کشید و قطره های آب را از آن 

 شد. سترد. شهاب هم به دنبالش وارد کلبه

 «حسابی خیس شدید، سرما می خورید، حالتون خوب نیست؟ شما مثل اینکه می لرزید...» 

نه، چیزی نیست. بارونو دوست دارم، بخصوص در چنین جایی. حال عجیبی داشتم. نمی فهمیدم چه می کنم. دلم می » 

 «خواست... نباید دنبال من می اومدید. اگه شهرام بفهمه...

 «طه ای داره؟ نامزدش هستید؟ کجا با هم آشنا شدید؟با شما چه راب» 
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ب را و آ« نامزد؟ نه، هیچ رابطه ای با او ندارم. اتفاقی آشنا شدیم. جریانش مفصله...» مینا سرش را تکان داد و گفت:

 از موهایش با دست تکاند.

 «رید؟ آخه او...متوجه شدم به او توجهی ندارید. دوستش دا» شهاب نمی توانست آرام باشد، پرسید:

سپس دست روی سینه اش نهاد تا « درست حدس زدید، نه، دوستش ندارم و نداشتم و دلم نمی خواد روشو ببینم.» 

 آنها را بپوشاند.

 «پس چرا؟ یعنی چطور او خودشو به شما نزدیک کرده و اجازه نمی ده کسی...؟» 

 «گفتم داستانش مفصله، نمی تونم بگم.» و گفت: مینا نگاه افسونگر و غمگینش را به او دوخت و آهی کشید

شهاب دستپاچه شده و خودش را گم کرده بود. وجودش در آتشی نامعلوم و مرموز می سوخت. به اندام و پیراهن 

از  »نازک و صورتی رنگ مینا که به بدنش چسبیده بود و وسوسه انگیز و بی نظیر بود، نگاه می کرد، کمی بعد گفت:

ی که شما را دیدم... نمی دونم چطور بگم، دگرگون شدم. سخت تحت تاثیر قرار گرفتم. چند بار به آن شب مهمان

شهرام زنگ زدم. احوال شما رو پرسیدم. گفت اینجا نیست و خارج از کشوره... شما کجا زندگی می کنید؟ می شه 

 «بازم ببینمتون؟ این کار برام حیاتیه؟ شما گفتید که دوستش ندارید.

پیراهن سفید آستین کوتاهی به تن داشت و کروات سرمه ای زده بود. موهایش طالیی و چشمانش آبی  شهاب

دریایی بود. بلند قد و خوش اندام. مینا در جام چشمانش غرق شده بود. چند لحظه سکوت کرد. سپس آهی کشید و 

ینجا نبودم. او اجازه ی مالقات من را با ولی من نامزد دارم. مالقات ما بی فایده است. شهرام دروغ گفته که ا» گفت:

کسی نمی ده. او... خب بهتره راجع به او حرف نزنیم. بهتره شما برید پیش مهمونا. اگه شهرام بفهمه قشقرق راه می 

 «اندازه.

شهاب سخت کنجکاو شده بود. چرا با اینکه شهرام را دوست ندارد، اسیر اوست؟ راست می گوید، نامزد دارد؟ 

کجاست...؟ عجیب به هیجان آمده بود. قطره های آب از موهای مینا روی لباسش که به تنش چسبیده بود،  نامزدش

 می چکید.

 «گفتید نامزد دارید؟ کجاست؟ پس شهرام چرا...؟» 

او زندونه، شهرام زندونیش کرده. فکر می کنه از » مینا آهی کشید و قطره های آب را ازصورتش پاک کرد و گفت:

 «ه می تونه...این را

باران همچنان می بارید و صدای ریزش آن در جنگل به همراه همهمه ی دریا، موسیقی مرموز و خلسه آمیزی پخش 

می کرد. مینا روی نیمکت چوبی کلبه نشست و به ریزش باران بر برگها نگاه کرد. همه ی ماجرا را، غیر از اینکه 

 »برای شهاب تعریف کرد. یعنی داستانی از خودش می ساخت... مادرش خدمتکار است و خانواده اش کی و کجاست

اتفاقی با شهرام در یک مهمانی آشنا شدم و... او به وسیله ی پدرش نامزدم را به زندان انداخت و به زور مرا به خانه 

لی هیچ رابطه ی خود آوردند... اینکه من نبودم و به خارج رفتم همه اش دروغ بوده. در واقع من زندانی او هستم، و

ای بین ما نیست. من و نامزدم مهرداد که دانشجوی مهندسی است، عاشق هم هستیم و تمام لحظه ها را به او فکر می 

 «کنم و...

 شهاب خیلی ناراحت و متاثر شد. بلند شد و دوباره بی قرار بر جای نشست:

زمستان که شما را دیدم یک آن تصویرتون از  عجب! پس...؟ شما...؟! خیلی زیبا هستید، تقصیر نداره. از آن شب -

جلو چشمم دور نشده، تمام مدت به شما فکرمیکردم. با اینکه امید نداشتم که بار دیگر بتوانم ببینمتون. کاش میشد 
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باز شما رو ببینم. اگه مایل باشید کمکتون میکنم و از دست او نجاتتون میدم. من دانشجوی مهندسی در آلمان هستم، 

 آلمانی است. اگه بخواید با هم میریم آنجا ... شاید بشه کاری کرد که نامزدتون آزادبشه...  مادرم

مینا از همه اینها متنفر بود. از این طبقه هر کس میخواست باشد،از همه بیزار شده بود. به حرفهایشان اعتمادی 

نجات مهرداد آرزویش بود ولی نمی بایست نیست. از کجا که راست بگوید؟ اگر چه فرار از خانه تیمسار و شهرام و 

خود را از چاله به چاه بیندازد. در اینجا میتوانست خبری از مهرداد به دست آورد و هر وقت میخواست با فریب 

شهرام به مالقات او برود. ممکن بود در صورت فرار، شهرام دیوانه شود و بالیی بر سر مهرداد بیاورد. به عالوه مادر 

 در دست آنان اسیر و بی پناه بودند. چطور آنان را رها کند؟  و برادرانش

به آبی چشم او نگاه کرد و گفت: میدونید که نفوذ و قدرت فوق العاده ای دارند و و هر کاری دلشون بخواد میکنند. 

اره ای جز سودی هم براتون نداره جز خطر. نمیدونید اگه من نباشم شهرام چه میکنه، ممکنه خون راه بیاندازه. چ

 صبر ندارم تا ببینم چی میشه. 

شهاب هر لحظه مشتاق تر و بی تاب تر میشد. هیجان عجیبی داغش کرده بود. هر بار نگاه مینا دیوارهای قلعه قلبش 

را بیشتر فرو میریخت و در آن بیشتر نفوذ میکرد و آنچه جز مهر و عشق او بود، بیرون میریخت. حتی ترس و 

 احساس خطر را.! 

شما فکر آنان را نکنید، من حاضرم همه خطرها رو با جون و دل بپذیرم. اگر موافق باشید بقیه با من. پدر منم نفوذ  -

 زیادی داره، شاید بتونم کمکتون کنم تا مهرداد آزاد بشه. فراموش کردن شما برام خیلی مشکله خواهش میکنم... 

متوجه نیستید چی میگید؟ با آزاد شدن مهرداد ما با هم عروسی  مینا به ریزش باران نگاه میکرد: شما مثل اینکه

میکنیم و به هر صورت از هم جدا میشیم. فکر اینکه ممکنه اونو فراموش کنم نباشید، خوب فکر کنید این کار هیچ 

 فایده ای برای شما نداره... 

نجام دهد. آشفته و بی قرار در او محو شهاب به راستی نمیدانست چه میکند، حاضر بود هر چه او بگوید و بخواهد ا

شده بود، پس ادامه داد: بله میدونم، همینکه بتونم کاری براتون انجام بدم و خوشحالتون کنم، برام کافیه. همینکه 

 مدتی شما رو ببینم ارزش هر نوع خطری رو داره. خواهش میکنم... 

ضی باشم که به دیدنم بیایید چند اشکال مهم وجود داره ؛ مینا رویش را برگرداند و گفت: میدونید، به فرض که من را

اول اینکه شهرام منو در قرنطینه نگه داشته، نه میذاره از خونه بیرون برم و نه کسی به دیدنم بیاید. شدیدا مراقبه. 

و آزاد اد راطراف باغ و ساختمان صد تا نگهبان گذاشته. چطور میخوای به دیدن من بیای؟ دوم باید قول بدی که مهرد

کنی، قدرت این کارو داری؟ میدونی تیمسار چه نفوذی در ساواک داره؟ و روی شخص شاه؟ او هر کاری دلش بخواد 

 میتونه انجام بده. 

باران بند آمده بود. پرندگان روی درختهای شسته و خیس، آواز میخواندند. صدای دریا شنیده میشد. هنوز موها و 

شرجی شمال بر رطوبت می افزود. شهاب به فکر فرو رفته بود. قیافه آلمانی اش درهم و لباس مینا خشک نشده بود. 

نگران به نظر میرسید. گویی در جام چشمش قطره هایی از دریا ریخته اند. به مینا خیره شده بود. به نظر میرسید 

 روحش پرواز کرده است، مینا بلند شد: 

 میریزه. اگه بفهمه ما با هم بودیم خدا میدونه که چه افتضاحی راه می اندازه. باید بریم، االن شهرام دنیا رو به هم  -
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شهاب به خود آمد و گفت: بله باید بریم، اگه قول بدید که... سعی خودمو میکنم. پدر منم در بین ساواک دوست و 

به فکر  شما رو ببینم. احتیاج آشنا زیاد داره شاید بتونه کاری بکنه. نمیدونم چی کار باید کرد فقط میدونم که باید

 کردن دارم، گفتید شما در قصر تیمسار هستید؟ کجا میشه شما رو دید؟ توی همون ساختمون؟ 

 ما در ساختمانی که قسمت جنوب باغ است زندگی میکنیم.  -

 ما یعنی با کی؟ خانواده تونم آنجا هستند؟  -

 کرده. بله، به طور موقت با مادر و بچه ها. پدرم فوت  -

از زیر درختان به طرف ساختمان رفتند. قطره های باران مثل مروارید بر روی برگها می درخشیدند و بر سر و 

 رویشان می چکید. مینا گفت: 

 من جلوتر میرم شما بعد بیایید.  -

 کند. از عصبانی کردن و رنج بردن شهرام لذت میبرد. میدانست او چه میکشد ولی نمیخواست دردسر ایجاد 

شهرام مست بود. همینکه متوجه غیبت مینا شد به خیال اینکه باز در رفته و به بچه ها، برادر و خواهرش پیوسته 

خیلی ناراحت شد. فکر کرد برمیگردد اما همینکه متوجه غیبت شهاب شد، آتش گرفت. نمیتوانست حرکت کند. 

 یکی از نوکرها را صدا زد و او را دنبال مینا فرستاد. 

 چند لحظه بعد کریم برگشت و گفت: آقا نیست. هر چی گشتم نبود از برادرهاش پرسیدم گفتند او را ندیده اند. 

رنگ شهرام پرید. از حسادت در حال منفجر شدن بود. دستور داد همه جا را بگردند. فکر اینکه شهاب مینا را برده 

گزیده به خود می پیچید. باید پدرش را خبر میکرد تا دور باشد و به تهران رفته باشند، دیوانه اش میکرد. مثل مار

نشده اند دستگیرشان کند. ولی پدرش با مهمانان مشغول می خواری بود. کجا میتوانست رفته باشد؟ اگر پیدایش 

نکنم چه کنم؟ قلبش چنان فشرده شد که نزدیک بود از جا کنده شود. مستی از سرش پریده بود. همه جا رنگ 

 وای موسیقی آزارش میداد.دستور داد همه جا را بگردند.... باخته و ن

مثل اینکه آواری بر سرش ریخته باشند، غمی چون کوه وجودش را خرد میکرد. فکرهایی متناقض و رنج آور سراسر 

وجودش را در خلئی سرد و منجمد فرو برده بود. مغزش منقبض شده و قلبش از حرکت ایستاده بود. عرق بر چهره 

 نشست نزدیک بود از حال برود که خبر دادند مینا می آید. اش 

دلش گرم و روشن شد و یخهای آن فرو ریخت. دنیا به رنگ دیگری در آمد و شادی شیرینی وجودش را در خود 

 فرو برد. گویی مژده ی زندگی مجدد برایش آورده اند. 

ه گلی نامرتب آمد. مهمانان سر میز غذا مشغول مینا با موهای بهم ریخته و مرطوب و لباسی چروک شده مثل دست

ناهار خوردن بودند. عطر و بوی مطبوع انواع غذاها با دود سیگار و انواع توتون و رطوبت و عطر جنگل درهم آمیخته 

بود. صدای برخورد قاشق و چنگال، همهمه ی مرموز دریا، خنده های لوس و موسیقی مالیم نشاط آور همه جا پیچیده 

ند نفر از پسرها مینا را دیدند و خوشحال شدند. غذا را فراموش کرده و به او خیره شدند. شهرام او را که دید بود. چ

همه غمها و خشم و ناراحتی اش را فراموش کرد. دلش آرام گرفت. نفس راحتی کشید و نیم خیز شد و پرسید: کجا 

 .؟ رفته بودی؟ فکر نکردی غیبتت چی به سر من میاره، اونم با..

 مینا خونسرد گفت: با کی؟ رفته بودم ساحل زیر بارون قدم بزنم. میدونی بارون رو چقدر دوست دارم؟ 

 شهرام آشفته پرسید: رفته بودی ساحل؟ پس چرا هر چی دنبالت گشتند نبودی؟ بگو با شهاب... 
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ه هیچ کس دیگرو در دنیا غیر از مینا شانه باال انداخت: شهاب؟ شهاب کیه؟ نمیدونی که من، نه تو و نه شهاب و ن

 مهرداد دوست ندارم؟ اگر اونم به ساحل رفته باشه به من مربوط نیست. 

دروغ نگو، شما رو باهم دیدند. حاال با اون چشمهای آبی و موهای طالییش میخواد تو رو از من جدا کنه؟ چی بهت  -

 گفت؟ موهات بهم ریخته، ... 

یوونه! غیر از مهرداد هیچ کس نمیتونه به من دست بزنه، فکر کردی عاشق چشمای مینا خندید و با تمسخر گفت: د

 آبیش شدم؟ خاطرت جمع، دیگه دلی ندارم که به کسی بدم. 

شهرام برافروخته گفت: چقدر دوست داری منو عذاب بدی؟ سنگدل! پس به عمد این کار رو میکنی؟ اگه دیرتر 

 با او فرار کردی.  رسیده بودی ... سکته میکردم. فکر کردم

 مینا خندید: به کجا فرار کنم؟ مادر و بچه ها پیش شما هستن، مهردادم که زندونه جایی نمیتونم برم. 

شهرام دقیق و شیفته به موها و سر و صورت و لباسش نگاه کرد. رنجیده خاطر گفت: معلومه که با هم ... انکار نکن، 

خم و ترکه آلمانیاست. راست بگو کجا بودید؟ چی میگفت؟ حاال که منو من اون پسره چشم آبی رو میشناسم. از ت

زمین گیر کردی، جلوی چشمم با دیگری... میدونم منو دوست نداری ولی هیچ کس دیگرو هم نباید دوست داشته 

 باشی. هیچ کس حق نداره تو رو از من جدا کنه. میکشمش، تخم سگ حرومزاده، حاال... 

اال انداخت: هر فکری میخوای بکن. اختیار خودمو دارم. کنیز تو که نیستم. تو هیچ کس من مینا شانه هایش را ب

 نیستی حق نداری در کار من دخالت کنی. 

هر کسی که باشی باز مال منی. نمیذارم کسی تو رو از من بگیره. هر قول و قراری که گذاشتی فراموش کن. تخم  -

بهش میفهمونم که ... حاال بیا بریم ناهار بخوریم، خیلی وقته مهمونا  حرام نشسته زیر پات؟ پدرشو در می آرم

 مشغولند، من منتظر تو بودم. دستش را جلو آورد تا دستش را بگیرد. 

 حاال او کجاست؟  -

 کی؟ من چه میدونم؟  -

 شهاب حرومزاده ی موذی.  -

خریه. چند دقیقه ای کنار ساحل باهم حرف  مینا خندید و با عشوه و طنازی خاصی گفت: من چه میدونم شهاب چه

 زدیم، همین. دستش را کشید و از او دور شد. 

پس از ناهار شهرام، شهاب را دید که مشتاقانه به مینا چشم دوخته. به مینا نگاه کرد تا ببیند او چه کار میکند ولی مینا 

 توجهی به او نداشت و مشغول گفتگو با یکی از مهمانان بود. 

 م با چوب زیر بغل خود را به شهاب رساند و خشمگین گفت: با مینا کجا رفته بودی؟ مگه نمیدونی او نامزد منه؟ شهرا

شهاب سرخ شد و کمی دستپاچه گفت: جایی نرفتیم، در ساحل قدم زدیم. او گفت که نامزد شما نیست و کامال 

 آزاده.. 

 ونو نداره، دورشو خط بکش. بیخود گفته. او مال منه و کسی حق نزدیک شدن به ا -

 اما او خودش گفت که... میخوای ازش بپرس. تازه کاری نکردیم چند دقیقه باهم حرف زدیم، همین.  -

شهرام با خشونت ادامه داد: بسیار خوب، از این به بعد حق اومدن به خونه ما و دیدن اونو نداری. پاتو از گلیمت 

 به مینا رو نداره...  درازتر نکن. هیچ کس حق نگاه چپ کردن
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شهاب ناراحت شد، نمیدانست به عشق خود نسبت به مینا اعتراف کند یا نه. چه میتواند در مقابل شهرام و پدر 

 مقتدرش بکند؟ 

شهاب حالت دفاعی داشت و با لحنی خشن گفت: اگه او خودش دلش بخواد منو ببینه چی؟ او تورو دوست نداره. 

.به چه دلیل وصی و وکیل او شدی؟ مگه اونو خریدی؟ اگه خودش بخواد تو حق نداری خیال خام کله تو پر کرده

 جلوشو بگیری، برده ی تو که نیست؟ 

شهرام برافروخته گفت: اوال که خودش نمیخواد دوم اگرم بخواد من اجازه نمیدم. حاال به هر عنوان میخوای حساب 

 درست نکن. اگه یکبار دیگه متوجه بشم که... میکشمت...  کن. بهتره حساب کار خودتو بکنی. واسه خودت دردسر

شهاب باسوادتر، باهوش تر و فهمیده تر از شهرام بود، بحث با او را بیخود دید، بلند شد و به طرف ساحل رفت. به 

 تنهایی و فکر کردن نیاز داشت. 

به دریا ریختند. شکمها و باسنهای  بعدازظهر و پس از استراحت همگی، از زن و مرد و کوچک و بزرگ *** شدند و

چاق و ورقلمبیده در مایوهای زیبا و تنگ و خوشرنگ. زن این در آغوش دیگری بود و برعکس. ژنرال، مادر شهاب 

را که چهره یک عروسک فرنگی را داشت در آغوش گرفته بود. سپس شنا کنان از ساحل دور شدند. مینا از 

د و حیرت کرده بود. گویی خدا ذره ای حیا، غیرت، تعصب و شرم در حرکتهای لوس و خنک آنان چندشش میش

 وجودشان ننهاده بود. 

 شهاب به طرف مینا آمد. مایو پوشیده بود. موهای بدنش بور و طالیی بود. پاهایش برهنه و در ماسه فرو رفته بودند. 

 شما شنا نمیکنید؟ دریا آروم و عالی است.  -

 یکنم. مینا به خشکی گفت: نه نم

 چرا؟ حیف نیست دریای به این زیبایی.... از شهرام میترسی؟  -

 مینا نمیخواست به اندام برهنه او نگاه کند. رویش را برگرداند و به دریا نگاه کرد. 

 دوست ندارم شنا کنم. نه، از او نمیترسم ولی اینطور شنا کردن را زشت میدونم.  -

باحیاست و از خانواده ای شریف است. خداحافظی کرد و از او دور شد. چون شهاب فهمید از آن دختران نجیب و 

 شهرام مثل سگ نگهبان پارس کنان نزدیک میشد. 

مینا فکر میکرد فرق اینها با حیوان چیست؟ از نظر خوردن، خوابیدن و شهوت رانی که از حیوان جلو افتاده اند. 

ون مردم بزرگ کرده اند. به نظرش آمد که مشتی زالو هستند که در حیوانهایی که ظالمند و ستمگر و شکمها را از خ

دریا می لولند و از سر و کول هم باال میروند. باسنهای کت و کلفت، چاق و کوتاه به زور در مایوهای زیبا و رنگ 

 وارنگ، چپانده شده، شکم ها برآمده و اندام قلمبه سلمبه و ورقلمبیده. 

نا آمدند. در حالیکه با حیرت مهمانها را به مینا نشان میدادند. چندتا از جوانها دنبال برادر و خواهرش به طرف می

 دختری می دویدند از جلو آنها گذشتند. یکی از پسرها گفت: هر که گرفتش مال خودش. و غش غش خندیدند. 

، از دیدن بدنهای *** شهرام در کنار مینا در صندلی راحتی و زیر چتر باالی سرش مثل شاهزاده ها نشسته بود

 دخترها و دختری که می دوید هیجان زده و تحریک شده بود. نگاه شهوت آلودش را به مینا دوخت. 

چرا تو آب نمیری؟ نمیدونم دختری به این جوانی و زیبایی چرا باید دلمرده باشه؟ تو مثل زنهای معمولی نیستی.  -

 کی هستی؟ پری یا فرشته؟ 
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گرفت، مثل آتش میسوخت و به طور عجیبی به مینا خیره شده بود به طوریکه مینا ترسید و با  دست مینا را در دست

 دست به دریا اشاره کرد. 

یعنی میگی برم قاطی اینا؟ ببینم چطور وقتی با کسی حرف میزنم ناراحت میشی ولی میگی جلو اینا *** بشم و شنا  -

بی حیا هستن. و شهره را با پسری نشان داد که در آب به هم  کنم؟ میخوای با شهاب برم تو آب؟ نگاه کن چقدر

 چسبیده بودند. 

 عین حیوون، اینا آدمن؟ اگه سالم بودی االن توهم....  -

 شهرام که محو جمال او بود به دریا نگاه کرد. تحریک شده بود و به هیجان آمده بود: 

زنی نمیتونه منو به طرف خودش بکشونه. تو! نمیدونم چی بگم. و من! بهتر که آنجا نیستم. با بودن تو نه، دیگه هیچ  -

 آب دهانش را فرو داد: دستتو بده من، این همه بی رحم نباش. 

باز فکر کشتن مهرداد به سرش زد. با مرگ او مینا میتوانست آزاد شود، مال او باشد. هر روز که میگذشت ناامیدتر 

 ا این همه عاشق و طرفدار بهتر و باالتر از من، از کجا که با من ازدواج کنه؟ میشد. به فرض که مهرداد هم نباشد او ب

 شهاب از دور به آن دو نگاه میکرد. جرات نزدیک شدن به آنان را نداشت. 

مینا هوس کرد کمی با او حرف بزند. هر چه بود از شهرام بهتر بود. رو کرد به شهرام. نگاهش تا اعماق وجود شهرام 

 زاند: را می لر

میرم کمی قدم بزنم، منکه میتونم راه برم. تو بشین این منظره جالب و هوس انگیز را تماشا کن. و بدون آنکه  -

 منتظر پاسخ بماند به طرف شهاب رفت. 

شهاب زود از آب بیرون آمد و لباس پوشید. خوشحال و هیجان زده به استقبالش رفت و شیفته و مشتاق او را در 

 ق کرد: نگاه خود غر

چطور از دستش در رفتی؟ دیدن شما آدم رو جادو میکنه و به خلسه فرو میبره در کنار شما بودن شیرینه، خوش به  -

 حال شهرام. 

مینا خندید و سرش را تکان داد: بیچاره شهرام، اگه بدونید که من با او چه میکنم دلتون به حالش میسوزه. مشغول 

ی باغ رفتند که خلوت تر بود. صدای خنده های شهوانی و چندش آور با جیغ و فریاد قدم زدن شدند و به طرف انتها

زنها در دریا گم میشد و از دور مثل همهمه حمامهای زنانه شنیده میشد. شهاب گویی روی زمین نبود و وجود خود را 

 احساس نمیکرد. گفت: 

 نمیترسید جلوی او به سراغ من اومدید؟  -

 من از هیچ کس نمیترسم. شما چطور؟ نمیترسید؟  نه، چرا بترسم؟ -

نه، یعنی ممکنه بترسم اما با شما بودن ارزش هر خطری رو داره، چه کار میکنه؟ اگه شما مایل و راضی باشید او  -

نمیتونه کاری بکنه؟ از ظهر تا به حال دارم فکر میکنم که چطور میشه از دست او رها شد؟ آدمهای خطرناک و 

 تند. کاش... پرزوری هس

آهی کشید. ایستاد و مینا را در نگاه خود فرو برد، حرفی نزد. در سکوت قدم میزدند و به موجهایی که با ساحل 

شوخی میکردند نگاه کردند. قایقی در دوردست مشغول ماهیگیری بود. ماهیگیر همراه با ارکستر موجها، ترانه محلی 

حالتی کرخت کننده داشت. غمگینی خاصی داشت، فکرمیکردی دلت زمزمه میکرد. هوا همچنان مه آلود بود و 
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میخواهد گریه کنی یا آنقدر بروی تا در تراکم انبوه آن ناپدید گردی. به قایق نگاه کردند و به آواز ماهیگیر گوش 

 سپردند: 

امه د. کاش تا ابد ادکاش در آن قایق بودیم، میرفتیم تا بی نهایت دریا. چقدر این لحظه ها شیرین و لذت بخش ان -

داشت. امروز دریا، ساحل و جنگل به نظر من رنگی دیگر دارند. به همه جا رنگ شاد و فرح بخش زده اند. چه 

 سعادتی باالتر از اینکه با آنکس که میپرستی باشی؟ 

ای ن جمله همینا حرف نمیزد. گوشش از این حرفها پر ود. شهرام کم بود، یکی دیگر اضافه شده بود. حوصله شنید

عاشقانه و ستایش آمیز را نداشت. چشم به موجهای بی رنگ و خاکستری دریا دوخته بود و یاد مهرداد به دلش 

 چنگ میزد، آن را میفشرد و میخراشید و رها میکرد؛ مجروح و خونین. 

ارش داد در کندلش میخواست سیر گریه میکرد. گرفتگی هوا بیشتر دلش را میفشرد. چه میشد به جای اینها مهر

 بود. سعادت و خوشبختی واقعی آنوقت حاصل میشد. 

روی نیمکتی نشست و چشم به دریا دوخت و بی اختیار اشکش سرازیر شد و در حالی که در جام سیاه و جادویی 

 چشمش قطره اشکی میدرخشید،

 شروع به گریه کرد . سرش را میان دستانش گرفت و« شما برید ، می خواهم تنها باشم :» رو به شهاب گفت 

شهاب متحیر نگاهش می کرد . فکر نمی کرد این فرشته ی زیبا اینقدر غمگین باشد . چشمان اشک آلودش او را 

چنان گرفته بود که قدرت حرکت نداشت و نمی توانست کلمه ای به زبان آورد .درست مثل مجسمه ای شده بود 

 این جمله را گفت :.مثل جسدی بی روح ایستاده بود عاقبت به زحمت 

شما گریه می کنید ؟ چرا؟ چه اتفاقی افتاده ؟ کسی حرفی بهتون زده ؟ زیبا ترین دختر جهان نباید گریه کنه . کاش »

 ...«می تونستم غم شما رو بر جان و دل خود بریزم و دلتان را از غم خالی کنم 

پسری فوق العاده باهوش و کنجکاو بود . صدای پایی آمد . مینا سر برگرداند . برادرش محسن بود ،محسن 

 خوشحال به سویش دوید .

 «تو اینجایی مینا !شهرام دنبالت می گرده. »

 مینا بی اعتنا شانه هایش را باال انداخت .

 «به درک که می گرده . برو بگو مینا می گه نمیام . بچه ها کجان ؟»

 .«یلی بهونه تو میگیره همین دور و ورا ، بهشون بگم بیان اینجا ؟ محمد خ»

چند دقیقه بعد بچه ها شادمانه و خوشحال به سویش دویدند . مینا محمد را در آغوش گرفت و بوسید . بچه ها را به 

 شهاب معرفی کرد شهاب همه ی آنان را که زیبایی خاصی داشتند به دقت نگاه کرد.

 ان می دویدند .شهاب گرفته و غمگین بود.نزدیک غروب بود که به ساختمان باز گشتند . بچه ها دنبالش

 «نمی دونم چطور اینجا رو ترک کنم ؟هر طور شده به دیدنتون میام . شما هیچ وقت از خونه بیرون نمی رید ؟»

 «نه ، اگرم برم باید با شهرام باشم،ولی اگه دانشگاه قبول بشم مجبوره اجازه بده کالس برم . امیدم اینه.»

 تکانی خورد و چشمش درخشید .شهاب از خوشحالی 

پس شما امسال کنکور شرکت کردید ؟ امیدوارم قبول بشید . خیلی خوشحال شدم . شما قبول می شید،مطمئنم ،ما »

 ...«می تونیم باز همدیگر و ببینیم 
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هره های چشهرام مثل برج زهر مار نشسته بود و از خشم به خود می پیچید . روی ایوان نشسته بود و در حالی که خط

و چشمانش را غم پوشانده بود به ساحل نگاه می کرد . مهمانان رفته بودند و یا در حال رفتن بودند . مینا بخصوص 

بچه ها را با خودش آورد که شهرام فکر نکند که با شهاب تنها بوده . شهاب خداافظی کرد و از مینا جدا شد . به 

 ش . مینا بچه ها را رها گرد و به ظرف شهرام آمد . سختی و دشواری مثل جدا شدن مادری از فرزند

 «مهمونا رفتند ،چیه ؟عزا گرفتی ؟»

 شهرام رنجیده و غمگین نگاهش کرد.

خوش گذشت ؟ می خواستی عزا نگیرم ؟ مهرداد کم بود ،این یکی هم اضافه شد . تو که می گفتی شهاب چه خریه »

نی منو آزار بده . لعنت به این عشق اگه تو نبودی خدا می دونه حاال کجا ؟آنوقت ساعت ها با او ... باشه هر چه می تو

 «بودم . اگه این پسره رو ببینم می دونم چی کارش کنم و حاال که شَل شدم 

او تقصیری نداره،کاری نکرده؛من پیش بچه ها بودم او هم آنجا بود پسر نجب و خوبیه . :»مینا با بی خیالی پاسخ داد 

 «فی ازش ندیدم .ببینم مگه من اسیر تو ام ؟هیچ حرکت جل

 شهرام آهی کشید و پکی به سیگارش زد . جاسیگاری پر از ته سیگار بود.

بسیار خوب ،هر کاری دلت می خواد بکن ،اگه شکنجه کردن من باعث خوشخالیت می شه ،بکن. او از من قشنگ »

ت بیرون کرده و جاشو گرفته ؟!ای فرشته ی سنگدل ! به تره ،حتما بهتر می تونه حرف بزنه . شاید مهردادو از قلب

من که می رسی اخم و تَخم می کنی و غمگینی ، اما با او .... اون صبح که دو ساعت رفته بودی ، اینم بعدازظهر ،ولی 

 ...«دیگه نمی ذارم چشمش به تو بیفته 

 به چشمان او دقیق شد.

 "حاال راست بگو دوستش داری ؟  "

خندید . حق با شهرام بود . از رنج بردن او لذت می برد .یک لحظه به چشمان او نگاه کرد یک نگاه کافی بود مینا می 

 که همه چیز را جبران کند.

دیوونه ، این حرفا چیه ؟یه موی مهردادو با صد تا مثل او عوض نمیکنم.گفتم که دیگه قلبی ندارم که جای کسی "

می چند کلمه حرف زدیم.چیه؟ غیرتی شدی؟ اگه راست میگی جلو خواهر و دیگه باشه. همینطور واسه ی سرگر

مادرتو بگیر که چند تا دوست پسر دارند. اون بیچاره رفت و به قول خودت دیگه نمیتونه دیداری با من داشته 

 "باشه.راستی راستی انگار کنیز زر خریدم .خُب ، میرم پیش بچه ها.

و، حاال پس از این همه رنج و عذاب چند دقیقه هم پیش من باش. بی رحم ، نه،نر"شهرام هراسان و آشفته گفت:

 "بشین ببینم من چه کنم از دست تو ؟ میدونم آخرش مجبور میشم خودمو بکشم.این تنها راه نجاته.

 مینا با صدای بلند خندید و شانه باال انداخت. باد موهایش را به چهره اش ریخته بود.

بکنی و شهامتشو داشته باشی که خیلی خوبه.دیگه پدرت مجبور نیست مهردادو تو زندون نگه  اگه زودتر این کارو"

 "داره.از دستت راحت میشم.جدی خیلی فکر خوبیه.باعث نجات هر سه مون میشه...

 "شهرام متفکرانه به او نگاه کرد . آیا روزی مجبور بود این کار را بکند؟آهی کشید و پکی به سیگارش زد و گفت:

کـه اینطور؟ پس از مرگ من خوشحال میشی و نجات پیدا میکنی ؟ باشه، بدجنس . مثل اینکه خدا خلقت کرده واسه 

 "آزار من.
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یا واسه ی لذت تو ؟ من بدجنسم یا تو ؟ تو که عزیزترین و محبوب ترین کسم را به زندون انداختی ؟ میدونی هر  "

من میگذره؟ حقته هرچی میکنم. هر که دیگه جای من بود به روت نگاه لحظه ای را که او در زندون میگذرونه چه بر 

هم نمیکرد. می کشتت.میدونی قیافه ی تو چی رو به خاطرم میاره ؟ شکنجه گران ساواک ، کسی که مهردادو شکنجه 

 "میکنه.توقع داری چطور باهات رفتار کنم ؟

سنگینی آوار یاس خرد میشد.احساس میکرد هیچ کاری شهرام با هر کلمه ی او پتکی به سرش فرود می آمد.در زیر 

از دستش ساخته نیست،جز خودکشی. غمی به تلخی زهر و سنگینی کوه همچون مه او را فراگرفت و در خود فرو 

 برد. سرش را میان دستانش فرو برد. شانه هایش شروع به لرزیدن کرد. او می گریست.

ه قدری حساس بود که ناراحتی یک حیوان را نمیتوانست ببیند چه برسد همان احساس ترحم به سراغ مینا آمد. او ب

به انسان. احساس کرد شهرام پروانه ایست که دیوانه وار دورش میچرخد و بی مهابا خود را در شعله های آتش می 

 اندازد و... دلش به رحم آمد. نشست. دستش را در دست گرفت. دستی که مثل پاره ی اخگر بود.

ال دیگه چرا گریه میکنی ؟ بی مزه ، دروغ میگم؟ وجدانت عذابت میده ؟ حق با منه ، یا تو ؟ اگه مهردادو به خب حا "

زندون نمی انداختی ، شاید میتونستم کمی احساس محبت داشته باشم ، اما با این کار نمیتونم. مثل اینکه آدم با قاتل 

ادرت باز بیاد هر چه از دهنش در میاد نثار من کنه ؟ االن عزیزترین کسش روبرو بشه. خب ، گریه نکن ، میخوای م

 "یکی میره بهش خبر میده ، اشکاتو پاک کن...

تماس دستش با دست او جرقه ای در وجود شهرام افکند. آتش بود ، مثل طوفانی آن را شعله ور ساخت. به صورت 

باشد برایش قابل باور نبود . پس خیلی هم از او گلرنگش نگاه کرد. اینکه مینا خودش با میل خود دست او را گرفته 

متنفر نبود. روزنه ی امیدی در عمق تاریک قلبش باز شد. درخششی که چند لحظه بیشتر نبود . فکر اینکه مرگش 

 مینا را خوشحال میکند او را به فکر

هرداد خود را تسلیم می کند،تا به خودکشی انداخته بود.یا باید او می مرد یا مهرداد.اگر امید داشت که پس از اینکه م

حال این کار را کرده بود.ولی مینایی که می شناخت...امکان نداشت این کار را بکند.اگر مهرداد می مرد خودش را 

 می کشت،پس تنها راه رهایی خودکشی بود.دستش را بوسید و آرام شد.

22 

ود.به هیج وجه نمی توانست تنها از باغ خارج شود.در چند روز بعد به تهران بازگشتند.شهرام بر مراقبان مینا افز

 داخل باغ هم به چند نفر سفارش کرده بود که مراقب باشند تا کسی به دیدنش نیاید و با کسی تماس نداشته باشد.

 و تگرف می کتاب برایش نیاوران پارک ٔ  کار مینا مطالعه بود.مطالعه را بسیار دوست داشت.برادرش از کتابخانه

م هم مجله،روزنامه و کتاب برایش می خرید.کم کم انقالب چهره اش را آشکارتر می کرد و حجاب را کنار می شهرا

زد.بچه ها از خبرها و شایعه هایی که می شنیدند برایش تعریف می کردند و شبها از رادیو بی بی سی خبرها را می 

بش را گرم و روشن می کرد.طبق معمول به خواهشها و شنید.خوشحال بود.امید اینکه زندانیان سیاسی را آزاد کنند قل

تمناهای شهرام توجهی نداشت و به سوز و گدازهای او بی محلی می کرد.آیا ممکن بود روزی ورق برگردد و همه 

 چیز دگرگون شود؟دلش می خواست هرچه دارد بدهد تا انقالب پیروز شود.

ریاضی دانشگاه تهران.پس از دستگیری مهرداد،این نخستین  ٔ  بود،رشته شده قبول مینا.شد اعالم کنکور ٔ  نتیجه

 باری بود که خوشحال می شد.بیشتر به خاطر نجات از اسارت.باورش نمی شد با آن همه ناراحتی و نگرانی و

 نداشتن آمادگی، قبول شده باشد. این موفقیت را مدیون شهرام بود.
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هریور ماه بود. با وجود گرمی هوای تهران، هوای آنجا خنک و شهرام با جعبه ی شیرینی به دیدنش آمد. میانه ی ش

مطبوع بود. پرنده ها آواز می خواندند. گنجشکها طبق معمول شلوغ می کردند. زمزمه ی جوی آب که از نزدیک 

 اتاقشان می گذشت شنیده می شد و رقص شاخه ها در مقابل باد مالیم آخر تابشسان جلوه و شکوه خاصی داشت.

ر روزنامه به دنبال نام بعضی از همکالسیهای سابقش می گشت.. جلو اتاقشان زیر سایه ی درخت نشسته بود. مینا د

 باد مالیم با موهایش بازی می کرد.

 این لقبی بود که به او داده بود. لقب دیگری که برایش نهاده بود گل غمگین بود.« سالم فرشته ی سنگدل!» 

 «بول شدی. ببینم، به من نگاه کن. نگاهی عمیق و طوالنی. هدیه ی قبولیت.تبریک می گم، خوشحالم که ق» 

 مینا سرش را بلند کرد و برای نخستین بار نگاهش را بدون کینه و خشم به نگاه مشتاق و شیفته ی او آمیخت.

 «متشکرم.» 

یاد آن روز افتاد که مهرداد قبول ولی ناگهان یاد مهرداد در دلش شعله کشید. کاش او بود و این خبر را می شنید. به 

 شده بود و شادی فوق العاده اش را دوباره احساس می کرد.

خیلی خوشحالم از این زندون بی نام نجات پیدا کردم، از این قفس طالیی. الاقل می تونم رنگ مردمو ببینم و با آنان » 

 «ارتباط برقرار کنم.

گیج شده بود، نمی توانست حرفی بزند. کنارش نشست. حالت رخوت  شهرام که از نگاه و تماشای چشمان او مست و

آوری داشت. چند روز بود از نزدیک او را ندیده بود، یعنی تا می آمد به اونزدیک شود، مینا طبق معمول می گریخت 

و از او فاصله می گرفت. نمی خواست عادتش بدهد که هر روز به سراغش بیاید. نمی خواست وسیله ی لذت و 

خوشگذرانی او باشد و عروسکی برای خوشحال کردنش. هدف شهرام از در قفس نگه داشتن او همین بود. نباید به 

 هدف خود می رسید. البته شهرام هم نمی خواست او را بیش از این رنج دهد و مجبورش کند.

 کم کم شهرام از آن حالت خارج شد و سعی کرد دوباره از جام نگاهش بنوشد.

گفتی خیلی خوشحالی؟ منم همینطور. البته به خاطر خوشحالی تو. با این هوش و استعداد مطمئن بودم که  خب که» 

قبول می شی. باید چشن بگیریم، بیا شیرینی بخور. بچه ها رو صدا کن تا شیرینی بخورند. امشب بیا به ساختمون ما و 

 « با ما شام بخور تا جشن بگیریم.

 دانست چه می خواهد.مینا باز نگاهش کرد. می 

بیام چه کنم؟ مادر و خواهرت که ما رو داخل آدم حساب نمی کنند. بچه های ما رو تحقیر می کنند. ما همینجا » 

 «جشن می گیریم، جای ما اینجاست.

باز هم شهرام دستپاچه شد و خود را گم کرد. هر بار که در چشم او نگاه می کرد مثل این بود که نخستین بار است 

 که او را می بیند. حالتی خلسه مانند به او دست می داد.

 «پس من میام اینجا. اجازه می دی؟» 

در روحش توفانی برپا بود، مثل تشنه ای که کنار چشمه ای زالل و گوارا باشد و اجازه ی نوشیدن نداشته باشد. دچار 

و د و مجبورش کند ولی تحمل خشم و عصیان احالتی عصیانی شده بود. چند بار تصمیم گرفته بود به زور متوسل شو

را نداشت. مینا به روزنامه نگاه می کرد که خبر از تظاهرات و درگیری در چند شهر داشت. با دقت و عالقه خبرها را 

 مطالعه می کرد. کمی بعد سرش را بلند کرد،
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تونند جلو مردمو بگیرند. کارتون  باز قم و چند شهر دیگه تظاهرات شده و عده ای شهید شده اند. با کشتن نمی» 

 و خندید.« ساخته است.

همان شب، شهرام دستور داد شام مفصلی تهیه کنند و برایشان به اتاق کوچک و محقر ته باغ بیاورند. مینا برای همه 

م شهرام ای مستخدمان، آشپز و باغبان شیرینی برد. همه مینا را دوست داشتند و برایش دعا می کردند. از اینکه به د

 افتاده و زندگی و آینده اش سیاه و تاریک شده ناراحت و نگران بودند و با او احساس همدردی می کردند.

روز شنبه بیست و نه شهریور، شهرام او را به دانشگاه برد تا ثبت نام کند. پیش از آن عکس و مدارک او را آماده 

بی سرو ته را دوباره می دید و مردم عجول و عصبی، بیتفاوت و کرده بود. مینا پس از مدتها شهر شلوغ و بی نظم و 

خشمگین را نگاه می کرد. همه جا آرام بود. ولی مینا حس می کرد که این آرامش پیش از توفان است. جنب و جوش 

ر د مردم پایانی نداشت. گویی هرگز تالش و حرص برای کار پایانی ندارد. فریاد دست فروشها، گداها و دوره گردها

 میان ازدحام خودروها محو می شد. سر چهار راه پسر بچه ای ژنده پوش دسته ای بلیت جلو آن دو گرفت.

 «بختتونو آزمایش کنید، چهار شنبه صد هزار تومن...» 

چراغ سبز شد و پسر بچه میان ازدحام گم شد. مردم دیوانه وار و شتاب زده می دویدند. گویی از خطری موهوم در 

ر بودند. به دنبال چه چیزی بودند و از چه چیزی می گریختند؟ مثل النه ی مورچه در هم وول می خوردند. حال فرا

ناگهان مینا عمو داوود را دید. با چرخ پر از نان خشکه اش و چهره ی پر از چین و چروکش که از عرق پوشیده شده 

 بود. به زحمت با قامتی خمیده قدم بر می داشت.

 «یه، نون خشک می خریم...چوبکیه، نمک» 

خسته و خم شده به سختی چرخ را می کشید. بچه های او را مجسم کرد که بر سر نان خشکه ها دعوا می کردند. بی 

 «نگه دار.» اختیار فریاد زد:

 «پول داری؟ کمی پول می خواستم.» شهرام حیرت زده ترمز کرد. مینا گفت:

ز چنین درخواستی نکرده بود. فکر کرد چیزی دیده و می خواهد بخرد. از این حرف بر حیرت شهرام افزود. او هرگ

 اینکه مینا از او درخواستی کرده خوشحال شد. دسته ای اسکناس بیرون آورد و به او داد.

 «چی می خوای بخری؟ منم بیام؟ اگه کمه بازم پول هست.» 

 عمو داوود که متعجب نگاهش می کرد داد و برگشت. مینا پاسخی نداد. پول را گرفت با عجله پیاده شد، پول را به

 شهرام بیشتر حیرت کرد. او کی بود؟ آیا مینا او را می شناخت؟ از بستگانش بود...

 «فکر کردم می خوای چیزی بخری. او کیست، می شناختیش؟...

 مینا، عمو داوود را که ذوق زده پولها را می شمرد نگاه کرد.

 و خوشحالی زن و بچه ی او را تجسم کرد.« به این پول بیشتر از تو نیاز داره. چه کاری؟ هر که هست» 

در راه بازگشت... شهرام بستنی و آب میوه خرید. ولی هر چه کرد مینا پیاده شود و با هم گردشی بکنند یا به سینما 

 بروند، قبول نکرد.

رام او را برد و رساند و بعداز ظهر او را برگرداند. نخستین روز مهر دانشگاه ها باز شدند و مینا سر کالس رفت. شه

از اینکه با اوست خوشحال بود و لذتی عجیبی می برد، اما بیم داشت که او بگریزد یا کس دیگری او را از چنگش 

 بیرون آورد. سخت مراقب او بود و برای احتیاط و مراقبت او به دستور پدرش دو مامور جلو دانشکده ی علوم گمارد.
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مینا شادتر و با نشاط تر به نظر می رسید. با شادی کودکانه و حرکتی نرم زیبا آماده می شد و شهرام از شادی او شاد 

 بود و دیدار او و وجودش، آرامش، لذت و نشاط به او می بخشید.

 «سالم.» آن روز همین که وارد داشکده شد یکی گفت:

 شهاب بود. آراسته و مرتب و فریبنده.

 «یک می گم. خیلی خوشحال شدم که قبول شدید. اسمتونو تو روزنامه خوندم، خیلی خوب شد.تبر» 

 «باید مواظب باشی، شهرام چهار چشمی مراقبه و...» مینا از دیدنش خوشحال شد و پاسخ تبریکش را داد و گفت:

ببیند و یک بار هم با شهرام به گوشه ای رفتند. شهاب گفت که چند بار به خانه تیمسار آمده و نتوانسته او را 

 دعواشان شده.

 مینا پرسید که برا آزادی مهرداد چه کرده؟ می تواند کاری بکند؟

شهاب گفت به پدرم گفتم و او بوسیله ی دوستانش در ساواک تحقیق کرد. در زندان اوین است و متاسفانه محکوم 

است و کاری نمی شه کرد. با شنیدن این حرف دنیا  به حبس ابد شده. گفته اند که پرونده اش در دست خود تیمسار

در نظر مینا تیره و تار شد. سرش گیج رفت. مثل اینکه چیزی از درونش کنده شده و فرو ریخت. حالش بهم خورد، 

 سرش را به دیوار گذاشت و رنگش مثل برف سفید شد.

 «مینا خانم، مینا خانم!... چی شد؟» ده گفت:شهاب دستپاچه شد. جرات اینکه به او دست بزند نداشت. آشفته و درمان

دستش را گرفت، مثل یخ سرد شده بود. سعی کرد گرما و حرارتی که وجودش را می سوزاند به او منتقل کند. هول 

 شده بود. نمی دانست چه کار کند.

د! حبس ابد! اب» زیر لب گفت: چشمان مینا بسته بود، با مهرداد و کنار او بود، آن روزهای آخر، در خانه ی تیمسار و...

 «ابد! چرا؟

شهاب از فرصت استفاده کرد و سر واو را در آغوش گرفت و شانه هایش را مالید. سعی کرد دلداریش دهد از اینکه 

او را ناراحت کرده، سخت متاثر بود. به مژگان سیاه در هم رفته اش نگاه کرد و صورت رنگ پریده اش، مثل ماه در 

 ی بود.هاله ای طالی

 مینا به خود آمد، سرش را بلند کرد، نگاهی به شهاب که هیجان زده و مضطرب بود، کرد.

مطمئنی که به او حبس ابد دادند؟ آخه چرا؟ مگه چه کار کرده؟ لعنتی ها، انتقام اونو می گیرم. مثل اینکه فکری به » 

 خاطرش رسیده بود.

و با خود تکرار کرد، حبس ابد، حبس ابد! « یک عمر ممنون می شم. می شه یه مالقات بگیری؟ اگه این کارو بکنی» 

 نه، ایشاال نابود میشن. همه رو می کشیم. نمی مونند.

سعی می کنم ترتیب مالقاتتو بدم. شاید دروغ گفته باشند و حبس ابد نباشه. حاال بلند شو » شهاب هیجان زده گفت:

 «بیاد. بریم بوفه چای یا چیز دیگری بخور تا حالت جا

آن روز مینا نتوانست به کالس برود. با شهاب به محوطه ی پر درخت دانشگاه رفتند. شهاب قول داد که برایش 

مالقاتی بگیرد. اما هر چه سعی کرد او را خوشحال کند و از سنگینی بار غمش بکاهد فایده ای نداشت. درخت و باغ و 

می آمدند و هر چه می کرد نمی توانست لحظه ای از این فکر، که  گل و آسمان و زمین همه به نظر مینا سیاه و تار

چون آتش شعله ورش می کرد، جدا شود. یعنی دیگر مهرداد را نمی بیند؟ تمام کارهایش به خاطر او بود. درس 

اما  ؟خواندنش، دانشگاه آمدنش، خوردن، خوابیدن و نفس کشیدنش. اگر او نباشد و امید زندگی با او، چرا زنده بماند
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یکی در قلبش به او می گفت:: دروغ است، او می آید. آیا شهاب به عمد این خبر را به او نداده بود؟ او می داند که 

شهرام را دوست ندارم، شاید فکر کرده که اگر مهرداد نباشد با او... کمی امیدوار شد. با قرار مالقات بعدی از هم 

 جدا شدند.

گری دید. غمگین و افسرده، نه مثل همیشه، خیلی شدیدتر از پیش. گویی گلی بود که آن روز شهرام مینا را طور دی

بی آب مانده باشد. رنگش پریده، لبهایش سفید و چشمانش مملو از غمی تلخ و مرموز بود. از هنگامی که دانشگاه 

هر شلوغ و ازدحام مردم قبول شده بود خوشحال و شاداب تر شده بود. ولی آن روز پاسخ سالم شهرام را نداد. به ش

چی شده گل غمگین من؟ دیگه چرا اینطور » نگاه می کرد. شهرام هرگز او را اینطور ندیده بود. با نگرانی پرسید:

 ...«اخمات و تو هم کردی؟ فدات بشم الهی، وقتی اینطور می بینمت بیشتر دلم می خواد ببوسمت و 

 »به رنگ ماه در آمده بود، نشست. با دست صورتش را پوشاند،اشک همچون قطره های شبنم بر چهره اش که اینک 

چیزی نیست. یاد مهرداد افتادم.. اگر او بود با هم می رفتیم دانشگاه و... امروز بیش از همه جای خالیشو حس 

 «کردم.

ه می شهرام ترو خدا، ترو هر کس ک» ناگهان رو به شهرام کرد و نگاهش را به او بخشید و التماس آمیز گفت:

پرستی، مهرداد رو آزاد کن. به خدا همه ی عمر ممنونت می شم. اگه می خوای ازت متنفر نباشم و نظر خوبی به تو 

داشته باشم و همیشه بتونی منو ببینی اونو آزاد کن. در زندان نگهداشتن او هیچ سودی برات نداره. تا آخر عمر، صد 

اما اگه آزادش کنید سعی می کنم با تو دوست باشم و به دیدنت  سال دیگه هم که طول بکشه، من منتظرش می مونم.

 «بیام و...

 شهرام متاثر شده بود. در چشمان اشک آلود و فتنه انگیز و چهره ی رنگ پریده اش محو شده بود.

، اما تو رو نماگه می خوای این کارو بکنم، صد بار اینو گفتم، باید پیش من بمونی. با من ازدواج کنی. اونو آزاد می ک» 

نه. تو یه نگاه رو از من دریغ می کنی، آنوقت انتظار داری...؟ چطور توقع داری که تو رو دو دستی تقدیم مهرداد 

کنم؟... خودت بودی این کارو می کردی؟ مگه اینکه بمیرم که تو با او...، اگه می گذاشتی... یعنی مدتی با من بودی 

فکر نمی کنم تا عمر دارم بتونم چشم از تو بپوشم. اگه دلت براش میسوزه،  شاید اینکارو می کردم، اونم شاید.

 «فداکاری کن...

 مینا خشمگین رویش را از او برگرداند.

لعنتی، بی شعور، بی رحم، خودخواه، منم صد دفعه گفته ام که این فداکاری به درد مهرداد نمی خوره. برای او مردن » 

از اینه که منو با تو ببینه، چرا نمی فهمی؟ عشق یک طرفه به چه دردت می خوره؟...  و تا ابد در زندان بودن بهتر

 سرش را در دستهایش فرو کرد و گریست.« عجب بدبختی گیر کردم! خدایا خودت نجاتش بده. نجاتمون بده.

ماشینی که از  شهرام تاب دیدن گریه او را نداشت. حواسش پرت شد و کنترل ماشین را از دست داد و ناگهان به

روبرو می آمد خورد. صدای وحشتناکی برخاست. شیشه جلو شکست و به سر مینا برخورد کرد و خون جاری شد. 

مردم جمع شدند. شهرام شماره تلفن منزل را به یکی داد و خودش مینا را در آغوش گرفت و با تاکسی به بیمارستان 

اش خون می چکید. سرش را بخیه زدند و مقداری از  تجریش برد. از چهره ی رنگ پریده وموهای ابریشمی

موهایش را قیچی کردند. شهرام آنها را گرفت و در جیب نهاد. چطور می توانست ببیند موهای او را دور بریزند؟ 

 خودش هم مجروح شده بود، ولی اهمیتی نمی داد و دردی حس نمی کرد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آرزوها شهر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 8 7  

 

نشست. نمی دانست غمگین است یا خوشحال. از اینکه در کنار مینا را به اتاق کنار اتاق خودش برد و باالی سرش 

بارها گفته بودم که نمی تونم » اوست خوشحال بود و به خاطر مجروح شدن او ناراحت. موهای او را نوازش کرد.

گریه تو رو ببینم. اشکت مثل مواد مذاب قلبمو سوراخ می کنه و می گدازه... آخه چرا گریه می کنی؟ زندگی رو به 

 «خودت و من تلخ کردی؟...

 مینا گریه می کرد و صورتش را می پوشاند.

می دونی، شش ماهه اونو ندیدم؟ او یک روز نمی تونست از من جدا باشه، فکرشو بکن، یک ساله از هم دوریم و » 

 «همه اش زیر سر تو لعنتی است. خدا بکشتت تا از دستت راحت بشم..

 و در اتاق شروع به قدم زدن کرد. شهرام بی قرار و پریشان برخاست

مینا چهار روز نتوانست به دانشگاه برود. شهاب هر روزمی آمد و منتظر می شد و چون خبری از او نمی شد نگران و 

مضطرب به خانه می رفت. عاقبت به خانه ی تیمسار زنگ زد و شهرام را خواست. مستخدمی که گوشی را برداشته 

تصادف کرده اند و... گوشی را رها کرد. انگار دنیا را به سرش کوبیدند نفهمید چه می کند. بود، گفت: شهرام و مینا 

خود را با دسته گلی در خانه ی تیمسار دید. او را به اتاق پذیرایی راهنمایی کردند. شهاب بی تاب بود، می خواست 

است؟ اتاق را به او نشان دادند و او هر چه زودتر مینا را ببیند. برایش شربت آوردند. از یکی پرسید شهرام کج

خودش را به اتاقی رساند که آن دو آنجا بودند. مینا با رنگی پریده و سری باندپیچی شده خوابیده بود و شهرام روی 

مبلی کنارش نشسته و سیگار می کشید. مینا از پنجره باغ را نگاه می کرد. شهاب سالم کرد و دست بود با شهرام 

تو اینجا چه می کنی؟ گفته بودم حق نداری پاتو اینجا » شهرام حرکتی نکرد. پرخاش کنان گفت:دست بدهد، اما 

 «بگذاری، کی راهت داده؟

 شهاب از خود بی خود شده بود و نمی دانست و کجاست و چه می کند.

ا ا به طرف مینشنیدم تصادف کردی، نگران شدم. مگه چی شده؟ آدم با مهمون اینطور برخورد نمی کنه. بی اعتن» 

 رفت.

 « چی شده؟ خدا بد نده؟ جراحتت عمیقه؟ کجاتون صدمه دیده؟» 

 خواست دستش را در دست بگیرد، ولی ترسید..

 و خندید.« نه خیلی عمیق نیست. بحمداله به خیر گذشت.» مینا با مهربانی نگاهش کرد و پاسخ داد:

کشیدید، چه دسته گل زیبایی! خیلی قشنگه. خوشحال  شهرام رانندگیش خوبه تقصیر من بود. متشکرم که زحمت

 «شدم.

 شهاب چشمان آبیش را که دریایی از عشق بود به او دوخت.

نمی دونید وقتی شنیدم چه حالی شدم. اصال نفهمیدم چطور خودمو به اینجا رسوندم. بحمداهلل که بخیر گذشته. خوب » 

 دستش را جلو برد.« ممنونم که...

 «هرام اجازه نمی ده پیشتون بمونم. کاش می تونستم...من میرم، ش» 

 مینا دستش را جلو آورد و او با لذت و گرمایی گوارا دستش را فشرد و نگاهی طوالنی به او انداخت.

بدون آنکه به شهرام نگاه بکند با مینا حرف می زد. مینا از دیدنش « خداحافظ ،امیدوارم به زودی حالتون خوب بشه.» 

 بود، چشمان آبیش او را منقلب می کرد. خوشحال
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شهرام را کاردش می زدی خونش بیرون نمی آمد. آگر بخاطر بیماری مینا و زخمهای خودش نبود تا می توانست 

وقتی می خواد دستشو به من بده جونمو به لب می رسونه، اما با او... می دونم به عمد » کتکش می زد. گله آمیز گفت:

ی. تخم سگ، بهش گفته ام که حق نداره پاشو بذاره اینجا، پا شده با کمال پررویی دسته گل این کار رو می کن

 شهاب بی آنکه حرفی بزند بیرون رفته بود.» ورداشته آورده...

روزهای بعد شهاب باز هم برای دیدم مینا به داشکده می آمد. ناهار را با او در سلف سرویس می خورد. بسیار متین 

ینا برخورد می کرد. هیچ گونه حرکت یا حرفی خارج از نزاکت از او دیده نمی شد. قول داده بود که و نجیب با م

مالقات با مهرداد را برایش جور کند. مینا هم از مالقات با او لذت می برد. مینا کم کم با دانشجویان آشنا می شد و 

شجویان شد، و با شور و هیجان و شجاعت خاصی چون سخت طرفدار مبارزه و انقالب بود، خیلی زود جذب انجمن دان

شروع به کار کرد. تنها با این کار می توانست از غم سنگین و غیر قابل تحملش بکاهد و آرامش به دست آورد. به 

 زودی به عضو فعالی تبدیل شد و مسئولیتهای سخت و خطرناکی را به عهده گرفت...

بر دادند که جوانی مو طالیی و چشم آبی هر روز به دیدن مینا می آید. مینا مامورانی که مراقب مینا بودند به شهرام خ

را بارها با او دیده اند. با هم به گردش می روند و مدتی با هم هستند. چند روز بعد، دیگر از شهاب خبری نشد. مینا 

بالیی به سرش آمده سرگرم درس و کارهای سیاسی بود ولی از غیبت ناگهانی شهاب حیرت کرد و نگران شد. چه 

 بود؟

سه روزه مفقود شده و خبری ازش » از دانشکده به منزل آنان زنگ زد. زنی گوشی را برداشت و گریه کنان گفت:

 نداریم. هر چه جستجو کردیم....

 «بی فایده بوده. حتی پزشک قانونی و بیمارستانها را گشتیم.

 «کن زندان باشه، آنجا دنبالش بگردید.احتماال زیر سر تیمسار شاهپرسته، مم» مینا گفت: 

شما کی هستید؟ از کجا چنین حدسی می زنید؟ تیمسار شاهپرست دوست ماست، موضوع رو » زن کنجکاوانه پرسید: 

 «می دونه. فکر نمی کنم...

 «زد. نگنود در صد زیر سر او و پسرش شهرامه. شما تحقیق کنید معلوم می شه. اگه اومد بگید، مینا ز» مینا گفت: 

گوشی را گذاشت و با خود گفت: جنایتکارا، حرامزاده ها، مثل آب خوردن هر کسو دلشون بخواد میگیرن، چه 

مملکتیه و چه قانونی؟ و تصمیمش برای مبارزه مصمم تر و محکم تر شد. کم کم کالس و درس را رها کرد و همه 

و جوانی بودند وارد گود کرد، و پخش اعالمیه ها را به وقتش را صرف مبارزه کرد. برادرهایش را که در سن نوجوانی 

آن دو سپرد. خود نیز هر فرصتی می یافت این کار را می کرد. به بچه ها می گفت به مسجدها بروند و موقع نماز 

جماعت اعالمیه را پخش کنند و در کالس و اتوبوس، شعار بنویسند. به آن دو چراغ قوه و ماژیک و رنگ می داد و 

ا آن دو را برای نوشتن شعار بر دیوارها، می فرستاد. نگهبانان و ماموران قصر تیمسار مدتی بود شعارهایی را بر شبه

دیوار باغ می دیدند: مرگ بر ساواکی، مرگ بر مزدور. هرچه آنها را پاک می کردند باز روز بعد همان شعارها را بر 

فه شده بودند. تیمسار خشمگین و وحشت زده دستور داد هرطور جای دیگر می دیدند و با رنگی دیگر و زیباتر... کال

 شده شعارنویسان را پیدا کنند.

مینا اینک به یک انقالبی مبارز و شجاع تغییر یافته بود. در مالقاتهایش با شهرام سعی می کرد بر او تاثیر بگذارد و به 

رف می زد. از تبعیضها و بهره کشی ها، از زندگی او آگاهی بدهد. درباره ظلمها و ستمهایی که در جامعه می شد، ح

 جنوب شهریها و گود عربها تعریف می کرد و همه را با زندگی شهرام مقایسه می کرد.
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پسر دوازده ساله خاله کبری در کوره آجرپزی روز تا شب جون می کنه، آنوقت تو می خوری و می » می گفت: 

کشی و مشروب می خوری. کارت شده آه کشیدن و سیگار دود خوابی و راست راست راه می ری و سیگار می 

مادر من باید تو آشپزخونه دستاش قاچ قاچ بشه، از کمر درد بناله و راه بره. آنوقت مادر تو با دوست و » یا « کردن.

اعتراض بر جوانهای بی گناه مثل مهرداد باید به خاطر هوا و هوس شماها یا به جرم گفتن از آزادی و » یا « معشوق...

 « ظلم، سالها در زندان بمانند و شکنجه شوند. آنوقت تو و امثال تو مشغول عیش و نوش باشید.

انسانها همه با هم برابرند. خدا همه را یکسان آفریده. چرا باید یکی نان خالی نداشته باشد که شکم » مینا می گفت: 

 «و گوشت و میوه را دور بریزید.بچه هایش را سیر کند، آنوقت شماها روزی چند سطل برنج 

شهرام که محو سخن گفتن و لب و دهان او بود، با لذت و کیف، حرفهایی ار که برایش تازگی داشت، گوش می کرد 

 و در او تاثیر می نهاد و او را به فکر فرو می برد.

با او بیشتر می شود. شهرام کم کم از رسیدن به وصال مینا مایوس می شد. احساس می کرد هر روز فاصله اش 

احساس می کرد او زنی مافوق انسان است. آسمانی و مقدس، که نباید به او دست زد. وعده هایی که تا کنون به خود 

داده بود و امیدی که دلش را گرم می کرد، همه پوچ و سراب به نظر می رسیدند. از طرفی میلی شدید و طغیانی 

خود می کشید. وعده هایی که به خود داده بود به نظرش مسخره می آمدند، سخت، مثل اسبی وحشی او را به دنبال 

چون هرچه زمان می گذشت، مینا از او بیشتر می رمید و فاصله می گرفت. با هیچ نیرنگ و حیله ای و با هیچ محبت و 

ینا زندانی است، م مهربانی و خدمتی نتوانسته بود آتش خشم و تنفر را در او خاموش کند. خوب می دانست تا مهرداد

امکان ندارد که به او محبت و مهربانی کند. یاس و نومیدی به تدریج مثل باتالقی او را در خود فرو می برد و گاه شبها 

 تا صبح فکر می کرد. فکرهایش

بی را یهمگی مشوش و آزاردهنده بودند. از رنج و غم مینا رنج می برد. چرا دختری به این پاکی و به این زیبایی و نج

باید بیازارد و زندگیش را تلخ کند؟ تصمیم می گرفت رضایت بدهد و مهرداد را آزاد کند و دست مینا را در دست او 

بگذارد... اما صبح که چشمش به مینا می افتاد، پشیمان می شد. اراده اش سست و متزلزل می شد. میل به ایثار، 

نک برایش به موجودی قابل پرستش درآمده بود از یک طرف، و فداکاری، انسان بودن و خوشحال کردن مینا که ای

میل به وصال او و با او و در کنار او بودن از یک طرف او را در میان خود می فشردند و خرد می کردند. دچار یاسی 

سخت و سنگین شده بود. یاسی مثل سدی آهنین که هیچ روزنه ای نداشت. بن بستی به سختی و بی نفوذی فوالد، 

غم و اندوه مثل الشخورهایی که بر جسدی حمله کنند او را به منقار می کشیدند و تکه تکه می کردند. از طرفی در 

کناذ مینا بودن، و دیدار او لذتی به شیرینی عسل و مستی قوی ترین شراب ها در رگ هایش جاری می کرد که جز 

ه دنیا را بدهد حتی جانش را لی او دوستش بدارد و محبت و عشق چیز دیگری در آنها جریان نداشت. راضی بود، هم

همیشه در کنارش باشد، همسرش باشد و... اما افسوس که نه دنیا را داشت و نه مینا این کار را می کرد. حس می 

کرد او را در چنگ دارد، ولی فرسنگ ها از او دور است. وصالش سهل و ممتنع می نمود. پدر و مادرش به خیال این 

با مینا خوش است، کاری به کارش نداشتند. خیلی کم آنان را می دید، مادرش یا در آرایشگاه بود یا خیاط خانه که او 

و یا با دوستانش از جمله آن افسر جوان به گردش می رفت. مینا چند بار او را دیده بود که منتظر شهال خانم است. 

اخته زنی مثل او شده بود، خدا می داند. مینا برایش عجیب افسر، جوانی قدبلند و خوش سیما بود و این که چرا دلب

بود. پدر شهرام شب ها دیروقت به خانه می آمد و صبح ها تا ظهر می خوابید و... خواهرش و بچه های دیگر هر یک 

 و به دنبال برنامه های فشرده خود بودند، کالس موسیقی، نقاشی، زبان، رقص و... شهرام پیش از آن برنامه اش پر
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فشرده بود، اما عشق مینا او را خانه نشین کرده و از هر کار دیگری بازداشته بود. تاکنون هر مشکلی داشت به وسیله 

پول و قدرت پدرش حل می کرد. هیچ مانع و سدی در برابر خواسته هایش وجود نداشت. اینک عاجز و درمانده در 

نکبوت. نمی خواست در این مورد حرفی به پدر و مادرش تار و پود یاس، دست و پا می زد. مثل مگسی در تار ع

بزند، چون کاری از دستشان بر نمی آمد و طبق عادت و خویشان از خشونت و زور نام می بردند و معتقد بودند که 

باید با کتک و شالق او را وادار به اطاعت کند. مادرش این طور راهنماییش می کرد: بکنش توی اتاق و درو قفل کن، 

ا کمربند آنقدر بزنش تا... یا بگو کریم بیاد اونو نگه داره... وقتی بار اول تمام شد، دیگه راحت تسلیم میشه. ب

خواهرش هم متهمش می کرد، که بی عرضه و دست و پا چلفتی. چطور تو با این هیکل حریف یک دختر ضعیف و 

 کم سن و سال نمی شی.

د. آنان هیچ یک مینا را نمی شناختند و با دید او به مینا نگاه نمی با پدرش خیلی کم روبرو می شد و حرف می ز

کردند و نمی توانستند او را درک کنند. مشکلی بود که باید خودش با مینا حل می کرد. ولی راه حلی نداشت. دردش 

ی وب پناه مبی درمان بود. تحمل این همه فشار و تضاد بی سابقه را نداشت. شب ها اغلب گریه می کرد و به مشر

برد. تا سحر خوابش نمی برد و فکر می کرد. روز به روز ضعیف تر و درمانده تر می شد. فکر می کرد مینا شب ها 

 تنها چه می کند؟ چگونه می خوابد...؟

مینا به او توجهی نداشت و سرش به درس و مبارزه گرم بود. حتی دیگر به فکر مالقات مهرداد هم نبود و پیشنهاد 

یش را تکرار نکرد. شهرام به آن هم راضی بود، اگرچه می دانست نباید بار دیگر آن دو را با هم روبرو کندو دفعه پ

می دانست که این کار تمام نقشه هایش را به هم می ریزد. ولی چنان در آتش حسرت و اشتیاق می سوخت که 

غروب به دنبالش می رفت. تنها دلخوشیش حاضر بود این کار ار بکند. هر روز صبح مینا را می برد می رساند و 

ساعتی بود که در راه با او می گذراند و با او حرف می زد. در این مدت مینا حتی دستش را به او نمی داد که لمس 

 کند. روز بخ روز به نظرش مینا زیباتر، فریبنده تر و دلرباتر می شد.

حکوم کرده اند کینه و نفرتش نسبت به او بیشتر شده بود و از آن روز که مینا شنیده بود مهرداد را به حبس ابد م

نمی توانست روی خوش به او نشان بدهد. تمام خدمت، محبت و کمکی که به او کرده و می کرد، نمی توانست ذره 

 ای از این نفرت بکاهد. همیشه چاقوی کوچکش را به همراه داشت و با هشیاری آماده دفاع بود.

ت تا سوار ماشین شود، به جای شهرام راننده ای را دید. با تعجب علت را پرسید، راننده به او آن روز، مینا که رف

 گفت که به او گفته اند بیمار است.

خوب بیماری ممکن بد برای هر کسی پیش آید. مینا اهمیتی نداد. شب هم همان راننده به دنبالش آمد. چند روزی از 

و احساس راحتی می کرد. شهرام بستری شد. تازه پدر و مادر به فکر او افتادند  شهرام خبری نبود. مینا خوشحال بود

 و به سراغش رفتند. 

دکتر که حال او را دید، ناراحتی اش را عصبی تشخیص داد و گفت: رنجی عمیق و روحی است که از عشق شدید به 

 شود. مینا ریشه گرفته است. باید برایش فکری اساسی کرد. با دارو درمان نمی

 روز بعد، پس از صبحانه تیمسار روزنامه را نگاه می کرد و از اخبار جسته و گریخته روزنامه خشمگین بود.

شهال خانم با موهای بیگودی پیچیده به سراغ شوهرش رفت. تیمسار شکم گنده اش را جلو داده روی مبل لم داده و 

چشمش به زنش افتاد، دندان هایش را به هم فشرد و  پاهایش را روی میز نهاده بود و پیپ می کشید. همین که

 "باز این خرابکارا شلوغ کردند، خائن ها، باید همه رو بکشند."گفت: 
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شههرام مرضه، دو روزه خوابیده، بیا با دکترش صحبت کن ببین "شهال خانم نگران به شوهرش نگاه کرد و گفت: 

. کیفشو برمی داره می رسونش دانشگاه و بعد می ره میارش. چشه. عشق این دختره دیوانه اش کرده. شده نوکر او

 اونم خودشو گرفته و محل سگ بهش نمی ذاره. چنانش کرده که 

 ش

 جلوش زانو میزنه و التماسش میکنه.

تیمسار لباس راحتی بتن داشت و دمپایی روی فرشی به پا تنه سنگینش را به زور میکشید.وقتی راه میرفت زمین 

 زنامه را کنار گذاشت و به اتاق شهرام رفتومیلرزید.رو

 چطوری پسر؟چی شده؟چرا اینقدر ضعیف شدی؟-

 رو به دکتر کرد:چشه؟

دکتر تعظیمی کرد:قربان فشاری درونی او را از پا انداخته مشکلی داره که نمیتونه حلش کنه دچار نوعی یاش و 

 بکشه.درماندگی شده باید کمکش کرد وگرنه ممکنه کار به خودکشی 

مادرش باالی سرش رفت و موهایش را نوازش کرد.اگرچه میدانست چه دردی دارد نگران مشوش و عصبانی بود.با 

 مهربانی گفت:چی شده؟چرا حرف نمیزنی؟چه مشکلی داری؟هر چه میخوای بگو میخوای برات زن بگیریم؟

ی اش را تاب داد و گفت:تو که بچه تیمسار تنه سنگینش را باالی سر او کشید.سبیلهای بلند و زبر نادرشاه

نیستی!جوان تحصیل کرده ای مثل تو یا خودش مشکلو حل میکنه یا از کسی کمک میخواد.بگو ببینم دردت 

 چیه؟کاری نیست که پدرت در مقابلش عاجز باشه هر چه بخوای برات آماده میکنم.نگاه کن چه رنگ و رویی داره...

شک شد گویی حرفهای آنان را از فاصله دوری میشنید.به مینا فکر میکرد.چرا شهرام آهی کشید و چشمانش پر از ا

نمی آمد احوالش را بپرسد؟این بدترین دردش بود.همچنان سکوت کرده بود و دلش نمیخواست با آن دو حرف 

 بزند به تنهایی و سکوت نیاز داشت و فرصتی برای فکر کردن سه روز بود او را ندیده بود.

نی شد و داد زد:الل شدی؟خوب بگو چه مرگته؟شاید بتونیم کاری برات بکنیم.مرد که تو رختخواب تیمسار عصبا

 نمیخوابه و اظهار عجز نمیکنه این کار زنهاست.

مادرش متوجه اشکهای او شد با نگرانی گفت:گریه میکنی؟آخه چرا؟تو اینطوری نبودی.با نشاط و پر انرژی بودی 

 حاال چی شده؟یک آن یه جا آروم نمیگرفتی.

شهرام میدانست اگر رازش را فاش کند و اسم مینا را ببرد برای او دردسر و مزاحمت ایجاد میکنند.نمیخواست او را 

ناراحت کند.چشم به زیر انداخت و گفت:چیزیم نیست هیچ مشکلی ندارم ولم کنید...میخوام بخوابم.هیچکاری از 

 دست شما ساخته نیست.

 هرام همچنان سکوت کرده و نمیخواست چیزی بگوید.اصرار فایده نداشت.ش

 تیمسار گفت:ولش کن وقتی دلش نمیخواد حرف بزنه...

شهال خانم دکتر را خواست و به او گرفت سعی کند بفهمد نگرانی و اضطراب شدید شهرام از چیست.شاید به او 

 بگوید.خودش میدانست ولی میخواست مطمئن شود.

ز او خواست هر چه در دل دارد به زبان اورد تا سبک تر شود و آرام بگیرد.برایش دکتر باالی سرش رفت و ا

 استدالل کرد که مخفی کرد و به زبان نیاوردن مشکل را سنگین تر و مخرب تر میکند.
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ا زور بشهرام ماجرا را به او گفت و افزود:علت اینکه به پدر و مادرم نگفتم این بود که نمیخواهم مینا را اذیتت کنند و 

و فشار در اینجا نگهش دارند و ...گفت او دوستش ندارد و حاضر نیست حتی نگاهش کند و ...هر چه تالش کرده بی 

 فایده بود...

 دکتر به او آمپول آرامبخش زد زد و قول داد کمکش کند و گفت:دردش را درک میکند.

:میدونستم همه اش زیر سر این دختر کلفت زاده موضوع را با شهال خانم در میان نهاد.شهال خانم بر آشفت و گفت

 است.پسرمو بدبخت

_424 

کرده، از کار، زندگی، ورزش، مهمونی، دوست و رفیق انداخته و دور کرده. یک ساله پسرم دنبالشه. نازشو می کشه و 

ره. بچه رو جادو التماسش می کنه، اما پتیاره مثل شاهزاده خانم خودشو می گیره و محل سگ بهش نمی ذاره. جادوگ

کرده. جلو او دست و پاشو گم می کنه و ارده شو از دست می ده. چند بار مجبورش کردم که پیش شهرام بمونه، از 

پشت در گوش کردم. پشتشو به او می کنه و حتی حرف هم نمی زنه. هر چه شهرام التماس ، خواهش و تمنا می کنه 

المصب خیلی زیباست، فتنه انگیزه، سحر می کنه، باید ببینیش، با  بیشتر خودشو می گیره و اعتنایی بهش نداره،

 "تعریف نمی شه... به زیباییش می نازه.

دکتر گفت که شهرام نمی خواد او را ناراحت کند وبه زور و اجبار متوسل شود گفت که به شما بگویم که مزاحم او 

 و تاکنون مینا را ندیده بود.نشوید. باید راه دیگری پیدا کرد. او پزشک روانشناسی بود. 

ببینید می تونید کاری کنید از فکر او منصرف بشه. ویزا و بلیتش حاضره. بنا بود بره "شهال خانم نگران و متفکر گفت

 "آمریکا درسشو ادامه بده. از وقتی این دخترو دید... چی بگم؟

مسئله داره پیچیده "د ما بفهمیم و اضافه کردشهال خانم موضوع را با شوهرش در میان نهاد و گفت شهرام نمی خواه

می شه. مثل این که دختره همه مارو می خواد به زانو دربیاره. خیلی عجیبه یک سال بیشتره اینجاست و زیر دست 

 "شهرام اما هنوز نتونسته... بچه داره از بین میره. فکری بکن.

 د پیپش را به طرف پنجره فرستاد.تیمسار در اتاق قدم می زد. زمین زیر پایش می لرزید و دو

واال چی بگم من هر کاری از دستم می اومد کردم. نامزدشو انداختم زندون. اونارو آوردم اینجا. دختره به قول تو "

رفت  به فکرفرو"زیر دستشه. با زور اسلحه که نمی شه. حتما با وعده و وعید رام نشده واال شهرام این کارو کرده بود.

باید دختر جالبی باشه، دختری که توانسته یک سال در برابر شهرام مقاومت کنه و او را به دنبال خودش "و ادامه داد

 "بکشه و تشنه بگذاره؟

به یاد جوانیش افتاد. روزی که زن آن افسر جوان را دیده و دلباخته اش شده بود. شوهرش را به ماموریت فرستاد و 

شد، دو تا بچه داشت و شوهرش را دوست داشت ولی عاقبت راضیش سر به نیستش کرد. نخست زن تسلیم نمی 

 کرد. بخصوص وقتی که فهمید شوهرش مرده، تسلیم شد.

ولی چرا شهرام نتوانسته بود موفق شود؟ باید دختر عجیبی باشد. فکر کرد باید با او حرف بزنم. رو به زنش کرد و 

 "نم.امشب بیارش اینجا، زودتر میام باهاش حرف می ز "گفت

شب، همین که مینا به خانه برگشت و هنوز شام نخورده بود زیور مستخدم پیر و مهربان که دوست مادرش بود به 

 "تیمسار مینا را احضار کرده و با نگرانی افزود، طفلکی مینا "اتاق آنان آمد و گفت
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 بود او را ببیند. آبی به صورتش زد و مینا حدس زد موضوع از چه قرار است. چند روز بود شهرام بیمار بود و نتوانسته

 "می خوان برم پیش شهرام "موهایش را شانه کرده، لباسش را عوض کرد. به مادرش گفت

تیمسار با لباس راحت در اتاقش بود. ابروهای پرپشتش چشمهای دریده اش را پوشانده بود. سبیلهای بلندش 

 آویزان و تا روی لبش آمده بود. روزنامه می خواند.

 مینا سالم کرد. تیمسار سرش را بلند کرد.و نگاه عمیق و دقیقی به او انداخت. پکی به پیپش زد.

 "سالم خانم! بفرمایید"

مینا با ادب ایستاد و سالم کرد. تعجب کرده بود. چی شده که تیمسار این طور با او برخورد می کنه؟ وحشتی 

رداد را کشته باشند؟ نگاهی به قفسه ی پر از کتاب با جلدهای وجودش را دربر گرفت. چه نقشه ای دارند؟ نکند مه

 رنگارنگ و اندازه های متفاوت انداخت و ساکت روی مبلی نشست.

 تیمسار روزنامه را کنار گذاشت و سبیلهایش را تاب داد.

لوغ شده. به خب حالت چطوره مینا خانم؟ می دونی شهرام بیماره؟ از دانشگاه چه خبر؟ کالسها دایره؟ شنیدن ش»

 «طور حتم تو هم خودتو قاطی اونا می کنی؟

 مینا سرش را به طرف او برگرداند و به جشمهای نافذ و ترسناکش نگاه کرد.

 «خبری نیست.»

 نمی خواست جلو او از مسائل سیاسی حرفی بزند.

 «بله، می دونی، راننده می گفت که او مریضه، حالش چطوره؟»

کرد و باز به یاد روزهای قالی بافی افتاد. نان پیچه گوش کوبیده ی آبگوشت شب و چوب دراز و به گلهای قالی نگاه 

اوستا که تا بازیگوشی می کردند روی دستشان فرود می آمد و نخهای رنگی و زبر که پوست دستشان را می سایید و 

 ده... صدای تیمسار او را به خود آورد.زخم می کرد، صدای مداوم و یکنواخت شانه بر تار و پود قالی. سرخ بده، زرد ب

 «حالش اصال خوب نیست. چرا سری بهش نمی زنی؟ می دونی چقدر دوستت داره؟»

 باز مینا حواسش رفت به تابلوی زیبای نقاشی باالی سر تیمسار، تصویر زنی نیمه عریان و بسیار زیبا... پاسخی نداد.

 تیمسار سرفه ای کرد و او را به خود آورد.

نمی خوای جواب بدی؟ گفتم چرا به او که از عشق تو بیمار شده سری نمی زنی؟ او به خاطر تو داره می میره، »

 «آنوقت تو بی رحمانه رهاش کردی؟

زیبایی مینا سخت تحت تاثیرش قرار داده بود، موهایش زیر چراغ مثل طال می درخشید. لبهایش سرخ و مرطوب 

 سرخ به نظر می رسید. بود و گونه هایش از شرم مثل گل

باد پاییزی در باغ زوزه می کشید و صدای ترسناکی داشت. مرغی در نقطه ای نامعلوم می خواند. شباهنگی بود 

غریب. صدای زمزمه ی مالیم آب شنیده می شد. سکوت و شب سایه ی سنگینشان را بر باغ انداخته بودند. پروانه 

 ر می چرخید. تیمسار فکر کرد، اگه شهرام نبود خودم رامش می کردم.ای دور چذاغ مطالعه ی تیسمار دیوانه وا

مینا به خود جرات داد. باید حرفش را می زد و به این بازی خاتمه می داد. مگر کنیز انا بود؟ بگذار کار را یکسره کنم 

 هرچه می خواهد بشود.

 «بینم، به زور که نیست.ولی من دوستش ندارم و نمی خواهم او را ب»سرش را بلند کرد و گفت: 
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تیمسار از شجاعت و شهامت او تعجب کرد. از زیر ابروهایش به او خیره شد. غافلگیر شده بود. انتظار چنین پاسخی 

 را نداشت.

 «یعنی می خوای بذاری او بمیره یا خودکشی کنه، درسته؟»

 خود را می دانست. مینا برای اینکه او را از پا درآورد به چشمانش نگاه کرد. تاثیر نگاه

 مهردادو من که ام گفته بهش بارها. شما ی واسه اونم ٔ  نه چرا بمیره؟ چیزیکه زیاده دختر»محکم و شمرده افزود: 

 و ها خواسته به و کرده تباه منو زندگی که کسی اونم. باشم داشته دوست رو دیگری کس تونم نمی و دارم دوست

 «می گه، اگه منو دوست داشت این کارو نمی کرد. او خودشو دوست داره... دروغ او. نداره توجهی من ی غصه و غم

تیمسار بلند شد و شروع به قدم زدن کرد. نگاه مینا فکرش را به هم ریخته بود. کلمه ها را از یاد برده و در مقابل 

تو »شد و به نرمی گفت: حرفهای منطقی و شجاعانه ی مینا درمانده شده بود. چند لحظه گذشت. ایستاد و به او خیره 

 «فکر می کنی شهرام مهردادو زندونی کرده؟ کی این حرفو به تو زده؟

 مینا با دکمه ی بلوزش بازی می کرد.

خود شهرام گفت اگه من با او ازدواج کنم می تونه آزادش کنه. گفت به خاطر دسترسی به من این کارو کرده. من به »

 کسی که اینقدر

 «عالقه ای ندارم. خودخواه باشه، هیچ

تیمسار باز سکوت کرد. به دنبال کلمه ی مناسب می گشت، چشمان مینا حواسش را پرت کرده بود. پیپش را روشن 

 کرده و پکی به آن زد.

به هر حال او تورو بی حد و با تمام وجود دوست داره. مهردادرو او زندونی نکرده. پرونده داره، خرابکار بوده، »...

و دروغ گفته. آزادی او دست شهرام نیست. فکر نمی کنم دیگه برگرده، شایدم دیگر زنده نباشه. تو باید شهرام به ت

نگاه کرد تا تأثیر ...« اونو فراموش کنی. شهرام تو رو خوشبخت می کنه. هرچه بخوای برات آماده می کنه و 

 سخنانش را بر او ببیند.

 ز غرق شده بود، نگاه می کرد. سرش را به زیر انداخته بود.مینا به باغ که در تاریکی و سکوتی وهم آمی

چه او زنده باشه یا نباشه، امکان داره با شهرام ازدواج کنم، او قاتل مهرداده. اگر زیاد فشار »مؤدب پاسخ داد: 

ید و بیاورید، خودمو می کشم. اینو بارها به شهرام گفته ام. شما از جون من چی می خواید؟ عشق و محبت که خر

 «فروش نمی شه، یا به زور به وجود نمیاد، میاد؟ بذارید بریم. دست از سرمون بردارید. کنیز شما که نیستم...

 موهایش را از چهره اش کنار زد.

تیمسار از گستاخی او حیرت کرد. تا به حال کسی جلوش اینطور حرف نزده بود. آنهم دختر یک خدمتکار. چشم از 

 «ار سرتاسر اتاق را پیمود.او برنمی داشت. چند ب

پس به این ترتیب تو قاتل او هستی. بی تو نمی تونه زندگی کنه. این درسته که با بی مهری و بی اعتناییت بذاری یه »

تازه با این کارت به بخت و اقبال خودت پشت و پا می زنی. شهرام لب تر کنه. صدتا دختر دورش جمع  <جوان بمیره

 «ی که به تو عالقه مند شده. اون پسره چی داره که به تو بده؟می شه. خوش اقبال بود

خوب دیگه چی می گید؟ از »مینا اگر اسلحه داشت همانجا او را می کشت، خشمگین نگاهش را به او دوخت و گفت: 

هم که  ضآن صدتا یکی رو انتخاب کنه. من به قول خانمتون کلفت زاده ای بیش نیستم. لیاقت او را ندارم. تازه به فر

من راضی باشم، او فقط یه مدتی می خواد با من خوش باشه. من نمی تونم عروس شما باشم، اینو خوب می دونم. ما و 
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شما فرسنگها از هم فاصله داریم. بهتره براش فکر دیگری بکنید. این بخت و اقبال رو نمی خوام. شما منو بدبخت 

هش می کنم به پسرتون بگید این هوس را از سرش بیرون کنه. کردید. آنوقت شهرام می خواد خوشبختم کنه؟ خوا

بیش از این باعث سیاه بختی و عذاب من نشه... من تا بمیرم جز مهرداد با هیچ کس دیگری ازدواج نمی کنم. این 

 «آخرین کلمه ایست که به زبون می آرم.

 ساکت شد و به گلهای قالی چشم دوخت و همانطور با لباسش بازی می کرد.

تیمسار درمانده شده بود. این دیگر چطور زنی بود؟ فکر کرد تهدیدش کند. این آخرین حربه ی او بود. لحنش را 

به هر حال تو باید دل اونو به دست بیاری. باید راضیش کنی، واال او می میره و می دونی »تغییر داد و با تهدید گفت: 

امزدتو دوست داری اونو راضی کن. او باید پیش او بمونی و ازش که هر کاری بخوام می تونم انجام بدم. اگه جون ن

 «مراقبت کنی. دلشو به دست بیاری و... می دونی؟ تو هم می تونی خرابکار و اخاللگر باشی.

 مینا خشمگین چون الهه ی خشم به او نگاه کرد.

 «پس شما اعتراف می کنید که اونو گروگان گرفتید.»

هانش بیرون می آید به او بگوید، ولی جلو خود را گرفت. سر به نیست کردن مهرداد دلش می خواست هرچه از د

برای آنان مثل آب خوردن بود. باید با حیله و نیرنگ مقاومت می کرد تا ببیند چه خواهد شد. سرش را بلند کرد. 

 نگاهش تا اعماق وجود تیمسار را لرزاند.

فایده داره؟ وقتی من قلبم جای دیگه است؟ شهرام باید از اول به این به این می گن عشق زورکی. عشق اجباری، چه »

 امید نمی نشست. خودشو گول نمی زد. من بازها به او گفته بودم، ولی باور نمی کرد. به خیال خودش با گذشت

دونه که  زمان مهردادو فراموش می کنم. سوگند که جز مهداد با هیچ کس ازدواج نکنم، اگرچه او بمیره. شهرام می

 «من جقدر یکدنده و لجبازم. شما به احبار نمی تونید منو وادار کنید که...

 تیمسار درمانده و عصبی چشم به او دوخت.

بسیار خوب مینا ختنم، حاال برو پیشش، دلگرم و امیدوارش کن، به او محبت کن؛ نوازشش کن... تا این حالت »

ی می کنیم. در حال حاضر منطق و استداللی نمی پذیره. خوب گوش کن، بحرانیش بگذره. تا ببینم چی میشه، یه فکر

ما نمی تونیم ببینیم او به خاطر تو مثل شمع داره آب می شه و می سوزه. سالمتی او مهمتره. چاره ای جز اطاعت 

 «نداری و...

به زندان می رفت؛ ولی  اگر مهرداد در چنگ آنان نبود، مینا سیلی محکمی به گوش تیمسار می زد و می گریخت، یا

می فرمایید من چه »حاال چه کند؟ به قول او چاره ای جز اطاعت نداشت. اخمهایش را در هم کشید و به تندی گفت: 

کار کنم؟ شما می خواهید هر چیزی رو با پول و قدرت به دست بیارید. حتی عشق رو، ولی این یکی نمی شه. به خاطر 

 ...«نم تا خدا انتقام مارو بگیره و مهرداد مجبورم قبول کنم و صبرک

آفرین دختر، حاال شد. »تیمسار خندید و به او نزدیک شد و در برایرش ایستاد. نگاهش را به چشم مینا دوخت: 

خوب برو به اتاقش و سعی کن... با مهربانی باهاش رفتار کن. لند شو بریم. به او نگی من چی گفتم یا مجبورت 

 «کردم. بگو خودم اومدم.

 شهرام غمگین و ناامید روی تخت دراز کشیده بود و به سقف خیره شده و سیگار می کشید.
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صدای در را که شنید قلبش به شدت شروع به تپیدن کرد. میشه مینا باشد؟ منتظر او بود. تیمسار وارد شد. دستش را 

ببین کی اومده. او نمی دونسته تو پاشو »روی لبه تخت باالی سر شهرام گذات و روی او خم شد و به آرامی گفت: 

 «بیماری. وقتی شنیده خیلی ناراحت شده، اومده پیش تو بمونه تا حالت خوب بشه.

سالم مینا! چه عجب! راستی می گه پدر؟ »شهرام بلند شد نشست. دستی به موهایش کشید. با شادی و شوق گفت: 

دونی چقدر دوستت دارم؟ نه، نمی دونی، اگه می دونستی تو؟ ممکنه؟ عزیزم، چرا احوالی از من نمی پرسی؟ مگه نمی 

 «اینقدر منو رنج نمی دادی و بی رحم نبودی.

 «برو پیشش و ترکش نکن.»تیمسار خنده مرموزی کرد. خطاب به مینا گفت: 

ه!... خوب، یتقصیر نداره، عجب لعبت»به یاد جوانی و عیاشیهای خود افتاد. سراپای مینا را برانداز کرد و زیر لب گفت: 

 «خوش باشید.

 اتاق را ترک کرد.

 «می گم شام را بیارن اینجا.»

 در را بست. مینا باالی سر شهرام رفت و دست او را در دست گرفت.

 «چی شده، خودتو لوس کردی، چیته؟ ناراحتیت چیه؟»

ز خواب و خوراک افتادم. شهرام دست او را بر لب، گونه و روی قلبش گذاشت. عزیزم، فدات بشم، مدت هاست که ا

به شوق دیدار تو روی پا بند بودم، اما آنروز بح هر چه کردم از رختخواب بیرون بیایم نتونستم، مثل اینکه فلج شده 

بودم. حتی شوق و اشتیاق تو هم نتونست روی پا نگهم داره. مینای من... اگه تو با من این طور رفتار کنی می میرم. 

 «توی چشمات نگاه کنم و... تروخدا بزار یه دقیقه

مینا بی اختیار به یاد مرداد و نگاههای جیب و طوالنی او که مستش می کرد و به هیجانش می آورد و تمام وجودش را 

داغ می کرد،پ. حاال او باید در زندان باشد و مجبور باشد به چشمان ریز و گرد و بی حالت شهرام نگاه کند. چند 

 چشم او بدوزد... لحظه مجبور بود چشم در

 در زدند، زیور برایشان شام آورد. نگاهی با تأثر به مینا کرد و سرش را

 تکان داد . او همه چیز را می دانست سینی را روی میز گذاشت.

 مینا گفت: متشکرم و با اشاره و با زبان بی زبانی گفت: میبینی چه گیری کرده ام؟

برگ و ساالد و...و یک نوشیدنی عجیب مینا حدس زد باید مشروب باشد. با  شام مرغ بود سبزی پلو با ماهی و کباب

بی میلی شروع به خوردن کرد و برای شهرام کشید. شهرام در دنیای دیگر و در مستی و شیرینی عجیبی سیر می 

اشا می کرد لذتی گوارا وسکر آور در رگهایش جریان داشت اشتهایی به غذا خوردن نداشت غذا خوردن مینا را تم

کرد. با هر نگاه اشعه سوزانی به قلبش می ریخت پروانه ای بود که هرچه به شمع نزدیکتر می شد بیشتر می سوخت 

 و گرما می گرفت.

مینا از نوشیدنی ننوشید ولی برای شهرام ریخت چون خوب او را نشئه کرد گفت: من باید برم مادرم و بچه ها نگران 

شرطی که سروصدا و بی تابی نکنی و باز پای پدر و مادرتو به میون نکشی اگر پرسیدن میشن فردا میام می بینمت به 

بگو درس داره خودم گفتم بره خوب گوش کن شهرام اونا نمی تونن منو مجبور کنن. اگه اذیتم کنی فرار می کنم 

 دیگه دستت به من نمیرسه کاری نکن پشیمون بشی دواهاتو بخور و بخواب....
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ز دانشگاه که بازگشت کتابهایش را برداشت و به اتاق شهرام رفت. کمی دست او را در دست گرفت و فردا مینا ا

احوالپرسی کرد وسپس مشغول درس خواندن شد. کم کم دلش به حال او می سوخت نسبت به او نوعی احساس 

یرو بتی پیدا کرده بهش نترحم پیدا کرده بود. به تدریج شهرام حالش بهتر می شد احساس اینکه مینا تمایل و مح

 وزندگی می بخشید روزنه امیدی در برابرش باز شده بود و....

شهرام خوب شد مینا دیگر از او نمی گریخت یعنی نمی توانست بگریزد سعی می کرد با او مهربانتر باشد.اما اجازه 

ادان و دوستانش می گفت و از نمی داد او نزدیکش شود...با او حرف می زد بحث سیاسی می کرد از دانشگاه و است

 انقالب و مبارزه.

شهال خانم چند بار درباره رابطه اش با مینا پرسیدشهرام پاسخ داده بود خوبه بد نیست و گله و شکایتی نکرده بود 

 مادر خوشحال بود.

ا به کلمه اش شهرام ر روزی با مینا نشسته بودند و ریزش برف روی باغ را از پنجره نگاه می کردند. مینا با هر نگاه و

وجد می آورد و مست می کرد. ناگهان پرسید: راستی از شهاب چه خبر ؟دیگه این طرفا پیداش نشده به من قول 

 داده بود که بدیدنم بیاد...

 شهرام دستپاچه و سرخ شد مدتی مکث کرد.

 ی دوستش نداری...نمی دونم خبر ندارم...دلت براش تنگ شده ؟ هوس دیدنشو کردی؟ تو که می گفت

 نه دلم براش تنگ نشده همینطوری پرسیدم می خواستم ببینم کجاست؟

شهرام با تردید و ترس گفت: من چه می دونم چه جهنمی رفته او صدتا معشوقه و دوست دختر داره حتما به همه 

 همنطور قول می ده یه سر داره هزار سودا...

حرفی نزد. دوسه بار به خانه او زنگ زده بود و گفته بودند هنوز پیدا سعی کرد اضطرابش را پنهان کند. مینا دیگر 

نشده درد و غمی دیگر بر درد و غم سنگین و کشنده مینا افزوده شده بود. خودش را گناهکار می دانست چرا باید 

دش تی خوبه خاطر او دوجوان به دردسر و مشکل دچار شوند؟ فکر می کرد این زیبایی لعنتی نه تنها باعث بدبخ

 شده بلکه عده دیگری را دچار دردسر کرده مهرداد شهرام شهاب آقای بهرامی

انقالب هر روز شعله ورتر می شد و کار مبارزه مخفی به مبارزه ای علنی کشیده شده بود. مینا سخت مشغول بود 

حرارت تر و بی باکتر از  اعالمیه ها را با کپی یا دست تکثیر می کرد وبه بچه ها می داد پخش کنند. داغتر و با

دیگران بود. بچه های انجمن و دیگر دانشجویان تحت تاثیر شجاعت و معلومات و زیبایی او بودند. اسمش سر زبانها 

افتاده بود غمگینی و حالت گرفته و مرموزش به او نوعی شکوه و عظمت می بخشید. همه او را دختر ثروتمندی می 

شین بنز آخرین مدل می آورد و می برد. لباسهای گرانقیمتش و پول زیادی که خرج می دانستند که راننده او را با ما

کرد او را این طور نشان می داد. هیچ کس از رازش باخبر نبود. تا اینکه با فرشته آشنا شد. فرشته همکالسیش بود. 

هم بودند . فرشته قدی متوسط او هم دختری غمگین و نجیب و باوقار بود و نسبت به مردها بی تفاوت در انجمن با 

داشت سبزه و چشم و ابرو مشکی با موهایی سیاه و بلند صورتی گرد و بینی کوچک و خوش حالت دختری مبارز و 

 انقالبی از خانواده ای متوسط و مذهبی بود.

دوست مینا خیلی دیر و به ندرت با کسی دوست می شد. با همه خوش برخورد و خوش اخالق و متواضع بود اما 

صمیمی کم داشت کسی را نمی یافت که چندان وجه اشتراکی با او داشته باشد. عده ای از روی حسادت و عده ای از 

روی اینکه او دختری اشرافی و ثروتمند است به طرفش نمی آمدند البته دخترها اما پسرها مثل پروانه دورش می 
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بقت می ربودند. برای یک نگاه و توجهش خود را به آب و چرخیدند و هریک در دوستی و نزدیکی با او از یکدیگر س

آتش می زدند اما مینا به هیچ یک توجهی نمی کرد و جز در مواقعی که ناچار بود سعی می کرد حتی نگاهشان نکند 

تجربه شهرام و شهاب و مهرداد برایش کافی بود نمی خواست دیگری را هم به درد آنان مبتال سازد. همه او را 

مغرور و متکبر می دانستند که به زیبای یو شاید به پول و ثروت خود می نازد مینا شایع کرده بود که نامزد  دختری

دارد تا از دورش پراکنده شوند و حساب خود را بکنند ولی این باعث نمی شد که جوانها به طرفش جذب نشوند. با 

ب موهایش را از پشت می بست و زیر روسری پنهان اینکه خیلی ساده لباس می پوشید و به دانشگاه می آمد و اغل

می کرد زیباییش جلب توجه می کرد. فرشته از وقار و نجابت او لذت می برد و شجاعتش را در کارهای سیاسی می 

 ستود کم کم دوستانی صمیمی شدند. 

درش که هر دو فرشته دختر یک حاج آقای کاسب بود. از آن گروهی که نماز جماعتشان ترک نمی شود. دوبرا

دانشجوی مهندسی بودنددر زندان به سر می بردند . خواهرش ازدواج کرده بود و او آخرین فرزند خانواده 

 بود.جذاب و زیبا بود و انسان از مصاحبت و دیدارش لذت می برد هم سن و سال مینا بود.

ه افتادند . فرشته پرسید او کی بود؟ روزی جلو در دانشگاه از ماشین چیاده می شد که فرشته او را دید با هم را

نامزدت که نیست چون گفتی که اون زندونیه .....برادرته ؟ مینا آهی کشید و داستان زندگیش رابرای فرشته تعریف 

کرد. فرشته سخت متاثر شد و از شجاعت و وفاداری مینا لذت برد. دوستی آنان روز به روز صمیمانه تر می شد 

ای هم تعریف می کردند و او هر روز آنچه بین او و شهرام اتفاق افتاده بود برا با آب و تاب هرچه در دل داشتند بر

برای فرشته تعریف می کرد. هر دو می خندیدند و فرشته حظ می کرد و از اینکه همه تصور می کردند او دختر 

یدا کرده بود خوشحال بود و اشرافزاده و ثروتمندی است خنده اش می گرفت. مینا از اینکه دوست همراز خوبی پ

 اندکی از بار غمش کاسته شده بود.

23 

سیزدهم دی تولد شهرام بود. همه مستخدمان به تکاپو افتاده بودند و درحال رفت و آمد بودند. زمستان حداکثر 

ن در کوشش خود را به کار برده بود تا اثری از برگ و گل در باغ نگذارد سوز سردی می وزید باغ خشک و لرزا

سرما نشسته بود و کوههای البرز سفید پوش به او نگاه می کردند. اثری از پرندگان نبود و جز قار قار کالغها صدایی 

به گوش نمی رسید. به سرعت همه جا تمیز و مرتب می شد و از همه نوع میوه و شیرینی و غذا برای جشن آماده 

 شد.

تاصبح از کمردرد و پادرد نالید مینا امتحان داشت ولی باید در جشن  آن شب مادر مینا از خستگی نتوانست بخوابد و

شرکت می کرد. آن هم با شکل و قیافه ای که می خواستند بازباید نقش عروسک را بازی می کرد. عروسک شهرام 

ش لمینا از این نقش بیزار بود از تعریف و تحسینهایی که از زیباییش می شد خوشش نمی آمد و گوشش پر بود د

 می خواست می رفت و به مادرش و زیور و بقیه کمک م یکرد ولی شهرام اجازه نمی داد.

همان روزی که جشن تولد در پیش بود شهرام به او پیشنهاد کرده بود با او به بازار بیاید تا هرچه می خواهد برایش 

اچار پول و لباسی که برایش می خرید و بخرد اما مینا قبول نکرده بود دلش نمی خواست از او هدیه ای بپذیرد ولی ن

به او می داد می پذیرفت. چون بدون آنها نمی توانست زندگی کند. عصر که از دانشگاه به خانه می آمد به سراغ 

شهرام رفت چند بسته کادو شده جلویش گذاشت و گفت: اینا مال توست این یکی هم مال منه که باید به هدیه 

 کنی...
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ه آنها نگاه کرد. باز عروسک بودن خود و آلت سرگرمی شهرام شدن آزارش می داد. تا کی باید این مینا بی اعتنا ب

 نقش را بازی می کرد؟ با خونسردی و بی اعتنایی نگاهی به آنها انداخت.

 اینا چی هستند؟ واسه چی خریدی؟ من به هیچ چیز تو نیاز ندارم.

دم دلم می خواد هرچیز قشنگ تو دنیاست برات بخرم. می دونم شهرام التماس آمیز گفت: بازشون کن عزیزم خو

تو نیاز نداری تو انسان نیستی یه فرشته ای فرشته که نیاز به زینت و زیور نداره اما یه فرشته سنگدل خندید و آهی 

 کشید.

ای طالییش چنین مینا با بی اعتنایی جعبه ها را باز کرد آنچه را می دید باور نداشت. حتی در خواب و در رویاه

چیزهایی ندیده بود. لباسی از ابریشم خالص طالیی رنگ با گلهای سبز و سرخ درست مثل این که به راستی از برگ 

گل دوسخته شده بود و گردنبندی از مروارید و الماس حتی هنگامی که در رویایش ملکه قصر بود چنین گردنبندی 

نبود. اگر در حالت دیگری بود اگر مهرداد اینها را برایش خریده  نداشت. چندلحظه به آنها خیره شد ولی خوشحال

بود خدا می داند چقدر خوشحال می شد فکرش را نمی کرد که شهرام چنین هدیه هایی برایش بخرد. برای چی ؟ او 

 ؟ که جز فحش و خشونت و اخم چیزی به او نمی داد. با تعجب پرسید: اینا رو تو خریدی ؟ پولشو از کجا آوردی

 خنده ای بی مزه لبان شهرام را از هم باز کرد.

با پولش کار نداشته باش خوشت میاد؟ میپسندی؟تو خیلی بیش از اینا ارزش داری؟ یک نگاهت به تمام جواهرهای 

دنیا می ارزه. تماشای آن به گردن تو لذت داره نه گردن آن سیاه سوخته های بی ریخت. و در چشمانش نگاه کرد تا 

 تاثیری در اونهاده یا نه . ببیند

 مینا آنها را به کناری پرت کرد.

اینا به چه دردم می خوره وقتی او نیست؟چه فایده وقتی دل خوش نباشه؟اصال دلی نباشه این چیزا کی رو خوشحال 

 می کنه ؟

ها خوشحال شهرام یاس آلود نگاهش کرد و متحیر شد. چگونه ممکن بود دختری به سن و سال او از این هدیه 

نشود و لذت نبرد؟ تیرش به سنگ خورده بود نخیر او کسی نیست که با این چیزا رم بشه امیدش به یاس تبدیل شد 

 حرفهای او چون تیر زهر آلودی به قلبش نشست.

 مینا به فکر فرو رفته بود.

 چرا اینها را خریده ؟ چه نقشه ای داره؟ کورخونده ...

آمده بود اول شهره بعد شهال خانم را درست کرد حاال نوبت مینا بود مینا نمی خواست آرایشگر برای آرایش آنها 

 ولی مگر دست خودش بود؟ به یاد نخستین روزی افتاد که پا به قصر نهاده بود.

آرایشگر از آرایش لذت می برد و حاضر بود چیزی هم دستی بدهد و ساعتها او را آرایش کند. آرایشگر مردی 

و در کارش ماهر بود. مینا نمی خواست طوری او را بیاراید که فردا در دانشگاه همه بچه ها متوجه شوند  زرنگ و فرز

او گفته بود نامزدش در زندان است به این علت نگذاشت دست به ابروهایش بزند فقط موهایش را پیچید و از سایه 

حالت عادی مثل این بود که همان زمان از زیر دست چشم و ریمل و ... استفاده کرد. مینا نیازی به اینها نداشت در 

بهترین آرایشگر بیرون آمده باشد. باز به یاد آن شب مهمانی و فرارش افتاد و پرسشهایی که فردای آن روز مهرداد 

پرسیده بود . دلش می خواست برای روبرو شدن با مهرداد خودش را می آراست. موهای چون ابریشمش را که 

و ناآرام بودند به زحمت رام کرد و حالت داد. موهایش هیچ قید و بندی نمی پذیرفت و هیچ گیره و  عصیانگر و رها
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گلی بر آن بند نمی شد و از زیرچادر و روسری می گریخت . وقتی لباس پوشید و آماده شد درست یک ملکه زیبایی 

همیشه مینا به آینه نگاه کرد. خودش  بود و بقول معروف نمی شد با هر دو چشم نگاهش کرد. چشم را می زد مانند

را نشناخت یعنی این پری افسانه ای خودش بود؟ همان دختر محجوب و فقیر و ساده شهرستانی ؟ از زیبایی فتنه 

 انگیز خود خود وحشت کرد می خواست چه بالیی به سر خود و دیگران بیاورد.

 مادرش هم که او را دید ترسید.

مادر خوشگل شدم؟ مادرش هم به وحشت افتاد وهم احساس غرور کرد. زیر لب دعا وقتی مینا خندید و گفت: 

 خواند و به او فوت کرد ولی دلهره عجیبی او را می لرزاند خدایا او را به تو سپردم خودت حفظش کن.

ا چنان کلنهشهرام بی صبرانه منتظرش بود. خود را با فاخرترین لباسها و گران ترین کرد او آنها و کمیاب ترین اد

 آراسته بود گویی می خواست به حجله رود.

در افق خورشیدپشت ابرها فرو می رفت. ابرها به رنگ خون لخته شده در آمده بودند. شعاع خورشید از پس ابرها 

چون پر طاووس چتر زده بود. دسته ای از پرندگان بسوی افق پرواز می کردند. درختان در خواب زمستانی خمیازه 

دند. موسیقی دل انگیزی از پنجره های بزرگ ساختمان در باغ پخش می شد و فضا را سرشار می کرد . در می کشی

 باغ زمزمه آب با موسیقی همراهی می کرد.

مستخدمان خسته و کوفته با عجله مشغول کار بودند. از این جشنها جز خستگی و شنیدن فحش و بد و بیراه چیزی 

به تاالر و تزئینات آن نگاه می کردند. مریم خانم آرزو می کرد زلزله ای می شد و همه  به آنان نمی رسید. خشم آلود

 را با خود به دل زمین می برد البته به جز مینای او.

وقتی شهرام مینا را دید از شگفتی دهانش باز شد و آب افتاد روحش پرواز کرد و زمان و مکان را فراموش نمود. 

خشکش زد . مثل اینکه به مجسمه ای تبدیل شده بود. خالی شده بود نه پر از شوق  زبانش بند آمد و بی حرکت

التهاب و هیجان شده بود. مثل تشنه ای که پس از روزها وهفته ها به چشمه آب گوارایی رسیده باشد با ولع شهرت 

 آمیزی به او خیره شد.

ذشت و به تاالر رفت. مجله ای برداشت و مشغول مینا او را دید به شیفتگی و از خود بی خود شدنش لبخند زد و گ

مطالعه شد. مجله زن روز را ورق زد دخترشایسته به تصویر او نگاه کرد که به گرد فتنه انگیزی و آشوبگری او نمی 

 رسید این همه زیبایی به چه دردش می خورد.

ی د در دنیا کسی مانند او یافت مشهرام مثل کسی که در خواب راه می رود تعقیبش کرد و روبرویش نشست فکر کر

 شود؟ چطور خداوند چنین بتی را به مریم و مهرداد داده بود؟ این چه الهه ایست؟ الهه زیبایی ؟

مینا عکس مجله را به او نشان داد و گفت: دخترشایسته رو دیدی؟ خیلی قشنگه حقشه شایسته باشه شایسته در فساد 

 و نانجیبی و...

رویاها صدایش را می شنید بیدار شد. صدای او را از قلب و اعماق وجودش می شنید از آسمان  گویی شهرام از میان

 خیالش به خود آمد.

دختر شایسته کیه؟ تو شایسته ترین دختر دنیا و آفرینش هستی ملکه زیبایی تاریخ نمی دونم لیلی شیرین عذرا فرخ 

ز تو زیباتر نبودند و به پای تو نمی رسیدند. مینا خندید ولی از لقا کلوپاترا هلن ...چه شکلی بودند ولی به طور حتم ا

 این تحسینها لذت نمی برد حتی تنفر داشت.

 شهال خانم چشمش که به مینا افتاد بی اختیار لب به تحسین گشود.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – آرزوها شهر 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 0 1  

 

جب ع آتشپاره چی شده؟ منکه زنم نمی تونم چشم ازش بردارم چه برسه به دلداده ای مثل شهرام پسر بیچاره گیر

 چیزی افتاده تقصیر نداره دیوونه شده حروم زداده آدمو جادو می کنه ...مثل همان روز اول که او را به دام انداخت.

باز همان پسرها و دخترهای بزک کرده و لوس . باز همان ادا و اطوارها مشروبخواری ها رقص فقط جای شهاب 

ا عجیب حس می کرد. یکی به درد خور در میان آنان بود که بیچاره خالی بود. شهاب بیچاره مینا جای خالی او ر

معلوم نشد هوا و هوس و حسادت شهرام چه بالیی بسرش آورده بود . غمی دیگر بر غم سنگین دلش افزوده شده 

بود. احساس می کرد مقصر است یاد او رهایش نمی کرد. غمگین بود و توجهی به جشن نداشت نگاههای مشتاق و 

 دورش را گرفته بودند ندیده می گرفت و اعتنایی به آنان نداشت . شیفته را که

از دستشان خسته شده بود حس می کرد در دست آنان عروسکی بیش نیست. تیمسار که تعریف مینا را شنیده بود 

 وارد تاالر شد و به طرف مینا رفت.

پدرسگ عجب لعبتیه؟ ساحره شهرام  مینا بلند شد و سالم کرد تیمسار شگفت زده سرتاپایش را نگاه می کرد.

 تقصیر ندراد اگه او نبود خودم...و آب دهانش را قورت داد.

 سالم مینا جان معرکه شدی بیچاره شهرام پسرم از دست تو چی میکشه؟

عطر گلها آوای موسیقی نور رنگارنگ چراغها ساختمان و باغ را در خود غرق کرده بودند و بهشت را به خاطر می 

 . بهشتی که مینا فرشته آن بود.آوردند

برنامه ادامه داشت. موسیقی تند جاز و رقصهای دیوانه وار مستی و جوانی و باز مینا تنها کسی بود که در جمع آنان 

نبود و در برنامه هایشان شرکت نمی کرد. غمگین و مضطرب از پنجره باغ را نگاه می کرد که در دریای مهتاب غرق 

بلوهای زیبا و عتیقه دیوار می نگریست. سعی می کرد به کسی نگاه نکند . نگاهش هر مردی را بر شده بود. یا به تا

جای خود میخکوب می کرد. یکبار که اتفاقی نگاهش در نگاه شهرام گره خورد. لیوان شهرام به زمین افتاد و خرد 

گفت. وقتی لب به سخن می گشود شد. با کسی حرف نمی زد و اگر می زد از ظلم جنایت و تبعیض در اجتماع می 

همه ساکت می شدند و تحت تاثیر قرار می گرفتند. در جمع آنان که همیشه سخن از قهر و آشتی هنرپیشه ها و 

آخرین موسیقیها و فیلمها و مدها بود حوصله اش سر رفته بود. عاقبت بلندشد و به شهرام گفت: تا کی باید عروسک 

ی منو به نمایش بذاری ؟بذار برم کلی درس دارم پس فردا امتحانه مگه من مثل پشت ویترین باشم؟ تا کی میخوا

 شما بیکار و بیعارم؟

شهرام مست بود هم از شراب و هم از نگاه او خنده ای شهوانی کرد و گفت: کجا پری من؟اگه تو نباشی مجلس 

 م میام آنوقت مهمونا چی می شن؟تاریک میشه پروانه پراکنده می شن یه کمی دیگه صبر کن آخه اگه تو بری من

مینا که حوصله اش سر رفته بود سر صحبت را با یکی از پسرها به نام فردین که بیشتر از همه دورورش می گشت 

 باز کرد جوانی ورزیده و ورزشکار و خوش سیما بود.

می  گفت: شما به نظر غمگینفردین برای اینکه سر صحبت را باز کند و در حالی که تحسین آمیز او را نگاه می کرد 

 رسید مثل بقیه نیستید.

 مینا آهی کشید و بی آنکه به او نگاه کند گفت: از این کار خوشم نمیاد

 یعنی از رقص هم خوشتون نمیاد؟ یا حاال سرحال نیستید؟

 نه دوست ندارم اهل این برنامه ها نیستم.

 پس چکار می کنید؟ از ورزش چطور؟
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ب از ورزش ها بعضی رشته ها رو دوست دارم فردین از اینکه با حرف می زد هیجان زده شده درس می خونم و کتا

 بود.

 چه رشته هایی ؟ من قهرمان اسب سواریم تا حاال چند جایزه بردم.

 مینا به اندام ورزیده اش نگاه کرد و گفت:معلومه من اسب سواری رو خیلی دوست دارم شنا کوه نوردی و دو

خوبی دارم می خواهید با هم به اسب سواری بریم؟ یه روز قرار بذاریم بیام دنبالتون اگه می خواید با من اسب های 

 شهرام خان هم می تونید بیاید.

 مینا می دانست که شهرام این اجازه را به او نمی دهد.

 متشکرم حاال کار دارم اگه بیکار شدم باشه مزاحم می شم

 ناگهان به یاد شهرشان افتاد.

روزی به خانه عمه اش رفته بودند که در یک دهکده ی کوهستانی بود راه ماشین رو نداشت . باید با اسب می رفتند 

عمه اش دو اسب برایشان فرستاده بود . او مادرش سوار بر یک اسب و پدر و برادرهایش سوار اسب دوم شده 

د. مزرعه هایی با رنگها و عطرهای متفاوت گلهای بودند. از میان مزرعه سبز و معطر گندم و یونجه و ذرت گذشتن

آفتاب گردان در برابر آفتاب سرخم کرده بودند پروانه های رنگارنگ دورشان پرواز می کردند . چقدر زیبا ودل 

 انگیز بودند؟ چه روزی بود؟ پدرش را به یاد آورد و دلش فشرده شد و اشک به چشمش نشست.

سر راهش سبز شود و رقیب دیگری پیدا کند جلو آمد و گفت: مینا گفتی  شهرام که نمی خواست شهاب دیگری

 خسته شدی و هوا کثیفه می خوای بریم بیرون قدم بزنیم.

 مینا منظور شهرام را فهمید خودش هم متوجه شده بود که نباید شهاب دیگری بسازد.

 بریم اینجا دارم خفه می شم.

جرات نداشت از شهرام می ترسید پس با حسادت به آن دو که بیرون  فردین هم دلش می خواست با او برود ولی

 می رفتند نگاه کرد.

 موج موسیقی تاالر و باغ را به لرزه درآورده بود. و همه را به رقص دعوت می کرد.

 .باغ در مهتاب خفته بود. قرص ماه در استخر شنا می کرد. شباهنگی می خواند و جیرجیرکی با او همراهی می کرد

 باد سردی می وزیر شهرام مست بود و تلو تلو می خورد.

مینا نفس عمیقی کشید و گفت آخیش خفه شدم از بوی عطرهای مختلف و دود سیگار ها و توتونهای رنگارنگ چه 

 هوای خوبی مثل اینکه روی باغ تور نقره ای کشیده اند.

 شق می ده آدم دلش می خواد....شهرام آهی کشید و گفت: بله خیلی زیبا و رویائیه هوا بوی ع

 در نگاهش برق عجیبی بود مینا از او وحشت کرد و فاصله گرفت شهرام مشتاقانه نگاهش می کرد.

آرام با او نزدیک شد . گویی حیوانی وحشی است که در کمین شکارش نشسته و قصد حمله دارد. مینا وحشت زده و 

 نقدر بخوری که دیوونه بشی ؟ وحشی شده مثل سگ هار...هراسان گریخت و گفت: احمق بیشعور مجبوری ای

 شهرام دنبالش نفس زنان می دوید.

 مینا همچنان که می دوید فریاد زد: گمشو بی شرف دیگه نمیام می رم به اتاق خودمون و دوید.
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را به  ه بود مینا خودباغ در تور نقره ای مهتاب پیچیده شده بود. شهرام دنبالش دوید. نمی دانست چه کند. دیوانه شد

اتاق رساند و در را بست اما در کلبه محکم نبود و قفل نداشت مینا چاقویش را امتحان کرد و مطمئن شد یادآوری 

 حالت وحشی شهرام سرتاپایش را می لرزاند.

د بچه ها وشهرام پشت در آمد در را که بسته دید خشمگین شد و با لگد به در حمله کرد در باز شد کسی اتاقشان نب

به تماشای جشن رفته بوند شاید هم شهرام برنامه ریزی کرده بود مینا پشت در پنهان شد شهرام با چشمانی سرخ 

 رنگ و برافروخته و وحشیانه به او حمله کرد. مینا از وحشت می لرزید. 

حال خودش را نمی شهرام نمی فهمید چه می کند مثل ببری گرسنه که آهویی دیده باشد چشمانش برق می زد و 

 فهمید دیوانه شده بود.

 هیجان آلود گفت: باالخره گیرت آوردم آهوی وحشی امشی ....

مینا تصمیم گرفت با چنگ و دندان از خود دفاع کند و اگر الزم بود خود را بکشد . در فرصتی کوتاه چاقو را بیرون 

ی خودش نهاد و گفت: اگه نری عقب خودمو می آورد اول خواست شهرام را بکشد ولی نتوانست چاقو را زیر گلو

کشم . خوک وحشی می دونستم خریدن آن هدیه ها بیخود نبوده پست فطرت عشق اینه؟ وحشی بازی 

 ؟بروگمشو....

شهرام فکر این را نکرده بود. می خواست با یک حمله چاقو را بگیرد مینا جندقدم عقب رفت و با خشم و برافروخته 

 اری بیا جلو شوخی نمی کنم. وحشی فریاد زد: جرات د

شهرام از دیدن چاقو به خود لرزید. به التماس افتاد. مستی از سرش پریده بود تضرع آمیز گفت: دیوونه چکار داری 

می کنی ؟ این چاقو رو از کجا آوردی ؟ نگاه کن فرشته وحشی ندیده بودم...عزیزمن عمر من فدات بشم 

 ....تروخدا...و یک قدم جلو رفت

 مینا تیغه چاقو را زیر گلوی خود و روی شاهرگش گذاشته بود فریاد زد: برو بیرون یا فرو می کنم و خودمو میکشم.

شهرام ناچار عقب نشینی کرد شهوت جای خود را به ترس عجیب داد. تصویر اینکه او را غرقه در خون ببیند لرزه بر 

 اندامش انداخت و به التماس افتاد.

 .بیا دارم می رم رفتم بذار کنار آن چاقوی لعنتی رو...دیونگی نکن.غلط کردم...

 زانو زد و به گریه افتاد.

پاتو می بوسم بنداز دور بیا بریم االن مهمونا می گن کجا رفتن؟بده من تا خودمو بکشم خونمو جلو پات بریزم و از 

 ا کنم.این آتش و از این جهنم که داره سرتاپامو خاکستر می کنه نجات پید

مینا خشمگین به او نگاه می کرد باز همان احساس ترحم به سراغش آمده بود شهرام جوان بود هنوز از وحشت می 

لرزید رنگش پریده بود ماه از پنجره سرک می کشید پرتو مهتاب به روی چهره اش افتاده و او را رنگ پریده تر 

 نشان می داد.

 ی یا.....با تحکم داد زد: گفتم برو بیرون می ر

بخدا به جون مهرداد اگه به من دست بزنی خودمو می کشم یادت باشه نمی خوای بفهمی ؟ برو توی تاالر این همه 

 دختر....
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شهرام مایوس و حسرت آلود چشم به این الهه زیبایی دوخته بود. احساس می کرد هر لحظه از او دورتر می شود 

آسمان باال رفت و از نظر محو شد به گریه افتاد و تضرع کنان شروع به مینا بال درآورده و پرواز می کرد روبه 

 عذرخواهی و التماس کرد.

گفتم این چاقوی لعنتی را بنداز دور تا این چاقو رو برنداری نمی رم دیوونه شدی ؟ می خوای منو بیچاره کنی ؟منو 

 ....بیا رفتم جلو چاقو را بردار بدش به من بکش بخدا راضیم به دست تو بمیرم بکشیم بهتره تا اینطور عذابم بدی

 مینا رنگ پریده می لرزید.

بری بیرون برش می دارم زودباش فکر نمی کردم اینقدر احمق باشی صد دفعه بهت گفته بودم که با زور نمی تونی 

 منو وادار به تسلیم کنی بیشعور ....یادت باشه به پدر و مادرت حرفی نزنی ؟

ز در بیرون رفت ولی نمی توانست چشم از او بردارد. مهمانان از غیبت آن دو تعجب کرده بودند. شهرام عقب عقب ا

جوانها حدس می زدند که برای چی غیبت کرده اند بهم چشمک می زدند و پچ پچ می کردند و می خندیدند اما چرا 

را  نان بود. هنوز کیک را نبریده و کادوهاصبر نکرده بودند تا مهمانان بروند؟ ناراحت شده بودند این بی اعتنایی به آ

نداده بودند. شهال خانم دنبال شهرام می گشت دیر شده بود مهمانان منتظر بودند همه اتاقها را جستجو کردند اما 

نبودند شهال خانم حدس زد کجا باید رفته باشند. به امید اینکه عاقبت شهرام موفق شده....خوشحال بود و نمی 

 ل خود عیش آن دو را بهم بزند. مهمانان را سرگرم کرده بود و غیبت آن دو را توجیه می کرد.خواست به خیا

شهرام برگشت آن هم با موهایی آشفته کروات شل شده و دستهای خراشیده و خونین و چهره ای برافروخته که اثر 

داری زد و خوشحال شد ولی چون  خراشیدگی بر آن دیده می شد . مادرش که او را در آن حال دید اول لبخند معنی

 شهرام را مثل خرسی تیرخورده خشمگین و عصبانی و آشفته دید همه چیز را حدس زد و نگران شد.

 باز این دختر؟عجب بالئیه؟

هر طور بود سرووضع شهرام را مرتب کردند و مهمانی را به آخر رساندند فردین و دیگران از اینکه مینا نبود 

 رتب می پرسیدند مینا کجاست؟ناراحت بودند و م

 شهرام غمگین پاسخ می داد:حالش خوب نبود رفت بخوابه

ولی آنان که خراشهای صورت و دستش را می دیدند همه چیز را می فهمیدند و پوزخند می زدند و با تمسخر می 

 گفتند: حاال چه عجله ای داشتی ؟

 عصر بیدار نشد.شهرام آنقدر مشروب خورد که بیهوش افتاد و تا فرداد 

 شهال خانم به شدت عصبانی بود و به مینا فحش می داد پا روی پا انداخته و ناخنهایش را سوهان می کشید.

دختره بی چشم و رو نمک نشناش حرامزاده بی لیاقت و ....این همه شهرام بهش محبت کرده پول خرجش کرده و 

جب دوره زمونه ای شده کلفت زاده ندیده بودم با این غرور و می کنه زندگیشو بخاطر اون ول کرده اونوقت او...؟ع

گستاخی تخم حروم بگو از شهرام بهتر چی می خوای ؟ خانمش کرده دانشجویش کرده ....بی حیا شیطونه می گه 

 بندازش زندون تا حالش جا بیاد بچه رو کشته گوشتش آب شده و ...

توانست تصویرش را از ذهن دور کند به زیبایی خارق العاده اش فکر تیمسار از شب گذشته که مینا را دیده بود نمی 

 می کرد. سر میز صبحانه احوال او و شهرام را پرسید می خواست بداند شب گذشته با هم بوده اند یا نه ؟
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ه دشهال خانم با حالتی عصبی گفت: باز دررفته شهرام که مست و بیهوش افتاده دختره هم از دیشب تا حاال غیبش ز

نانجیب بی حیا گدازاده دیشب مثل اینکه شهرام با او درگیر شده تمام صورت و دستانش مثل کسی که با ببر وحشی 

 گرفته باشد جای چنگ و دندونه عجب دختر گستاخ و ...

تیمسار روزنامه را کنار گذاشت و هیجان زده و متعجب پرسید: جدی می گی ؟ یعنی فرار کرده ؟ نفهمیدی عاقبت 

 شد؟ پدرسگ عجب تخم حرومیه؟حاال کجاست؟ یعنی شهرام نتونسته حریف او بشه؟عجیبه!چی 

 کی ؟شهرام؟یا مینا؟شهرام خوابه دختره هم رفته میگن رفته دانشگاه .

تیمسار دلش می خواست ماجرا را برایش تعریف می کردند چون به هیجانش می آورد می توانست تجسم کند چه 

 .پیش آمده و لذت می برد

منتظر شهرام بود تا برایش تعریف کند. بعدازظهر بود که شهرام برخاست. سرش گیج می رفت . چهره مینا از جلو 

چشمش دور نمی شد به یاد ماجرای شب گذشته افتاد هم به هیجان آمد و هم تلخی و سردی یاس را حس می کرد 

داشت. حتی بازور هم نمی توانست کاری بکند. که چون دیواری آهنین جلویش سر برآورده بود. دیگر هیچ امیدی ن

خشم و وحشت مینا را که به یاد می آورد دلش می لرزید و فشرده می شد. فکر کرد با این کارش او راسخت 

رنجانده و دیگر حتی نگاهی و دیداری نخواهد داشت . این فکر آتشش می زد چه کند تا از دلش دربیاورد؟ به او 

 ما را ببیند. شهرام سرووضعش را کمی مرتب کرد و نزد پدر رفت.گفتند پدرت می خواهد ش

تیمسار لباس راحت قرمز رنگ ملیله دوزی به تن داشت پیپ می کشید و روزنامه می خواند. نگاه دقیقی به صورت و 

 دستهای شهرام انداخت جای چنگهای مینا مثل جای چنگ گربه پیدا بود خنده مرموزی به لب آورد.

چی شده ؟ این خراشها چیه؟ شنیدم دیشب با مینا درگیر شدی ؟ خب چی شد؟ تعریف کن ببینم شیری  سالم پسرم

 یا روباه؟

 شهرام نمی خواست حرفی بزند مینا سفارش کرده بود به کسی نگوید به من و من افتاد.

 نه ...چیزی نبود کمی شوخی کردیم...

 ستشو بگو خجالت نکش....همین؟فقط شوخی می کردید؟ پس این خراشها چیه؟ را

شهرام خجلت زده سر به زیر انداخته بود: نه پدر چیز مهمی نبود من...یعنی ...خب ...کمی ....می خواستم ببوسمش 

.... 

 چی می گی ؟ دست آخر موفق شدی یا نه ؟ هر اتفاقی افتاده تعریف کن

 رد:شهرام به فکر فرو رفته بود ناچار و با بی میلی شروع به تعریف ک

 بی فایده است مینا از فکر مهرداد بیرون نمیاد و او را فراموش نمی کنه نمی ذاره می خواست خودشو بکشه

به فکر فرو رفت تنها راهی که او را از این بن بست نجات خواهد داد و مینا را به خوشبختی خواهند رساند خودکشی 

 مهرداد هر سه در رنج و عذاب بودند.است. با این وضع نه خودش خوشبخت بود و نه مینا و نه 

 صدای پدر او را به خود آورد.

 با توام شهرام چرا حرف نمی زنی ؟

 گفتم چیز مهمی نبود کمی شوخی کردیم و او رفت به اتاق خودش همین

 اما مادرت می گفت تو می خواستی ...او به تو حمله کرده و گریخته این خراشها؟

 به کار ما نداشته باشید من اونو خوب می شناسم فایده نداره نه پدر اینطور نیست کاری
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 می ترسید واقعیت را بگوید و باز مینا را تحت فشار قرار دهد و مجبورش کنند.

تیمسار دلش می خواست غیر از این بود شهرام او را تصاحب کرده باشد و رامش کرده باشد دلش می خواست او را 

 باز هم ببیند.

 م بگو بیاد با ما شام بخوره.شب منزل هست

شهرام بی قرار و بی تاب در باغ مشغول قدم زدن شد. چطور با مینا روبرو شود؟چرا شب گذشته آن حرکت را کرده 

بود؟ مینا هرگز او را نمی بخشید اگر مینا حاضر نشود او را ببخشد و با او روبرو شود خودکشی تنها راه خاتمه دادن 

یز است . مینا او را دوست ندارد به زور که نمی شود به فرض که به زور هم موفق شود چه به این ماجرای غم انگ

 فایده دارد؟ عشق را که نمی تواند گدایی کند. مینا مثل جن و بسم اهلل از او گریزان و منتفر است.

 و از این زنهای معمولیتصمیم گرفت یکبار دیگر او را ببیند و با او حرف بزند و از او خداحافظی کند. فکر کرد ا

نیست که بشود به زور او را تصاحب کرد. پدر و مادرش اشتباه می کنند که فکر می کنند با زور میشه هر کاری کرد 

 او را نمی شناسند.

مینا آن شب تا صبح خوابش نبرد. فکر فرار از این باغ و قصر لعنتی باز در ذهنش قوت گرفت. باید می گریخت 

 ل اعتماد نبود. این بار دررفته بود ولی شاید بار دیگر خوش اقبال نباشد.شهرام دیگر قاب

سوز سردی می وزید. مردم عجول تر از همیشه می دویدندو یا سر صف تاکسی و اتوبوس می لرزیدند. گدایی کنار 

 ریالی در آندیوار قوز کرده بود و ظرفی که چند سکه در آن بود جلویش گذاشته و چرت می زد .مردی که یک پنج 

انداخت چند قدم دورتر عکسهایی مختلف از جمله تصویر حضرت علی )ع( که شمشیر دو تیغه ای روی زانویش قرار 

داشت و زیر تصویر نوشته بود الفتی اال علی السیف االذوالفقار شاه و ملکه و ولیعهد و منظره هایی از طبیعت گربه و 

دختر بچه ای زیبا که قطره های اشک بر گونه اش جاری بود و عکسهایی پرنده و ...دیده می شد. میان عکسها عکس 

از هنرپیشه های زن و مرد و خواننده ها را دید. بچه ای دنبال مادرش که چادرمشکی به سر داشت می دوید و گریه 

ویش می ی رمی کرد. مثل اینکه چیزی می خواست مینا از پنجره اتومبیل به صحنه های مختلف که مثل فیلمی از جلو

گذشت خیره شده بود. از یادآوری صحنه شب گذشته هنوز وحشت داشت مثل اینکه کابوس ترسناکی دیده باشد. به 

کارهایی اندیشید که در دانشگاه باید انجام می داد. تهیه مطلب برای نشریه و تکثیر نوارهای دکتر شریعتی و اعالمیه 

 خیلی کارهای دیگر . های امام تحقیق در کتاب اسالم شناسی دکتر و

به تابلوها نگاه کردپوشاک چرچیل قنادی رزولت خیاطی نایس کادوچیلدرن **** مارکت ساعت سیکو همه نامها 

 خارجی چرا؟ هوا سردتر شده و برف شروع به باریدن کرده بود هوا به تدریج طوفانی می شد.

غن نباتی آتش روشن کرده بودند. عده ای دور دست فروشها در آن سرما فریاد می زدند. عده ای در حلبهای رو

دستفروشها جمع بودند و الکی قیمت می کردند و چانه می زدند. مینا از این اتومبیل آخرین مدل متنفر بود. کاش می 

توانست مثل این مردم در صف بایستند. اتوبوس سوار شود در میان مردمی که حس می کرد از آنان است غرق شود 

در اتوبوس دستش را به میله بگیرد تنه بخورد پایش را لگد کنند و فشارش دهند....مردی برخیزد  دلش می خواست

 و جایش را به او تعارف کند.

این ماشین خارجی قصر باغ مستخدم به او تعلق نداشت و با آنها بیگانه بود. از طبقه و قشر آنان نبود تصمیم گرفت 

یاد رویاهایش افتاد . باغ قصر خدمتکار جواهر و ...اما اکنون از همه اینها  از آن طرف خودش با اتوبوس برگردد. به

بیزار بود و دلش بهم می خورد کاش پدرش بود و باز در آن محله که با آن آشنا بود و همرنگ زندگی می کرد. حاال 
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ی خواهد برسد ول می فهمید که ثروت و رفاه عامل خوشبختی و سعادت نیست . ممکن است انسان به آنچه دلش می

 راضی نباشد.

آن روز در دانشکده بیش از هر روز گرفته و اندوهگین بود. به فکر فرو می رفت و حواسش جمع نبود. چند بار 

فرشته از او پرسید چی شده ؟ ولی مینا حرفی نزد و گفت چیزی نیست. بعد تعریف می کنم. زودتر از هر روز از 

وس در میدان بیست و چهار اسفند ایستاد. مدتی گذشت تا توانست سوار شود. دانشگاه بیرون آمد و سر صف اتوب

جای نشستن نبود ایستاد دستش را به میله وسط اتوبوس گرفت و چشم به خیابان دوخت. از عجله و شتاب مردم به 

 این فکر افتاد که به دنبال چه هستند؟زندگی چیست ؟ و این همه تالش و کوشش به خاطر چیست؟

ساعت بیشتر در راه بود تا خیابان پهلوی را طی کرده و به میدان تجریش رسید. هوا طوفانی بود برف کوالک می نیم 

کرد هرچه به شمیران نزدیکتر می شد سردی هوا بیشتر و برف شدیدتر می بارید. عابران در پالتوهای پوست 

ید بودند. اتومبیلهای آخرین مدل به سرع گرانقیمت درمغازه هایی که نود درصد اجناسشان خارجی بود مشغول خر

می گذشتند با وجود سرما و برف دست فروشها فریاد می زدند و عابران را به سوی خود می خواندند . ساعت 

نزدیک هفت شب بود که به میدان تجریش رسید و به سراغ اتوبوسهای نیاوران رفت. میدان تجریش شلوغ بود ولی 

ی مثل او سر صف ایستاده بودند. با لباسهای نامرتب و محقر و در حالی که دستهای صف اتوبوس خلوت . تعداد کم

خود را با بخار دهانشان گرم می کردند. اغلب کارگر بودند مینا احساس آرامش می کرد . هر روز این مردم را که 

رد مردم با تنفر و می دید احساس بدی داشت فکر می کرد از مردم جدا شده و دیگر از آنان نیست احساس می ک

کینه به او نگاه می کنند. او خودش هم از پولدارها متنفر بود در ماشین و در کنار آنان چه می کرد؟ اینک احساس 

می کرد از این مردم و عضوی از این اندام است. با محبت به آنان نگاه می کرد و حرف می زد. برعکس اتوبوسهای 

در صندلی راحت اتوبوس نشست نفس راحتی کشید ای کاش به آن کاخ جنوب شهر اتوبوس خلوت و تمیز بود. 

 لعنتی بازنگردد.

از پنجره که بیرون را نگاه می کرد کوههای پوشیده از برف را دید که باالی سر شمیران ایستاده و با غرور به این 

خانه ند و خلوت و سرسبز و رودشهر دود آلود متضاد نگاه می کردند به یاد شهر کوچکشان افتاد خیابانهای پست و بل

 ای که از کنارش می گذشت و مردم با لباسهای محلی .

به دروازه باغ که رسید ساعت هفت و سی دقیقه بود. کالغها قار قار می کردند چراغها خیابانهای باغ را که زیر پرده 

گرم و شیک بود ولی برف خفته بود روشن می کردند. سردش شده بود با دهان دستش را گرم کرد. لباسش 

دستکش نداشت . چون با اتومبیل می رفت نیازی به دستکش نداشت ولی امروز دستهایش یخ کرده و گونه هایش از 

 همیشه سرخ تر شده بود . در عالم خودش بود صدای پایش را روی برفها می شنید ناگهان صدایی شنید .

 مینا صبر کن

می به رنگ سبز سیر و شلوار جین به تن داشت دانه های برف روی رو برگرداند شهرام بود پلیور ضخیم پش

موهایش نشسته بود . موهایش آشفته بود. دستهایش را در جیب شلوارش فرو برده بود. غمگین نگران و مردد به 

 نظر می رسید دوید و خود را به مینا رساند.

 لبخندی زد: سالم مینا حالت خوبه؟

 مگین به او انداخت و به راهش ادامه داد.مینا پاسخی نداد. نگاهی خش

 شهرام ملتمسانه گفت: نرو کارت دارم باید باهات حرف بزنم جلویش را گرفت و مشتاقانه به او خیره شد.
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مینا ایستاد و چهره در هم کشید: باز چه فکری به سرت زده ؟ اگه مثل دیشب میخوای وحشی بازی دربیاری 

 برگردم....

 تاده بود.شهرام جلویش ایس

نه می خوام یه چیزی بهت بگم کجا بودی ؟ چرا با ماشین نیومدی ؟ فکر کردم دیگه نمیای فرار کردی داشتم دیوونه 

 می شدم کجا رفته بودی سردت شده ؟ باکی بودی ؟

 مینا سعی کرد از دستش بگریزد راهش را کج کرد.

حمق چرا دست از سرمن برنمیداری؟ و از او رد شد و به به توچه هرجا بودم و با هرکس به خودم مربوطه بروکنار ا

 راهش ادامه داد.

 شهرام ملتمسانه دنبالش رفت و گفت: نه مینا نرو خواهش می کنم برای آخرین بار بذار باهات حرف بزنم.

مینا میخکوب شد. چرا آخرین بار ؟ یعنی چی شده ؟ مایوس شده و می خواهد دست از سرم بردارد؟ شاید می 

خواهد بیرونمان کند. اگر بگوید بروید کجا بریم؟ نه خانه ای نه وسایلی و نه درآمدی....شاید خودش می خواهد 

 برود نگاهی طوالنی به او انداخت شهرام رنگش پریده بود و نگاهش سرشار از غم بود.

 مینا با خوشحالی پرسید:آخرین بار ؟ موضوع چیه؟

 د. بغض گلویش را می فشرد.شهرام آهی کشید. اشک به چشمش دوی

می خوام بقول خودت دست از سرت بردارم.ولت کنم بری دنبال کارت. دیگه مزاحمت نمیشمتو رو نمی بینم. از سر 

 راهت برای همیشه دور میشم....

 مینا ناباورانه پرسید: چطور شده این تصمیم رو گرفتی و از خر شیطون پیاده شدی ؟ از کی این تصمیمو گرفتی ؟

از دیشب تا حاال مثل دیوونه ها شدم نمی دونی چه کشیدم منو ببخش مینا مست بودم نمی خواستم ناراحتت کنم می 

 بخشی ؟ از این پس دیگه مزاحمت نمیشم به شرط ...

مینا نگاهش کرد حالت عجیبی داشت مثل همیشه نبود . حرفهایش از جای دیگری بود و بوی دیگری می داد با شک 

 فت: چه شرطی ؟ باز که شرط و شروط می ذاری ؟ می خوای کجا بری ؟و تردید گ

 شهرام مثل پروانه ای که خود را به آتش می زند و دیوانه تر می شود بی قرار بود.

میخوام برم نپرس کجا ولی دیگه برنمیگردم برای آخرین بار ازت می خوام بذاری ببوسمت....خواهش می کنم فردا 

 ین خواهش منه...میخوام برم این آخر

مینا همان حالت ترحم و دلسوزی را که نسبت به او پیدا کرده بود احساس کرد سخن او بوی جدایی و صداقت می 

 داد به برفهایی که روی موهایش نشسته بود نگاه کرد.

 مینا برف ایستاده بود گویی روی سرش نقل می پاشید.

 و ولم می کنی ؟با ناراحتی گفت: خوب باشه ببینم راست می گی 

 ولی یادت باشه که چاقوی دیشب رو همیشه همراه دارم یعنی میشه برای همیشه از دستت خالص بشم؟

 شهرام مایوسانه به او نگاه کرد گویی می خواهد وداع کند.

ار سر صبر نبله مطمئن باش خالص می شی اما اینجا که نمیشه برف میاد سردته بیا بریم به اتاق من این کتابارو بذار ک

.... 
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مینا دندانهایش رابهم فشرد و گفت: نه همینجا خوبه می خوام برم دیر شده مادرم نگران می شه مگه می خوایم چکار 

 کنیم؟

خوشحال نبود غمی عجیب و سنگین در چشمش موج میزد مینا در فکر بود راست می گوید؟ کجا می خواهد برود؟ 

تی طوالنی که به نظر مینا یک قرن می شد محو او شد. مینا قطره های درشت شهرام با نگاهی مشتاق و غم آلود مد

اشک را بر چهره اش دید چرا گریه می کرد؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ احساس عجیبی داشت حالت ترس توام با تنفر و 

ت را در دس ترحم شهرام دستش را جلو آورد تا دست او را در دست بگیرد سخت پریشان و آشفته بود. دست مینا

 گرفت و او را در آغوش فشرد و بوسید....

منو ببخش مینا حاللم کن خیلی تو رو اذیت کردم عوضش دیگه از دستم راحت میشی من میرم می گم مهرداد و 

آزاد کنند. مینا فراموش نکن از هر کس در دنیا بیشتر دوستت دارم. از تمام عاشقان دنیا از مجنون زلیخا و فرهاد و 

 او را به لب برد.دست 

مینا در زیر دانه های برف چون الهه زیبایی مقدس و رویایی بود. دستش را از دست او بیرون آورد و زیر مروارید 

برف شروع به قدم زدن کرد. فکر می کرد اینم از اون حرفهای همیشگی است یعنی راست می گه م یخواد 

 نومید شد و ...صدای شهرام را از پشت سر شنید.بره؟مهرداد و آزاد می کنه حالت وداع داره شاید 

 مینا صبر کن می خوام ازت خداحافظی کنم.

 سرتاپای او را نگاه کرد و آهی سرد کشید و باز اشکش جاری شد.

 حاال چرا گریه می کنی ؟ چی شده کجا می خوای بری ؟

 سوال نکن نمی تونم بگم فقط آخرین خواهشم اینه که ...منو ببخشی 

 ه مهردا و آزاد کنی می بخشمت ببینم راست می گی حاال دیگه برو خداحافظ اگ

 آن شب مینا تا نیمه های شب در فکر بود . شهرام کجا می خواست برود؟ یعنی راست می گفت؟

شب بعد وقتی از دانشگاه بیرون آمد ماشین شهرام را دید اما خودش نبود مینا سوار شد و پرسید: مگه شهرام حالش 

 وب نشده ؟ کجاست؟خ

 فکر کرد رفته از اینکه به زودی مهرداد آزاد خواهد شد دلش گرم شد و به شوق آمد.

 راننده نگاهی از آینه به او انداخت و با لحن غم آلودی گفت: خودکشی کرده بیمارستانه و ...

 مینا یکه خورد. با تعجب گفت: خودکشی ؟کی ؟ مرده؟ یا چی خودکشی کرده؟

 قرص امروز صبح متوجه شدند . بیهوش بود بردنش بیمارستان نمیدونم مرده یانه ؟ دیشب با

 مینا تعدادی اعالمیه همراه داشت. آنها را به خانه می برد به بچه ها بدهد تا پخش کند.

 پس می خواست خودکشی کند؟ بیچاره فکر کرد با او چه خواهند کرد؟ به طور حتم به زندان میاندازنش از ماشین

پیاده شد دو مرد قوی هیکل چشمهایش را بستند و او را با خود بردند و کیفش را گرفتند. نفهمید به کجا برده شد. 

چشمش را که باز کرد در اتاق بزرگ بدون پنجره ای بود با دیوارهای سفید موکت شده در آن جز یک تختخواب و 

د شب بود از پنجره یک ستاره دیده می شد. هوا یک صندلی چیزی نبود . در گوشه نزدیک سقف پنجره کوچکی بو

صاف شده بود مینا فکر کرد به طور حتم شهرام مرده اول دلش برای او سوخت ولی فکر اینکه مهرداد آزاد می شود 

و او را باز می بیند غمش را زدود و احساس خوشحالی کرد اما این امید زود بی رنگ شد و وحشت دلش را پر کرد 

 شند؟اگر او را بک
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چرا شهرام دیشب به او نگفته بود که خودکشی خواهد کرد؟ به سرنوشت خود اندیشید چه خواهد شد ؟ آینده مبهم 

بود دقیقه ها به کندی می گذشت. مینا سعی کرد بخوابد چشمش را بست ولی خوابش نمی برد. صدای پایی شنید. 

 آورد. قفل باز شد کریم همان مستخدم گردن کلفت و خشن برایش شام 

مینا از او پرسید چی شده ؟ چرا او را به اینجا آورده اند؟ کریم بدون آنکه احساسی در چهره اش دیده شود و خطوط 

چهره اش تغییر کند گفت که نمی داند فقط می داند پسر ارباب خود کشی کرده مینا از او خواست برایش مجله 

 بیاورد و شروع به خوردن غذا کرد.

کریم برایش مجله آورد و سینی غذا را برد. مینا مجله ها را ورق زد ولی حوصله معالعه نداشت  چند دقیقه بعد

فکرهای درهم و رنج دهنده ای مثل حشره های موذی احاطه اش کرده بودند و نیشش می زدند. با این وجود 

 خیلی زودخوابش برد. احساس آرامش می کرد حاال همدرد مهرداد شده بود و م یتوانست احساس او را درک کند

صبح زود برایش صبحانه مفصلی آوردند از پنجره شعاعی از آفتاب به داخل می تابید کریم مثل سنگ سرد و خشک 

بود بدون آنکه حرفی بزند و نگاهی به مینا بیفکند در را بست و با قدمهای سنگین دور شد. مینا مشغول خواندن مجله 

دیگر آرزو نداشت قهرمان داستانی باشد. داستان زندگی خودش عجیب تر و  شد داستانی از منوچهر مطیعی حاال

 جالب تر از هر داستان و افسانه ای بود قهرمان داستانی بود عجیب پر از رنج درد و غم و بدبختی .

 نمی دانست چه ساعتی است صدای قدمهای سنگینی زمین را لرزاند. در باز شد و مینا هیکل بزرگ و درشت تیمسار

را دید ابروهای پر پشتش بیشتر در هم رفته بود و از تصویر نادرشاه ترسناک تر شده بود. سبیل بلندش روی 

لبهایش را می پوشاند. مینا بی اختیار به دستش نگاه کرد ببیند شالقی وجود دارد؟ تیمسار با دیدن مینا اخمهایش از 

وخت و با لحنی تهدید آمیز و در حالی که سبیلش را تاب می هم باز شد . چندلحظه نگاه بانفوذ و سنگینش را به او د

 داد ایستاد.

دختر عجیبی هستی ؟ چه کار کردی که مجبور شد دست به خودکشی بزند؟می دونی اگه بالئی سرش بیاد چی به 

نی بیسرت میارم؟ فعالیت سیاسی هم که می کنی ؟با این اعالمیه ها کارت ساخته است . دیگه روی آزادی رو نمی 

 مگه اینکه شهرام زنده بمونه و شفاعتت رو بکنه.

 می خواست او را بترساند چند قدم در اتاق برداشت و روبروی او ایستاد. راست بگو چه اتفاقی افتاده بود؟

مینا ایستاده بود و به زمین نگاه میکرد فکر کرد پس شهرام هنوز زنده است و اعالمیه ها کشف شده با دکمه 

 ازی می کرد مثل گنجکشی در برابر عقاب ضعیف و ناتوان می نمود.پالتویش ب

تیمسار مثل فرمانده ای که با سربازانش حرف می زند گفت: ما نمی خواهیم تو رو اذیت و ناراحت کنیم تا حاال هر 

کاری خواستی کردی همه نوع خدمتی بهت شده و بهترین زندگی رو برات آماده کردیم چرا؟چون شهرام جون 

واسته بود اگه بنا باشه تو باعث رنج و ناراحتی او باشی و کاری کنی که او از دستت جونش به لب برسه و دست به خ

خودکشی بزنه دیگه اجازه نداری اینطور مثل شاهزاده خانمها زندگی کنی . ما تابه حال فکر می کردیم تو باعث 

که فهمیدیم اینطور نیست طور دیگه ای باهات رفتار  شادی و خوشحالی او هستی از وجود تو لذت می بره اما حاال

میشه . اگه خدای نکرده موئی از سر شهرام کم بشه تا ابد توی زندون می مونی چون مجرم سیاسی هستی اما اگه 

 ایشاال خوب بشه به شرطی آزاد میشی که خودتو در اختیار او بذاری ....

 اه بیاید و از حقش دفاع نکند برافروخته شده بود.مینا به خودش جرات داد نباید می ترسید و کوت
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آقای تیمسار خدمتتان عرض کرده بودم که عشق و محبت رو نمیشه خرید و یا بازور به دست آورد شما میخواهید 

این کارو بکنید نامزدمنو بی گناه بیش از یکساله به زندون انداختی و مارو اسیر کردی اما من رو نتونستید رام کنید 

معشوقه شهرام باشم و نمی تونید این کاررو بکنید من از زندون نمی ترسم باالتر از مهرداد و این همه زندونی  که

سیاسی که نیستم و حاضر هم نیستم که خودمو بفروشم تا آزاد باشم ترجیح میدم همینجا باشم چه شهرام زنده باشه 

لت لذت دهی به شهرام باشم الزم نیست به من لطف چه نباشه زندون خیلی راحت تر از این است که بازیچه و آ

 کنید.

رویش را برگرداند یعنی که نمی خواهم اینجا باشی تیمسار شگفت زده شد . این چطور دختری بود؟تحت تاثیر او 

قرار گرفته بود به موهای طالییش که از زیر روسری بیرون زده و بر شانه اش ریخته بود نگاه کرد چه فتنه ایست و 

 ه نترس ؟چ

آرام ادامه داد: ببین دخترم مسئله خدمت به تو نیست مسئله اجباره تو یه زندونی هستی می تونیم اینجا نگهت داریم 

 می تونیم ببریمت خدمت شهرام رو بکنی میل و خواسته تو مطرح نیست.

مثل  دارم کنید که ...می خواهیدمینا خشمگین شد باشه شما م یتونید هر کاری میخواید با من بکنید اما نمی تونید وا

مادرم خدمتکار شما باشم؟به قول شما مجبورم و ناچار اما معشوقه شهرام نمیشم و مجبور نیستم شما غیر از ظلم و 

 زور کاری نکرده اید. این تعجب نداره که با منم این رفتار و داشته باشید.

 تیمسار سرش را تکان داد.

تر قشنگی مثل تو عمر و جوانیشو اینطور گوشه زندون بگذرونه ؟ شهرام بهترین عجب دختر لجبازی حیف نیست دخ

 زندگی رو برات فراهم می کنه هرچه بخوای بهت میده خوشبختت میکنه پشت پا به بخت خودت می زنی و ....

 مینا رویش را برگرداند و رو به پنجره کرد و با تنفر گفت:

 ی خوام این خوشبختی نیست من نمی خوام با او زندگی کنم مگه زوره؟این خوشبختی که شما ادعا می کنید نم

تیمسار نگاهی عمیق به او کرد و بیرون رفت و پیش خود گفت حرف زدن با این دختر فایده ای نداره بیچاره شهرام 

 پدرسگ زن نیست عروسکه اما وحشی و مغرور مثل یه آهوی وحشی 

لعه مجله شد. نمی دانست دعا کند که شهرام زنده بماند یا برعکس او چه مینا روی تخت دراز کشید و مشغول مطا

گناهی داشت؟عشق گناه نبود ولی خودخواهی و ظلم گناهی بود که او مرتکب شده بود. چرا باید بمیرد؟ دلش برای 

 او می سوخت ولی از اینکه بازیچه او باشد ناراحت و متنفر بود.

از خودخواهی فاصله می گیرد و به نوعی فداکاری در راه عشق نزدیک می شود.  خودکشی او نشان می داد که کم کم

احساس می کرد بیشتر به او ترحم پیدا کرده جوانی مثل شهرام که همه نوع وسایل عیش و عشرت در اختیار داشت 

ش وز انداخته بود برایو می توانست با دختران زیبای اروپایی و آمریکایی برود و خوش باشد...اما عشق او را به این ر

حیرت آور بود که شهرام چرا زندگیش را به خاطر او خراب می کرد؟ با اینکه می دانست عشق یک طرفه بی فایده 

است ؟ آیا این که او از همه لذتهای زندگیش به خاطر او دست کشیده بود یک نوع فداکاری نبود؟ دلش نمی 

شت او و مهرداد به هم برسند. این چه عشقی بود که با تمام یاس و خواست او بمیرد اما تا او زنده بود نمی گذا

نومیدی از نتیجه آن حاضر نبود از آن دست بکشد؟ و حاال دست به خودکشی زده بود؟ فکر می کرد اگر مهرداد هم 

توانست  ا نمینباشد نمیتواند با شهرام زندگی کند؟ از او و خودخواهی طبقه آنان متنفر بود حتی یک روز با او بودن ر

 تحمل کند.
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روز سوم باز تیمسار به سراغش آمد. شاید تیمسار برای مالقات با او بهانه ای داشت مینا مجله ها را در این مدت از 

سیر تا پیاز خوانده بود حتی جدولشان را حل کرده بود تیمسار این بار خوشحال تر بود ابروهای نادرشاهیش از هم 

ش مهربانتر از پیش بود چند دقیقه ای به مینا خیره شد حتی لبخند می زد مینا بلند شد و بازتر شده بودند و نگاه

 سالم کرد.

سالم خانم خوشگل حالت چطوره؟ می بخشی که مجبور شدم اینجا نگهت دارم تقصیر لجبازی خودته خوش اقبالی 

عشقی که اونو تا پای مرگ برد چون خطر رفع شد شهرام رو به خونه آوردیم . چیزی نمونده بود بمیرد همون 

نجاتش داد همه اش تو رو صدا می زند بی رحم چطور دلت میاد کسی این همه دوستت داره این قدر زجر بد ی؟ این 

 بار بخیر گذشت اما دکتر گفته ممکنه باز تکرار بشه بایدمواظبش باشی تا حالش خوب بشه اذیتش نکنی 

 نگاه کرد . اخم کرده بود و نگاهش به زمین بود. مینا به صورت پهن و گوشت آلود تیمسار

اگه نکنم چی ؟ نمی تونم راضیش کنم بی خود به او وعده ندید مگه دستش به جسد من بخوره نباید امیدوارش کنید 

 این کارا بی فایده است.

 تیمسار غضبناک قدم زد.

تی ؟بچه رو تا لب گور بردی باز دست بر دختر مغرور خودخواه پس بگو میخوای بکشیش و از اینکه نمرده ناراح

نمیداری ؟ ...ببینم به خاطر چی نمیخوای ؟بخاطر اون پسره؟او دیگه وجود نداره بیخود به امید بازگشت او نباش 

تیربارونش کردند تو باید در خدمت شهرام باشی تا وقتی که زنده هستی روشن شد؟حتی اگر ازدواج بکنه و تشکیل 

 خوانواده بده ....

از شنیدن این حرف مینا یکپارچه آتش گرفت از فکر اینکه مهرداد او را کشته باشند خون به چهره اش دوید دیوانه 

شد با خشم فریاد زد: حاال کی خودخواهه؟قاتال اگه تا به حال به خاطر مهرداد این وضعو تحمل می کردم دیگه نمی 

گی به چه درد میخوره؟نه این حقیقت نداره مهرداد نمیمیره کنم حاال نوبت منه که خودکشی کنم پس از مهرداد زند

 او به من قول داده بر می گرده ...

 خودش را روی تخت انداخت و شروع به گریه کرد.

تیمسار دلش نمی خواست او را ناراحت کند نمی دانست چرا آن حرف را زده بود به او نزدیک شد دست برد موهای 

 او را نوازش کند.

 تندی برخاست و بغض آلود گفت: به من دست نزنید قاتلها چرا مهرداد رو کشتید؟مگه او چه کار کرده بود؟ مینا به

 چشمان جادویی و پر از اشکش را به او دوخت.

اگه میخواستم به او محبت کنم تا حالش خوب بشه دیگه نمی کنم پامو از اینجا بیرون نمیذارم و چیزی نمیخورم 

 تابمیرم.

 ور شد و گوشه اتاق ایستاد و صورتش را میان دستانش گرفت.از او د

تیمسار با لحنی مالیم و محبت آمیز گفت: شوخی کردم چرا اورو بکشیم؟ به قول تو کاری نکرده نترس او زنده است 

 می خواستم ببینم تا چه حد دوستش داری بیا بریم شهرام منتظر توست تو رو ببینه زنده میشه.

باشی می برمت تا مهردادو ببینی. خیالت راحت باشه او حالش خوبه و یک انقالبی درست و حسابی  اگه دختر خوبی

 «شده.

 قاه قاه خندید. 
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نگاه کن چه اشکی می ریزه! بیچاره شهرام واسه ی او می میره، آنوقت او واسه ی کی اشک می ریزه؟ چشمات »

شه. فتنه گر، دو جونو بیچاره کردی تا چه فتنه ها به پا خودش هوش آدمو می بره چه برسه به اینکه اشک آلود با

کنی؟ منکه پیرم در مقابل تو عقلمو از دست می دم چه برسه به شهرام بیا بریم خودتو تر و تمیز کن، اون بچه دلش 

 «آب شده، خدا به فریادش برسه، صید چه کسی شده؟

 ی زد.هنوز قطره های اشک مینا مثل شبنم بر چهره اش بود. لبخند

راست می گید؟ منو به مالقات مهرداد می برید؟ قول می دید؟ خدمت شهرامو می کنم، به شرطی که به قولتون وفا »

 «کنید.

 آماده رفتن شد. زیر لب دعا می خواند، خدایا کمکم کن، نگذار دست این ناپاکان به من برسه، منو حفظ کن.

دلش ریخت و تپشی دیگر گرفت. دلهره ی تازه ای احساس کرد.  شوق دیدار مهرداد، شیرینی و التهاب عجیبی به

آیا ممکن است باز او را ببیند؟ چشمه ای در درونش جوشید و جاری شد. کریم آمد. چشمانش را بست و او را با خود 

ش رایبرد. مینا احساس کرد از چند راهرو گذشت و از چند پله باال رفت. او را به حمام فرستادند و لباس جدیدی ب

 آوردند.

شهرام را نشناخت. رنگ زرد، یک اسکلت خشک، با چشمانی فرورفته. ریش نتراشیده. مینا سخت تحت تأثیر قرار 

 گرفت. باالی سرش رفت و دست او را در دست گرفت.

 دستش مثل یخ بود.« شهرام، حالت چطوره؟ منم، مینا، چشماتو باز کن.»

شمان شهرام باز شد و گرمایی در وجودش دوید که مینا آن را در به محض لمس دست او و شنیدن صدایش، چ

 دستش حس کرد.

 «مینا ، جون من، عزیز دلم، چقدر خوشحالم که نمردم و یکبار دیگه تونستم ببینمت.»

 دست او را به لب برد و بوسید. لبهای خشکش به زحمت تکان خوردند. 

 «نبال زندگیت و خوشبختیت، اما نشد. نگذاشتند. تو چکار می کنی؟می خواستم از سر راهت کنار برم، بذارم بری د»

 مینا می دانست چه چیز او را زنده می کند و به هیجان می آورد، پس نگاهش را در چشمان او ریخت،

 «دیوونه، چرا این کارو کردی؟ هم واسه خودت دردسر درست کردی هم من، امتحان دارم. سه روزه...»

واسه ی تو چرا؟ تو که دلت به حال من نمی »ک شهرام را از هم باز کرد و با صدای ضعیفی گفت: لبخندی لبهای خش

مینا موهایش را که به چهره اش « سوزه. مگه خودت نگفتی این کارو بکنم؟ حتما خوشحال شدی وقتی فهمیدی؟

ونم االن مادرم و بچه ها چه می کنند من؟! سه روزه به سلول انفرادی انداختنم، تک و تنها. نمی د»ریخته بود کنار زد: 

 «و چه حالی دارندو کلی درس دارم. حاال هم زندونیم، زندونی با اعمال شاقه.

تو؟ تورو انداختند زندون؟ کی جرات این »شهرام دست او را به صورت و لبهایش نهاد و با ناراحتی و تعجب گفت: 

 «ه؟ راست می گی؟کارو داره؟ کی دلش میاد فرشته ای مثل تورو اذیت کن

بله دروغم چیه، از پدرت بپرس. حاال که تو پدرت بدترین دردها و رنجها رو به دلم ریختید. بیشترین و باالترین »

 «اذیت و آزاری که ممکنه از شما دیدم.

شم چ آهی کشید و به او نگاه کرد. شهرام نمی توانست چشمانش را باز نگه دارد ولی مگر ممکن بود مینا باشد و او

 بر هم بگذارد؟ با زبان لبش را تر کرد.
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من تو رو اذیت کردم؟ الهی دستش بشکنه هر کس بخواد تو رو اذیت کنه. من حاضر نیستم خاری به دستت فرو »

 «بره. الهی من بمیرم.

 مینا آهی کشید و به پنچره خیره شد.

و نمی دونم چی به سرش آوردید؟ کاش شالقم می اذیت و رنجی از این باالتر که مهرداد منو بردید و اسیر کردید »

زدی، زندانی و شکنجه ام می کردی، اما از او جدایم نمی کردی. راستی، پدرت قول داده وقتی تو حالت خوب شد 

 «اجازه ی مالقات برام بگیره...

 شهرام چشمش را بست و آهی کشید.

فرو میره، خدایا کاش مرده بودم و یکبار دیگه اسم لعنتی باز مهرداد؟ مهرداد! اسم او مثل تیر زهرآلودی به قلبم »

 «اونو نمی شنیدم. کابوس مهرداد همیشه و همه جا دست از سرم بر نمی داره، در خواب و بیداری. چرا نمردم.

 دستش را هنوز در دست داشت و آنرا می بوسید و می بویید.

اقوی ظریف کوچکت قلبم رو بشکاف، اما اسم مهرداد رو نبر. بیا با این دستای لطیف و قشنگت خفه ام کن، با اون چ»

چرا نمی خوای بهفهمی که نمی تونم اونو با تو ببینم. دست خودم نیست. می گی چکار کنم؟ به خاطر همین می 

 «خواستم بمیرم که تو بتونی پیش مهرداد بری. اما تا من زنده ام این کار شدنی نیست.

 رایشان میوه و آب میوه آورده بود...در زدند، مریم خانم بود، ب

مینا، عزیزم، تو اینجایی؟ خدا می دونه در این دو ـ سه روز چی کشیدم . »چشمش که به مینا افتاد ذوق زده گفت: 

 ...«داشتم دیوونه می شدم. گفتند جلو در باغ تورو دست بسته برده اند و 

 او را در آغوش گرفت، بوسید و اشکش جاری شد.

بودی؟ قربونت برم الهی مادر. فدات بشم. خدایا شکر! حرمزاده ها! هر چه می پرسیدم نمی گفتند کجایی. نمی کجا »

 «دونی بچه ها چه حالی دارند. این مدت کجا بودی؟

ناراحت نشو مادر، حالم خوبه. زندون بودم. نمی دونم کجا بود، چون چشمامو بسته بودند. نمی دونم،چه سرنوشتی »

نوشته شده؟ مثل اینکه جز رنج و غم واژه ی دیگری بلد نبودند و جز درد و بدبختی لغتی پیدا نکردند. چه  واسه ی ما

 «می شه کرد؟ زوره، زور، باید ساخت...

 «نمیای سری به بچه ها بزنی؟ خیلی ناراحتند. نفهمیدی چرا دستگیرت کردند، به چه جرمی؟»

 «هم دستور دادند از او پرستاری کنم... میگن شهرام از دست من خودکشی کرده. حاال»

غصه نخور، ما هم یه خدایی داریم. عاقبت در دنیا هم حساب و کتابی هست. یعنی تا کی می تونند به این اعمال »

 «ظالمانه شون ادامه بدند؟ یه روز به سزای اعمالشون می رسند...

ر این دنیا نمی بینم. همیشه تا بوده و بوده یک عده ی واال من که حساب و کتاب و عدالتی د»منیا آهی کشید و گفت: 

کمی بر اکثریت مردم ظلم کرده اند. همه ی پدران ما نسل اندر نسل در دست اینها نسل در نسل اسیر و برده بودند 

 و جون کندند و زجر کشیدند و اینا کیف کردند و گردنشون کلفت تر شده... چه می دونم، اگه خدا عادله باید مارو

 «نجات بده...

شهرام چشمش را بسته بود و به حرفهای آن دو گوش می داد. در باغ برف می بارید و بر شاخه ها خشک درختان 

 می نشست. چند پرنده به دنبال هم پرواز می کردند، مینا به آنها نگاه می کرد.
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ه نمی بینی اسیرم، لیوان آب میوه را حاال که نمی تونم بیام، یعنی اجازه نمی دن. اگه می شه بیارشون اینجا، مگ»

 برداشت و باالی سر شهرام رفت.

 «آب میوه می خوری؟»

 مادرش از اطاق بیرون رفت. 

پس ما ظالمیم؟ و تو مظلوم و اسیر؟ راستش را بگو کی ظالمه و کی اسیر؟ من یا »شهرام چشمش را باز کرد و گفت: 

 و به زحمت خندید.« با هم عوض کنیم؟تو؟ کی در بند کیه؟ من یا تو؟ حاضری جامونو 

خب هر طور می خوای حساب کن. با تو بحث نمی کنم. بیا آب میوه بخور. باید زودتر حالت خوب بشه. و لیوان را »

به دهان او گذاشت. شهرام با لذتی خاص می نوشید و به او نگاه می کرد. مینا مجله ای برداشت و شروع به ورق زدن 

 کرد.

ن می بارید و باغ مثل عروسی در تور سفید جلوه ی خاصی داشت. شهرام حالش بهتر شده بود. مثل برف هم چنا

اینکه روح در او دمیده باشند. به نیمرخ مینا که مانند زیباترین تابلو در برابرش بود نگاه می کرد و با هر نگاه نیرو 

 می گرفت.

و زیبایی را با عشوه ی خاصی نشان می داد. عنوان صفحه  مینا به صفحه ای خیره شده بود که عکس زن نیمه عریان

 - 2 کنیم؟ آرایش چگونه – 1این بود: چگونه توجه مردان را به سوی خود جلب کنیم؟... و دستورهایی داده بود: 

 ...!  و کردن نگاه طرز – 4 بزنیم؟ لبخند چگونه – 3 بپوشیم؟ لباس چگونه

ید می آموخت که چگونه از نگاه مردها بگریزد. در فکر بود که شب را چگونه مینا به این دستورها نیاز نداشت، با

 باید در اینجا بگذراند؟ و تا کی؟ به زیبایی خود لعنت می فرستاد. صدای شهرام او را به خود آورد.

 «مینا! چه می کنی؟ چرا درستو نمی خونی؟ کتابهایت کو؟»

 مینا سرش را از روی مجله بلند کرد.

 درس بخونم؟ کیف و کتابامو بردند. زندونی که اجازه نداره درس بخونه؟چطور »

کی گفته تو زندونی هستی؟ من زندونی توام، چه کسی کتاباتو برده؟ تو زندانبان من و فرمانده ی قلب منی. هرچه »

 آه عمیقی کشید.« می خوای دستور بده.

 «سرور من، مالک من...بگو کتاباتو بیارن. تو آزادی، هر کاری می خوای بکن. »

 «خوبه نمی خواد شعار بدی، این حرفا حقیقتو عوض نمی کنه، اگه آزاد بودم رفته بودم.»

 451تا 

 شهال خانم وارد اتاق شد. با آرایش غلیظ و لباسی زیبا و فاخر، به مینا چپ چپ نگاه کرد. مینا سالم کرد و ایستاد.

 رد. جواب سالمش را نداد.شهال خانم با خشم و تحقیر به او نگاه ک

سلیطه خانم با قر و غمزه و ادا و اطوار اونو به دام انداختی، آنوقت بی اعتنایی می کنی و تحویلش نمی گیری؟ اگه یه » 

مو از سرش کم می شد پدر تو در می آوردم. خدا رحم کرد. پتیاره، توله سگ، اومده اینجا شاهزاده خانم شده. بچه 

ش گرفته، چرا از او فرار می کنی؟ چرا نمی ذاری بهت دست بزنه؟ از او بهتر گیرت میاد؟ بی مو دق کش کرده. آت

حیا، خجالت نمی کشی عوض این همه محبت به او بی اعتنایی می کنی؟ نمی فهمم دختر کلفت و این همه ادا و اطوار 

 «وفیس و افاده؟
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؟ چی می گی؟ این حرفا چیه؟ حق نداری به او مامان! بازم شروع کردی» شهرام خشمگین به مادرش نگاه کرد:

توهین کنی و فحش بدی؟ نمی خواد واسه ی من دلسوزی کنی. اصال نمی خوام به من سر بزنی. شما به کار ما چه کار 

 «دارید؟

 شهال خانم چهره در هم کشید.

 «ار...خوبه، خوبه، همین کارا رو کردی که تحویلت نمی گیره و سوارت شده. بی عرضه، انگ» 

می شه ما رو تنها بذاری؟ نمی خوام این حرفا رو بشنوم. به مینا مربوط » شهرام حرفش را قطع کرد و با خشم گفت:

 «ولم کنید...» نبوده. خودم دلم می خواست بمیرم. چرا منو نجات دادید؟ که باز این مزخرفاتو بشنوم؟ و فریاد زد:

دشنامهای او را می داد. بی اعتنا بیرون را نگاه می کرد. او را بی محل  مینا از خشم می لرزید. دلش می خواست پاسخ

 کرده بود.

ببین شهرام من به خاطر خودت می گم، نباید از او بترسی و حالت دفاعی داشته باشی. باید » شهال خانم ادامه داد:

 مجبورش کنی از تو اطاعت کنه. باید از تو بترسه.

 «ماییم کنی. ای کاش مرده بودم. چرا ولم نمی کنی؟مامان گفتم نمی خوام راهن» 

شهال خانم با تغیر و رنجیده بیرون رفت و در را به هم کوفت. صدایش که به مینا فحش می داد شنیده می شد. او که 

آنوقت می گی چرا از ما بدت میاد؟ چرا تنفر داری؟ وقتی » رفت، مینا برگشت به شهرام نگاه کرد و بغض آلود گفت:

ما اینطور با ما برخورد می کنید، می خوای من دستتو ببوسم و به خاک بیفتم؟ تازه این کار رو هم بکنم، زن تو هم ش

بشم، به من اینطور نگاه می کنه. چه حق داره به پدر من فحش می ده؟ من چه بدی به شما کردم؟ چه توهین و یا بی 

 «وز قدرت داشتم...احترامی؟ فکر می کنه کیه؟ مگه منو خریده؟ اگه یه ر

عزیز دلم، عمرم، ولش کن. با این حرفا که تو ارزشت کم نمیشه. من بجای او » شهرام ملتمسانه و تضرع آمیز نالید:

عذر می خوام. غلط کرده. ناراحت نشو. می دونی که من با حرفای او موافق نیستم. برو کتاباتو بیار درس بخون. تو 

 ..«باالتر از آنی که با این حرفا.

مینا خشمگین در را بهم زد و به باغ رفت. برف بند آمده بود، ولی هوا ابری بود. به صدای پایش روی برف گوش داد 

که قرچ قرچ می کرد. باد زوزه می کشید. مدتی در باغ قدم زد. دلش می خواست بمبی داشت و در باغ کار می 

اشت، هر سه تا را می کشت و به زندان می رفت. اگر گذاشت و آن را روی سرشان آوار می کرد. کاش اسلحه ای د

مادرش و بچه ها نبودند، شاید این کار را می کرد ولی آنان کجا بروند؟ و چه کنند؟ به مهرداد اندیشید چه کند تا او 

را ببیند؟ به تیمسار قول داده بود خدمت شهرام را بکند. قلبش به یاد او فشرده می شد و ضعف می رفت. تصور 

ره و چشمان او آتشش می زد. فکر کرد: چه تعداد افرادی که به دست اینها بیچاره و بدبخت شده اند؟ چه خانه چه

ها و زندگی هایی ویران شده و سیاه گشته؟ او تنها نبود. باید ریشه ی اینها کنده می شد. باید تا آنجا که می توانند 

 مبارزه را سخت تر و شدید تر کنند.

و پیش بچه ها رفت. بچه ها از دیدنش شاد شدند و دورش را گرفتند و سوال پیچش کردند. مینا  به اتاق خودشان

آنان را بوسید و آنچه را گذشته بود تعریف کرد. مدتی پیش آنان ماند و کتابهایش را برداشت و به اتاق شهرام 

 رفت.

 زور مینا را مجبور کند.شهرام گریه می کرد. نه می خواست از پدر و مادرش کمک بگیرد و نه به 
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چرا نمرده بود تا از این مخمصه نجات یابد؟ اگر مینا برنگردد چه کند؟ درمانده بود. آنقدر ضعیف شده بود که نمی 

توانست دنبالش برود. چرا او رنجیده بود؟ چرا باید دل حساس و لطیف او رامجروح کنند؟ چرا کسی نمی توانست 

درک کند؟ چرا او را می آزارند؟ چه کند که او را خوشحال کند؟ مهرداد را آزاد کند  مینا را آنطور که او می شناخت

 بعد بدون مینا؟

مینا در راه بازگشت شهال خانم را دید که از ساختمان خارج می شد. همان افسر جوان و بلند قد منتظرش بود. 

 فتی؟ مگه نمی دونی تو زندونی هستی؟ حقبه اجازه ی کی بیرون ر» چشمش که به او افتاد با تعجب و سرزنش گفت:

نداری پاتو بذاری بیرون، شاهزاده خانم! می خوای بچه مو دق کش کنی؟ برو پیشش و تا اجازه ندادیم از آنجا خارج 

 «نشو. وای بحالت اگه شهرام از تو ناراضی باشه و...

 در می آورد. حس می کرد تحقیر می شود. اگر مینا بقیه ی حرفهایش را نشنید، بی اعتنایی او بیشتر لج شهال خانم را

 او اشکهاش شهرام را می دید خدا می داند چه می کرد؟

چرا گریه می کنی بچه؟ رو به شهرام گفت. سپس ناهار را با او خورد. کمکش کرد تا بنشیند و سوپ به دهانش » 

باز می گرداند، لحظه به لحظه حالش بهتر می  گذاشت. همگی اینها به شهرام نیرو و توان می داد. انرژی رفته را به او

 شد.

بعدازظهر مینا کنار پنجره نشست و مشغول درس خواندن شد. مثل خورشید اتاق را روشن و گرم کرده بود. شهرام 

روی تخت افتاده بود و به آینده ی خود می اندیشید. هیچ امیدی نداشت. آنطور که فکر می کرد پیش نرفته بود. مینا 

 زنهایی نبود که تحت تاثیر قرار گیرد. از آن

همان شب، تیمسار به بهانه ی احوالپرسی شهرام آمد، ولی هدفش دیدن مینا بود. از آن شب مهمانی عجب دلش مینا 

 را می خواست. مینا کتابش را بست، با احترام ایستاد و سالم کرد.

عنی داری بر لبش نشست و به کتاب دست او نگاه تیمسار نگاه مرموز و شهوت آلودی به او انداخت .و خنده ی م

 کرد.

 «مثل اینکه با هم قهرید؟ اینطور ازش مراقبت می کنی؟ به چشمان پرتمنایش نگاه کن...» 

 شرم گونه ی مینا را رنگ بیشتری زده بود. سرش را به زیر انداخت.

 «چه کار کنم؟ کاری نداره و حالش خوبه.» 

 و در برابرش ایستاد.تیمسار به طرف مینا آمد 

بله می دونم، بایدم حالش خوب باشه، اما اگه تو کنارش باشی بهتر می شه. نه اینکه مثل آدمهای قهر پشتتو به او » 

 «بکنی و بدتر دلش رو خون کنی. ببین چه حالی داره؟

 «چکارش کنم؟ معشوقه اش که نیستم. پرستارم، هر وقت کاری داشت انجام میدم.» 

 « هستی؟ عشق تو دیوانه اش کرده، آنوقت می گی معشوقه اش نیستی؟ پس چی» 

 شهرام می ترسید پدرش هم به او توهین کند و دل ظریفش را بشکند.

 «ولش کن پدر، خودم گفتم راحت باشه و درسش رو بخونه، همینکه اینجاست برام کافیه.» 

 ه وجد و سرور.تیمسار از عشق آن دو به هیجان می آمد و از دیدار مینا ب

بفرما بشین، راحت باش، می بینی چقدر دوستت داره؟ هیچ کس رو پیدا نمی کنی که اینطور » رو به مینا کرد و گفت::

 «دوستت داشته باشه. قدرشو بدون، شب کجا می خوابی؟
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 د.مینا نشست و شب را در باغ از پنجره نگاه کرد و ستلرگان را که او را می نگریستند تماشا می کر

 «اگه اجازه بدید می رم پیش مادرم، صبح برمی گردم. بچه ها تنها هستند، خوشحال می شن.» 

! شما خانم قشنگ» تیمسار که به طرز زننده ای به او نگاه می کرد و سبیل بلندش را می جوید، به طور مرموزی گفت:

ها گه به اینجا بیارن. دکتر گفته نباید او را تنزندونی هستید و به هیچ وجه از اینجا خارج نمی شید. می گم یه تخت دی

خوب ازش مواظبت » و با لحن خاص و بی مزه ای گفت:« بگذاریم. چه کسی بهتر از تو می تونه از او مراقبت کنه؟

 «کنی...

مینا شرمزده سرش را پایین انداخت. از خشم در حال منفجر شدن بود. زیر لب دعا می خواند و به آنان نفرین می 

 «کرد، خدایا کمکم کن، خدایا هر چه زودتر نابودشون کن و انتقام ما رو ازشون بگیر.

تیمسار چشم از او برنمی داشت. نگاه نافذش چون نیش زهرآلودی به جانش فرو می رفت. کالفه شده بود. چرا نمی 

و به چشمک ستاره ها پاسخ داد رفت؟ شهرام کم بود، حاال نگاههای هیز او را هم باید تحمل کند. رویش را برگرداند 

 و به شب و سکوت خیره شد.

دختر زیبا و بالییه... خیلی هم مغرور. چقدر ناز و عشوه داره؟ » تیسمار به نیمرخش نگاه کرد و رو به شهرام گفت:

 رمینا متفکر و نگران، سیاهی شب را نگاه می کرد که چون زندگیش سیاه بود. دیگ« سعی کن دلشو به دست بیاری.

نمی توانست درس بخواند. سکوت باغ به اتاق رسید و سایه ی خود را برآن انداخت. چطور شب را پیش شهرام 

 بخوابد؟ در باز شد، دو نفر تختخواب چوبی منبت کاری شده ی زیبایی به اتاق آوردند.

 «کجا بذاریمش؟» 

 روی تخت شهرام بود.شهرام به مینا نگاه کرد.مینا گفت:))همینجا کنار پنجره.((پنجره روب

 مینا دوباره کتابش رابه دست گرفت و بی آنکه حرفی بزند،شروع به مطالعه کرد. 

چند دقیقه گذشت.صدای زمزمه ی مالیم و دلنشین آب و ناله ی باد سرد زمستانی به گوش می رسید.مینا کتاب را 

 پرت کرد.بلند شد. کمی قدم زد و به نقطه ای در سیاهی خیره شد. 

ببین شهرام،این کارا فایده نداره،اگه منو تو رو توی یک رختخواب هم بخوابانند،نمی ذارم به من دست بزنی.بیخود ))

دلتو خوش نکن.صد سال هم با تو توی این اتاق باشم،نمی تونی به من نزدیک بشی.((و چنان به چشمان او نگاه کرد 

 که شهرام عقلش را از دست داد. 

ت رفت ونواری از مرضیه در آن نهاد و باز به طرف پنجره رفت و به سیاهی شب خیره مینا به سراغ ضبط صو

 شد.شهرام آهی کشید و به آهنگ موسیقی گوش سپرد...در فکر تو بودم که یکی حلقه به در زد... 

حالت عجیبی داشت،در عین اینکه غرق در لذت بود،غم و یاس مثل خوره جانش را می خورد.هم آرامش داشت و 

هم بی قراری و بی تاب بود.اضطرابی شیرین همراه با غمی مرموز وجودش را در خود فرو برده بود.نوای دلنشین 

موسیقی در اتاق مثل موجهای دریا روی هم می ریخت.مینا همچنان ساکت نشسته بود و از درون پنجره به شب پر 

ه بود.درآنجا ستاره ها دیده نمی شدند و غبار و ستاره نگاه می کرد.در جنوب شهر هرگز شب را به این زیبایی ندید

دود همیشه آسمان را پوشانده بود.کتابش را برداشت.بی حوصله ورق زد وبه سطر های آن نگاه کرد.آن را به گوشه 

 ای انداخت. 

 ))مگه با این وضع می شه درس خوند؟در قفس طالیی هیچ بلبلی آواز نمی خونه.(( 
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میان تاریکی ایستاده بود.چشمانش به او خیره شده بود.چشمانش مثل ستاره می  ناگهان مهرداد را دید در

 درخشیدند.مینا در تماشای او غرق شده بود و...شهرام او را به خود آورد. 

))مینا!چته؟چرا درستو نمی خونی؟حرف نمی زنی،نمی خوابی...؟یه چیزی بگو،خیلی ناراحتی؟می خوای بری؟برو.از 

 ور که نمیشه...(( من بدت میاد به ز

 

مینا حرفی نزد.غمگین نگاهش کرد و نگاهی به لباس خواب زیبا و لطیف و نیمه عریلنی که آورده 

بودند،انداخت.لباس صورتی و به رنگ گلبرگ گل محمدی،بدون آستین و جلو باز.آن را پرت کرد و زیر پتو رفت 

گریه کرد.اگر نصف شب شهرام...؟شهرام شیشه ی وآن را روی سرش کشید.سعی کرد بخوابد.ولی آرام شروع به 

شرابی را که روی میز بود،برداشت و سر کشید و دراز کشید.هر چه کرد خواب به چشمش نمی آمد.ساعتی بعد 

آهسته باالی سر او رفت.به چهره ی رنگ پریده اش که چون فرشته ای معصوم بود،نگاه کرد.خم شد و آرام گونه 

 اش را بوسید... 

صبح مینا با صدای ضربه ای که به در خورد بیدار شد.مادرش بود.برایشان صبحانه آورده بود.نگاهی به تخت فردا 

مینا و بعد نگاهی به شهرام که روی تخت خود به خواب رفته بود،انداخت.رنگش مثل گچ سفید شد.عرق سردی بر 

گاه د سینی از دستش بیفتد.جرات نچهره اش نشست.بغض گلویش را گرفت.دستانش چنان می لرزید که نزدیک بو

کردن به مینا را نداشت.مینا سینی را از دست از دست مادرش گرفت و روی میز نهاد...مادر نگران و ماتم زده 

 نگاهش کرد: 

 ))کار از کار گذشته؟مینای من...بیچاره مهرداد.(( 

باشه.جز مهرداد هیچ کس نمی تونه به من مینا خندید و گفت:))ناراحت نباش مادر،هیچ اتفاقی نیفتاده.خاطر جمع 

نزدیک بشه.او جراتشو نداره.((و با تمسخر ادامه داد:))شهرام پسر خوبیه.مثل پدر و مادرش نیست و...بیچاره آنقدر 

 ضعیف شده که قدرت حرکت نداره.(( 

او چه می خواهند و تا  اما مادر نمی توانست آرام باشد.دختر پاک و معصومش در دست گرگها اسیر بود.می دانست از

به مراد خود نرسند رهایش نمی کنند.با دست خود دخترش را به دام آنان انداخته بود.دامی که رهایی اش فقط با 

 آلودگی و سقوط ممکن بود .عرق چهره اش را پوشانده بود و لبش می لرزید. 

ید تو زنده است.((بغض گلویش را ))دخترم شجاع باش و مقاومت کن.یادت باشه مهرداد منتظر توست و به ام

 گرفت،نتوانست ادامه دهد و از اتاق بیرون رفت. 

دیدن حالت مادر،مینا را سخت متاثر کرد و خشمگین.بیچاره مادرش!دیشب تا صبح بر او چه گذشته و چه حالی 

ر.بهترین داشته؟به سینی صبحانه نگاه کرد .انواع و اقسام مواد مغزی و انرژی زا و خوش طعم و خوش عط

 عسلها،کره ها،شیر،تخم مرغ،آبمیوه،مربا،خامه،نوعی غذای گوشتی،چای و ... 

مینا اشتها نداشت.غمگین بود،اما فکر کرد باید این مرحله را هم هر طور شده از سر بگذراند.این آخرین برگ برنده 

ار توانستند انجام دهند.به فکر فری آنان بود.اگر این بار می توانست موفق شود و سالم عبور کند،دیگر کاری نمی 

افتاد.اما درسش چه می شد و مالقات مهرداد؟...باید می گریخت،اما به کجا؟باالخره این کار را می کرد،به موقع.حاال 

باید کاری می کرد که تیمسار به قول خود وفا کند.باالی سر شهرام رفت.او را بیدار کرد و کمکش کرد تا صبحانه 

 اره نشست رو به پنجره و شروع به مطالعه نمود و حل کردن مسئله های کتاب. بخورد.و بعد دوب
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شهرام شیفته و هیجان زده به او نگاه می کرد.دلش نمی آمد سکوت شیرین اتاق را به هم بزند و رشته ی افکار مینا 

 را به هم بریزد.اما عاقبت حوصله اش سر رفت. 

ی شی و یک دنیا جاذبه درچشمهایت موج می زنه؟دلم می خواد...به قدرت ))می دونی وقتی ساکتی و غمگین،زیباتر م

و توانایی خدا بیشتر پی می برم.جل الخالق،شاهکار خلقت،فقط زیبایی نیست،جاذبه ی عجیبی داری.هر حالتی که 

ین ا داشته باشی،یک نوع زیبایی و جذابیت خاصی به خود می گیری.کاش یه نقاش یا یه شاعر بودم و می تونستم

 حالتها رو ضبط کنم و جاوید سازم.اگر چه در ذهنم ودر فکرم ثبت می شوند و جاوید می مونند.(( 

مینا مانند غنچه ای که بشکفد خندید و گفت:))خوبه دیگه،کم چرت و پرت بگو.کم کم داری شاعر می شی.((کنار 

 تختش رفت،یک شیرینی در دهان گذاشت و یکی هم به او داد. 

 را گرفت و هیجان زده نگاهش کرد و گفت:))شیرینی مضاعف به این میگن(( شهرام آن 

و هر دو خندیدند.شهرام گذشت زمان را حس نمی کرد،حتی گرسنگی و تشنگی را.گویی هر لحظه شرابی قوی در 

رگهایش تزریق می شد.لحظه های شیرین و لذت بخش و مست کننده ای بود.هیچ چیز جز وجود او را احساس نمی 

کرد،حتی نفس کشیدن خود را.به این نتیجه رسیده بود که نباید به او نزدیک شود و دست بزند.گلدان بلور ضعیفی 

بود که به مجرد دست زدن،می شکست.گل لطیفی بود که با دست زدن پر پر می شد.پروانه ای بود با بالهای رنگین 

 می زنند به صورت گردی در می آمد و می پاشید. که نمی شد به او دست زد.پرهایش مثل اکلیلی که به سر عروس 

کاری که می توانست بکند سر کشیدن گیالسهای پی در پی شراب بود که مستی مضاعفی به او می 

داد.نشستن،خوابیدن،غذا خوردن،راه رفتن،کتاب خواندن،نوشتن و همه ی کارهای مینا هر یک برایش نوعی لذت و 

چشمه ی زالل گوارا و اثیری را نداشت.حاال دیگر حتی فکرش را نمی کرد که  هیجان داشت.جرات دست زدن به این

می شود به او نزدیک شد.گلی بود که حتی تاب تحمل زنبور عسل و پروانه ای را نداشت.باید همه از دور دورش می 

 چرخیدند،طواف می کردند و از تماشایش لذت می بردند. 

بر چهره ی گلرنگ مینا می تابید و موهایش مثل ناب ترین طالها برق می زد و هوا آفتابی بود،از پنجره شعاع آفتاب 

 نور خورشید را منعکس می کرد. 

مینا به باغ و دانه های الماسگون برف که درخشش خیره کننده ای داشتند،نگاه می کرد و شهرام محو تماشای او 

 بود،و جنونی لجام گسیخته او را از خود بی خود کرده بود. 

مینا به مالقات با مهرداد فکر می کرد.قلبش فشرده می شد و هیجانی عجیب بی قرارش می کرد.مثل اینکه همین 

 دیروز او را دیده بود.تمام خطهای چهره اش،حالت نگاهش، در برابرش قرار داشت. 

 رویش را برگرداند و گفت:))شهرام!به پدرت می گی از من راضی هستی؟(( 

 همید،پس همه اش به او فکر می کند؟لعنت بر این اقبال و لعنت به مهرداد.(( شهرام منظورش را ف

))...عزیز دلم،عمرم،مگه می شه از تو راضی نباشم؟یعنی هم خیلی راضیم و هم خیلی ناراضی.تو هم باال ترین لذت ها 

درمون من.هم شادی منی  رو به من می بخشی و هم بدترین دردها و غمها رو به جونم می ریزی.تو هم درد منی و هم

 وهم غم من.چی می خوای به پدرم بگم؟(( 

 مینا نگاه جادوییش را به او دوخت. 
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))...بگو از دست من رضایت داری.بگو...چه می دونم یه چیزی بگوکه او فکر بکنه از دست من راضی هستی.تو می 

ت دارم.می دونی چقدر دلم می خواد اونو تونی کاری بکنی که من مهرداد و ببینم و نمی کنی،آنوقت می گی دوست

 ببینم؟به اندازه ی جونم.به اندازه ی تمات هستی.حاضرم به خاطر این کار جونمو بدم...(( 

شب،شهرام خوابش نمی برد.موهای مینا روی بالش چون طالی ناب می درخشید.مهتاب از پنجره به درون می تابید و 

 ر سکوت خفته بود.چهره ی ملکوتی مینا چون تصویری رویاییبا نور چراغ خواب رقابت می کرد.باغ د

غیر قابل توصیف بود. از تخت به زیر آمد و باالی سرش ایستاد و به این منظرۀ بدیع و جذاب خیره شد، حالتی 

 عجیب و غیر قابل توصیف داشت. وسوسه ای قوی و شیطانی و غیر قابل کنترل.

د. اینک تصویر به شکل دیگر و زیباتر در برابرش بود. چند لحظه در همان حال مینا غلتی زد. حالت خود را تغییر دا

باقی ماند. خواست حرکتی بکند و اورا لمس کند، اما می ترسید، چهرۀ خشمگین و چاقوی ظریف او در برابرش 

می شد آن را مجسم شد، او را دید که در آسمانها، در میان ابرها خوابیده، دور از دسترس. گویی روحی بود که ن

 لمس کرد. ضعف او این بود که نمی خواست او را برنجاند و عصبانی کند.

مستی شراب و تماشای او از حالت عادی خارجش کرده بود و ... این وسوسۀ جنون آمیز رهایش نمی کرد و نمی 

جا پرید و وحشت زده توانست خود را نجات دهد. مینا تکانی خورد، چشمانش را باز کرد و ناگهان او را دید. از 

 نشست. شهرام شرمگین و مضطرب عقب رفت.

معذرت می خوام، قصد بدی نداشتم، فقط نگاهت می کردم که... نترس. کی جرأت داره به تو دست بزنه؟ آخه نمی »

دونی وقتی خوابی چه تصویری داری؟ آدمو دیوونه می کنی. مالمتم نکن. هر کس دیگه هم جای من بود، این کارو 

 «کرد. بگیر بخواب عزیز من، قلب من، چه کنم؟ وسوسۀ عجیبی بود. نتونستم... می

خفه شو احمق، شب هم از دست تو نباید بخوابم؟ از دست تو کجا برم؟ خدایا چرا »مینا برآشفته و خواب آلود گفت:

. ا از صورتش کنار زددستی به موهایش کشید و آنها ر« منو از این بدبختی نجات نمی دی؟ مگه من چه گناهی کردم؟

روی لب تخت نشست و به شب سیاه خیره شد و به زمزمۀ آب و آواز پرنده ای که در دوردست می خواند، گوش 

 سپرد؛ خمیازه ای کشید: نمی دونم به کی پناه ببرم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟

 شهرام، خجالت زده و ملتهب بود.

مگه من سنگم؟ آهنم؟ چه انتظاری از من داری؟ مگه می شه کسی در  عزیزم، قربونت برم، من چه کنم از دست تو؟»

کنار تو باشه و خوابش ببره؟ به خدا یه بطری بیشتر مشروب نوشیدم و چندتا قرص، اما بی اثر بوده. تو چی فکر می 

کردی. می  کنی؟ چرا همه اش منو مقصر می دونی؟ این تویی که قرار و آرام از من بردی. دیوونه ام کردی. بدبختم

 «خواستی این همه زیبا و فتنه گر نباشی. خوب چه کنم؟ منم...؟ نمی شه...

مینا یادش آمد که نباید او را برنجاند. باید تحمل می کرد. ته دلش حق را به شهرام می داد. او جوان بود و عاشق. 

نزد و زیر پتو رفت. پشتش را به  همانطور که او و مهرداد بودند. چه گناهی داشت؟ باز دلش برای او سوخت. حرفی

 طرف او کرد. مثل کسی که قهر باشد و خوابید.

 «اگه یکبار دیگه به من دست بزنی، می دونم چه کار کنم.»

صبح هوا آفتابی بود. اشعۀ خورشید چهره اش را نوازش کرد و از خواب بیدارش نمود. مینا به درخشش دل انگیز 

گاه کرد. مثل رنگین کمانی به نظر می رسید. باغ در خرده الماسها غرق شده بود و برف در زیر نور طالیی خورشید ن

چشم را خیره می کرد. گنجشکها شادمانه روی برفها و شاخه ها می پریدند و جیک جیک می کردند. حرارت نیمه 
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لو دند. مینا مدتها ججان آفتاب زمستان نمی توانست در برفها نفوذ کند. گویی در باغ هزاران چهلچراغ افروخته بو

 پنجره ایستاد و چنان محو تماشا شده بود که مژه برهم نمی زد.

شهرام در خواب سنگینی فرورفته بود و به تندی نفس می کشید. مینا جلو آینه رفت و موهای درهم ریخته اش را با 

کرده بود و خطهای  شانۀ شهرام مرتب کرد و دست و رویش را شست. شهرام نفس های نامرتبی می کشید. عرق

 چهره اش در هم می رفت و باز می شد. گویی کابوس می دید. آهسته کلمه هایی نامفهوم به زبان آورد.

مینا ترسید. نکند باز چیزی خورده باشد؟ به یاد ماجرای دیشب افتاد. نمی دانست او کی و چگونه خوابیده. خواست 

 بیدارش کند ولی چرا، ولش کن بذار بخوابد.

عت از نه گذشته بود. مادرش صبحانه آورد. دربارۀ رابطۀ بین او و شهرام سؤال کرد. مینا به او اطمینان داد که هیچ سا

اتفاقی نیفتاده. او را خاطر جمع کرد که مواظب اوضاع است و می تواند از خود دفاع کند. هیچ نگران نباشد. صبحانه 

م بود. پس فردا امتحان داشت. تیمسار گفته بود او زندانی است. اش را خورد و شروع به درس خواندن کرد. آخر تر

مدرک هم از او داشت. آیا اجازه می داد امتحان بدهد؟ امیدوار بود به واسطۀ شهرام این کار را بکند. می دانست 

حتم او اجازه چگونه او را رام کند. شهرام در برابر او هیچ اراده ای نداشت. اگر شهرام از پدرش می خواست، به طور 

می داد. شهرام مثل سنگ افتاده بود. گاه ناله می کرد و گاه کلمه هایی نامفهوم از میان لبهای خشکش خارج می شد. 

 «نه ، مهرداد، نه، مهرداد...»چند بار نام مهرداد را برد: 

. ولی احساس کرد خطهای چهره اش رنج درونش را نشان می داد. مینا فکر کرد شب خوابش نبرده، بگذار بخوابد

شهرام خواب نیست، بیهوش است. وحشت کرد. نتوانست به مطالعه ادامه دهد. فکرش ناراحت شد. نکند باز چیزی 

خورده باشد؟ دیشب می گفت خوابش نمی برد. باالی سرش رفت. دست بر پیشانیش گذاشت. سرد بود و عرق 

 رفت. نبضش خیلی کند می زد. چند بار صدایش زد:سردی بر آن نشسته بود. مثل مرده بی حرکت بود. دستش را گ

 «شهرام! شهرام، پاشو ظهره...»

اما تکانی نخورد، وحشت وجودش را پر کرد. به طور حتم باز چیزی خورده. کارش ساخته بود. نه می توانست 

بیدار شود. مدتی  مهرداد را مالقات کند، نه دانشگاه برود و امتحان بدهد. آیا کسی از خبر کند؟ نه، شاید خودش

 صبر کرد. ضبط را روشن کرد و موسیقی آرامی گذاشت، اما شهرام تکان هم نمی خورد.

ساعت دوازده، شهال خانم با موهای بیگودی پیچیده و لباس خانه وارد اتاق شد. معلوم بود تازه از خواب برخاسته. 

را آن طرف اتاق دید، برآشفته شد. نگاهی به شهرام اول نگاه موذیانه و تحقیر آمیزی به مینا انداخت و چون تخت او 

ای وای خدا مرگم بده، چرا اینجوری خوابیده؟ چرا بیدار »انداخت که مثل مرده بی حرکت افتاده بود. با نگرانی گفت:

 «نشده؟

 نبضش را گرفت و دست روی پیشانیش گذاشت. وحشت زده به مینا نگاه کرد.

 «م؟ چی خورده؟ شهرام! پسرم! قربونت برم بلندشو...چه بالیی سرش آوردی سلیطه خان»

 «چه اتفاقی افتاده؟ چرا الل شدی؟ چی بهش دادی؟...»رو کرد به مینا و گفت:

چیزی نخورده، همون شامی بوده که با هم »مینا مؤدبانه کنار تخت شهرام ایستاده بود، با بی اعتنایی و سردی گفت: 

 «خوردیم.

 ه و معنی داری بر لب آورد.شهال خانم خندۀ موذیان

 «که هیچ اتفاقی نیفتاده؟ پس چرا بیدار نمی شه؟ بیهوشه، بروزنگ بزن دکتر بیاد.»
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 چیزی نیست، زیادی نوشیده. از قرص»نیم ساعت بعد دکتر آمد. آمپولی به او تزریق کرد. فشار و نبضش را گرفت. 

 «که نگذارید مشروب زیاد مصرف کنه؟ خواب آور هم استفاده کرده، االن بهوش میاد. گفته بودم

از این شاهزاده خانم! بپرس. مثالً اونو آوردیم مواضبش باشه. چرا »شهال خانم دندانهایش را بهم فشرد و عصبی گفت:

 «گذاشتی مشروب بخوره؟ چند تا قرص خورده؟

 مینا بی اعتنا شانه هایش را باال انداخت.

دیدم چیزی بخوره.به طور حتم وقتی من خوابم برده خورده... نمی تونم که تا من چه می دونم. تا من بیدار بودم ن»

 «صبح کشیک بکشم؟

که تو نمی دونی؟ همه اش سر توست. تو زجرش می دی. دلش رو خون کردی. یک مو »شهال خانم خشمگین غرید:

، از دست تو خورده. تو، از سرش کم بشه پدرتو درمیارم. حرومزاده، من می دونم تو چطور با او رفتار می کنی

 «آتیشپاره، اذیتش کردی.

تقصیر خودتون بود. »مینا سرش رو بلند کرد. اغلب جواب او را نمی داد ولی این بار طاقت نیاورد و به آرامی گفت:

من از اول گفتم نامزد دارم و دوستش دارم، اما شما مجبورم کردید که آرایش کنم و لباس بپوشم و در مهمونیتون 

 «ت کنم... اگه روز اول گذاشته بودید برم، اینطور نمی شد. کار به اینجاها نمی کشید.شرک

 «چه می دونستم تو چه بالیی هستی و چی به سرش می آری؟ فکر کردم...»شهال خانم بر آشفته گفت:

ز داری با مینا با»شهرام چشمانش را باز کرد، حرکتی به خودش داد و چون مادرش را دید هراسان و بر آشفته گفت:

مشاجره می کنی؟ به او چه کار داری چرا سربه سرش می ذاری؟ مگه نمی دونی او چقدر واسۀ من عزیزه؟ ولش 

 «کن...

قربونت برم، دردت بجونم، چته؟ باز چی خوردی که به این حال »شهال خانم آرام شد. به او نزدیک شد و گفت:

 «افتادی؟ این آتیشپاره چکارت کرده؟...

مینا، عزیزم، ناراحت نشو. هرچه می گه، بگه، تو توجه »ام به مینا که باالی سرش ایستاده بود، نگاه کرد و گفت:شهر

و رو به مادرش « نکن. فدات بشم، تو تقصیری نداری. برو درستو بخون. من حالم خوبه. دیشب زیاده روی کردم.

 کرد:

 «بیا دستمو بگیر بلند شم.»مینا نگاه کرد،  سپس به« مامان! یه چیزی بیار بخورم، تنهامون بذار.»

 شهال خانم سرش را تکان داد و خشمگین بیرون رفت.

 دکتر نگاهی به مینا و شهرام انداخت و خندید و سرش را تکان داد:

مواظبش باشید، مینا خانم، جونش در دست شماست، نباید مشروب بخوره. تنهاش نذار. چرا اذیتش می کنی که »

 «...؟!

کاری نکردم، از خودش بپرسید. من »مینا دست سرد شهرام را در دست گرفت و به دکتر نگاه کرد. خندید و گفت:

چه کارت کردم؟ شما منو زندونی کردید و از کار و زندگی انداختید، حرفم »به شهرام نگاه کرد. « نمی دونم چرا...

 «دارید؟ چه کارت کنم؟

ای دکتر؟ چند روزه مادر، خواهر و برادرامو ندیدم. کالس نرفتم. پس فردا می بینید آق»رو به دکتر کردو گفت:

امتحان دارم. نمی ذارن برم. زندونیم کردند و... تازه اونا حرف دارند. به این میگن زور، ظلم. آخه منکه عروسک 

و که نم کسی رنیستم، اسباب بازی نیستم، هرزه و بدکاره نیستم. منم انسانم. مجسمه که نیستم؟ چطور می تو
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عزیزترین کسم را به بند کشیده و از من جدا کرده دوست داشته باشم؟ و وسیلۀ عیش و نوش او باشم و به او توجه 

 «کنم؟

می دونم، حق باتوست. اما شهرام هم تقصیر نداره، دوستت »دکتر متأثر شد، نگاه دقیقی به او کرد. با مهربانی گفت:

ه روزی افتاده؟ مشکل بزرگی است، اما باید یه جوری حلش کرد. باهاش مالطفت کن. داره. می بینی به خاطر تو به چ

و سرش را بیخ گوش او « بهش محبت کن. به خاطر عشقی که به تو داره. تا به حال چنین عشقی ندیدم.

 «تحملش کن، گناه داره»آورد،

 مینا سعی کرد با محبت به شهرام نگاه کند.

لی سخته. بدبختی بزرگی است. نمی دونم چه کار کنم؟ درمونده شدم. خدا خودش سعی خودمو می کنم اما خی»

 «نجاتم بده...

 مادر مینا وارد شد. برای شهرام صبحانه آورد. نگران بود. 

 «چی شده؟ باز خودکشی کرده؟»

 :ندیدشهرام روی تخت نشسته بود و دست مینا را مثل گرانبهاترین و عزیزترین شی ء در دست می فشرد. خ

نه مریم خانم، چیزی نیست، حالم خوبه. نگران مینا نباش. جز اینکه اونو مثل جونم دوست دارم و روی چشمم می »

ذارم، کاری بهش ندارم، مطمئن باش. اگه او با من مهربون باشه دیگه هیچ غمی ندارم. اگه می تونستم جونمو به او 

 ...«می بخشیدم و 

 ه بود. در دل گفت: می خوام دوست نداشته باشی، لش مرگت.مریم خانم نگاهش پُر از کین

نگاه پُرمحبت خود را به مینا دوخت و با نگاه، شجاعت و شهامتش را ستود و بیرون رفت. دکتر هم رفته بود. مینا 

 چشمانش را به شهرام دوخت.

 «آنقدر زیاده روی کنی؟چی شده؟ باز واسۀ من دردسر درست کردی؟ دیشب که چیزی بهت نگفتم. مگه مجبوری »

 شهرام خمیازه ای کشید، دستهایش را باز کرد و با مشت به سینه اش کوبید و نفس عمیقی فروبرد.

دیشب هرچه کردم نمی تونستم بخوابم، بی قرار بودم، دیوونه... چی بگم؟ حالم هیچ خوب نبود. توفانی در وجودم »

فجار عظیمی در حال وقوع بود، چی می کردم؟ ناچار چند قرص همه چیز رو ویران می کرد و به هم می ریخت. ان

والیوم خوردم و افتادم. تو بودی چه کار می کردی؟ کاش بیشتر خورده بودم و دیگه چشم باز نمی کردم. این وضع 

 «دیگه برام قابل تحمل نیست.

کنی. آخه منم آدمم، کار دارم، تو همه اش فکر خودتی. به من که فکر نمی »مینا خندید. سرش را تکان داد و گفت:

می خوام آرامش داشته باشم. امنیت داشته باشم. صد دفعه بهت گفته ام که به زور نگه داشتن من اینجا هیچ دردی 

رو از تو درمون نمی کنه، شایدم دردت شدیدتر شه. گفته ام که فکر... نکن، چی بگم؟ فایده ای نداره. همون حرفای 

ون هرکه دوست داری، دست از سر من بردار. بذار برم. پس فردا امتحان دارم. چه کار کنم؟ همیشگی. بیا تورو به ج

یه ترمم از بین میره. این همه کالس رفتم و زحمت کشیدم. بیا و یه کار انقالبی بکن. بذار من برم. به قول خودت 

 «دم؟کنار چشمه نشستن سیرابت نمی کنه، بیشتر تشنه می شی. من بدبخت چه گناهی کر

 شهرام بلند شد و به طرف او رفت.

عزیز دلم، چرا نمی خوای بفهمی؟ اول که پدرم می گه تو زندونی سیاسی هستی و به خاطر من تو رو اینجا نگه داشته »

و اگر نه می انداختت زندون. دوم اینکه اگه تو بری، اینه که می بینی. آنقدر مشروب می خورم تا بمیرم. اگه می 
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برو. راست می گی، به زور نمی شه... اگه به خاطر امتحان می گی، اگه قول بدی که برگردی از پدرم  خوای بمیرم

اجازه می گیرم، برو امتحان بده و برگرد. خودم می برمت یا کریم رو بات می فرستم. می خوای منو در این حال 

 «بذاری و بری؟ فکر نمی کنی بدون تو من چی به سرم می آد؟

 د مالقات با مهرداد افتاد. باید تحمل می کرد تا تیمسار راضی شود.مینا به یا

 «خیلی خوب، می مونم. ولی الاقل بذارید برم امتحان بدم، قول می دم برگردم. فرار نمی کنم،نترس.»

 شهال خانم شب تا دیروقت بیدار ماند تا تیمسار را ببیند و موضوع آن روز را برایش تعریف کند. شب همینکه با

عاقبت این دختر کار دستمون میده. نمی دونم چه کار می کنه که شهرام جرأت »شوهرش تنها شد با نگرانی گفت: 

نداره بهش نزدیک بشه. خیلی بالست. شهرام ازش می ترسه. شهرام اجازه نمی ده بترسونمش و بهش از گل نازکتر 

 «بگم. جلو او منو کوچک می کنه و...

را ببیند و با او حرف بزند. پس به اتاق شهرام رفت. بهانۀ خوبی بود. بشت در مدتی ایستاد و تیمسار بدش نمی آمد او 

 گوش کرد تا ببیند چه می کنند. ولی هرچه دقت کرد چیزی نشنید. چند ضربه به در زد و وارد شد.

 «بفرمایید.»مینا گفت:

رد و سیگار می کشید. با دیدن تیمسار، هر مینا پشت میز نشسته بود و درس می خواند. شهرام موسیقی گوش می ک

 دو ایستادند و سالم کردند.

تیمسار سرتاپای مینا را برانداز کرد. مینا را زیباتر و فتنه انگیزتر از پیش دید. از زیر ابروان پُرپشتش نگاهی عمیق 

 به شهرام انداخت.

 «اده؟بشینید. حالت چطوره پسرم؟ خوبی؟ شنیدم امروز باز... اتفاقی افت»

خوبم پاپا. نه، چیز مهمی نبود. دیشب خوابم نمی برد، مقداری »شهرام سعی کرد خود را خوشحال نشان دهد:

 «مشروب و چند قرص خورده بودم. حاال حالم خوبه. مینا که در کنارم باشه هیچ مشکلی ندارم.

 تیمسار نگاهش را به مینا دوخت.

 «برات بده؟ مثل اینکه با هم قهرید؟پس چرا مشروب می خوری؟ مگه دکتر نگفته »

تو چطوری مینا »خندۀ مرموزی کرد و به مینا خیره شد، نگاهش ترسناک و بانفوذ بود. با مالیمت گفت:

 «خانم؟چکارداشتی می کردی؟چرا با شهرام حرف نمی زنی؟...

 مینا یک لحظه به او نگاه کرد.

 «ول خودم وفا کردم. محبت و مراقبت...درس می خونم، همه اش که نمی شه حرف زد؟ من به ق»

حاال نوبت شماست که به قولتون وفا کنید. شهرام حالش خوب شده و از من راضیه. »فرصت را مناسب دانست و گفت:

می تونید از خودش بپرسید. او همیشه مشروب می خوره. من که نمی تونم جلوشو بگیرم. خودش باید مراعات کنه و 

 «نه، به من چه.به دستور دکتر عمل ک

 «چی می گه شهرام؟ از او راضی هستی؟ ناراحتت نمی کنه؟!»تیمسار با تعجب پرسید:

نه پدر، یه نگاهش کافیه که هر چه غم و درد دارم فراموش کنم. از او خیلی راضی هستم. اجازه »شهرام لبخندی زد:

 خندید و به مینا نگاه کرد.« بدید بره امتحاناشو بده.

 «ه، فقط...دختر خوبی»

 «شنیدید؟ او از من راضیه، شما بی خود فکر می کنید که...»مینا هم خندید و نگاه تشکرآمیزی به شهرام کرد.
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تیمسار تعجب کرد. می دانست دروغ می گویند و رابطه ای آنچنانی با هم ندارند. اما چرا شهرام دروغ می گفت؟ 

 ، او را راضی کرده؟ به شهرام خیره شد و سبیلش را تاب داد.برایش عجیب بود. یعنی آنطور که او تصور می کرد

ببینم شهرام! تو به من راست نمی گی. چه کار کرده که از او می ترسی؟ اذیتت می کنه؟ اگه رفت و برنگشت چی؟ »

 «نمی ترسی این کارو بکنه؟

 شهرام لب تخت نشست.

او کوچکترین رنجشی از من به دل داشته باشه. کاری نمی کنه نه، پاپا، گفتم که از او راضیم. چرا بترسم؟ نمی خوام »

که ناراضی بشم. این ما هستیم که اونو اذیت می کنیم. زندونیش کردیم. می گه منو دوست نداره، به زور که نمی 

طر اشه... خواهش می کنم اجازه بده بره امتحان بده. قول داده که برگرده. فکر نمی کنم اینقدر بدقول باشه. به خ

مالقات مهرداد هم که شده بر می گرده. اجازه می دید؟ نمی خوام به خاطر من از درس و کارش باز بمونه و برنامه 

 «اش بهم بخوره. اگه او ناراحت باشه، منم ناراحت می شم. رضایت من رضایت اونه.

 تیمسار نگاه تحسین آمیز و هوس آلودی به مینا کرد. روی لبۀ تخت نشست و خندید.

که اینطور؟ پس جریان اینه که نمی خوای ناراحتش کنی و به زور متوسل بشی؟ فهمیدم، باهات قهر می کنه. اگه تو »

به این صورت راضی هستی، منم حرفی ندارم. ولی اینو بدون، مینا خانم که سوءاستفاده نکنی. اگه فکر فرار به سرت 

 «ندون. تاآنجا هر بالیی که می خوان بسرت بیارن.بزنه از زیرزمین هم شده پیدا می کنم و می فرستمت ز

 پس از رفتن او، مینا به طرف شهرام آمد. دستش را در دست او نهاد و نگاهش را به او بخشید.

 متشکرم شهرام، فکر نمی کردم این فداکاری رو بکنی. کم کم معنی»

و عشق ضد همند. کم کم دارم باور می کنم عشق رو می فهمی. عشق با خود خواهی هیچ رابطه ای نداره.خود خواهی 

که راست می گی. یعنی اگه غیر از این بود می گفتی باهات قهر می کردم و... پسر خوبی شدی، آفرین، نخستین بار 

 بود که با شهرام اینطور حرف می زد.

او اینطور مهربان  شهرام چنان مجذوب شده بود که خود را گم کرده و نمی توانست حرف بزند. باورش نمی شد که

 شود. دستش را بوسید.

می دونی مینا، اول دلم می خواست تو رو به دست بیارم، اما حاال فقط بودن و نگاهت برام کافیه، اینکه باشی، حرف "

بزنی، بخندی، اتاقمو روشن کنی، معطر کنی، صداتو بشنوم، غذا خوردنت و خوابیدنتو تماشا کنم. و گاه در خواب 

 "ببوسمت...

 مینا نگاهی رضایت آمیز و دور از تنفر به او کرد.

به خاطر همینه که گفتم پسر خوبی شدی. راستی، امروز تو خواب همه ش اسم مهرداد و می بردی. خواب می  "

 "دیدی؟ مهردادو خواب دیدی؟

عجیبی داشت و اسم مهرداد به هیجانش آورد و شور و حال خاصی به او داد. نامش را که می بُرد صدایش طنین 

 چشمش برق می زد.

خوب شد یادم انداختی. خواب عجیبی دیدم. یعنی یه کابوس بود. کابوسی وحشتناک.خواب دیدم در جاده ای "

باریک و جنگلی و پوشیده از درختان سرو و صنوبر و کاج بلند، سوار بر کالسکه ای زیبا پیش می رفتیم. من و 

دم غرق شادی و لذت بودم و تو مثل حاال با شیرین زبانی برام تعریف می کردی... نا تو...تنها. از اینکه در کنار تو بو

گهان سه سوار از پشت درختان بیرون آمدند و جلو کالسکه را گرفتند. هر سه مسلح بودند. به ما دستور دادند پیاده 
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اینکه آنان را می شناختی.  شویم. ما هم پیاده شدیم. من خیلی وحشت زده بودم، ولی تو اصال نمی ترسیدی. مثل

متوجه شدم یکی از سوار ها مهرداد بود. او تو را سوار اسب خودش کرد و با خود برد. تو خوشحال بودی و می 

خندیدی و برای من دست تکان می دادی. آن دو نفر می خواستند مرا کتک بزنند، ولی تو مانع شدی. مهرداد 

یک کند. من فریاد می زدم، نه، مهرداد... اما هر چه فریاد می زدم، تفنگش را به سوی من گرفت و می خواست شل

صدایم در نمی آمد. گویی گلویم را می فشردند. دستهای مرا بستند و دور شدند و من هر چه تو را صدا زدم کسی به 

 "دادم نرسید، تو می رفتی و برایم دست تکان می دادی...

 مینا به هیجان آمده بود.

د چه شکلی بود؟ چه خواب خوبی! کاش به زودی تعبیر می شد و من با مهرداد می رفتم و نجات پیدا خوب، مهردا "

 "می کردم. ای خدا، یعنی چنین روزی میاد؟ به این می گی کابوس؟

آهی کشید. یاد مهرداد آتش به جانش زد. کنار پنجره رفت و به باغ خیره شد و اشک چون شبنم بر گونه اش چکید. 

چون جام شراب لبریز از اشک شد. گوشش مهرداد در باغ برابرش ایستاده و به اون نگاه می کند. شهرام چشمانش 

 به طرف او رفت.

چی شد؟ باز فیلت یاد هندوستان کرد؟ اگه گریه کنی نمی تونم جلو خودمو بگیرم و نبوسمت، این اشکا رو پاک  "

 "مینا؟ بس کن. مثل بچه ها تا اسم اونو می برم... کن وگرنه خودم با لبهام این کارو می کنم... چه کنم

 مینا با دست اشکهایش را پاک کرد.

می دونی چه کنی؟ به پدرت بگو برام اجازه ی مالقات بگیره. دیگه نمی تونم تحمل کنم. می خوام مهرداد رو ببینم،  "

 "هر طور شده.

بیند؟ صالح است این کار را برایش بکند و این اجازه را شهرام به فکر فرو رفت. آیا حاضر است با همان شرط او را ب

برایش بگیرد؟ او که در این مدت نتوانسته فراموشش کند، از این به بعد هم نمی کند. پس بهتر است از این موقعیت 

 استفاده کنم.

 "باشه می گیرم به شرطی که... خودت می دونی چه می خوام بگم، حاضری؟ "

ای بد جنس، حاال می بینی که من چقدر مشتاق و بی تابم شرط و »ننده ای بر لب آورد و گفت: مینا خنده ی افسون ک

شروط می ذاری؟ باشه تو اجازه رو بگیر. اگرچه می دونم مهرداد به این کار راضی نیست، ولی چاره ای ندارم. چه 

 «کنم که اسیرم و مجبور.

ماشین را می راند. و شهرام در صندلی عقب در کنار مینا نشسته  روز بعد شهرام با او رفت تا امتحان بدهد. راننده

بود. شهر همچنان شلوغ و پرسروصدا بود و مثل همیشه عجله ی مردم در ادامه ی زندگی. همه چیز همانطور که بود، 

ان و نگرادامه داشت و هیچ تغییری نکرده بود. مینا به فرشته زنگ زده بود و همه ی جریان را تعریف کرده بود. ا

 شده بود.

فرشته از دیدنش خوشحال شد و از اینکه توانسته در برابر آنان مقاومت کند او را تحسین کرد. امتحان خوب برگزار 

شد و مینا به خانه بازگشت. در حالی که در تمام مدت به مالقات مهرداد می اندیشید و اینکه درست است به خاطر 

 مالقات او اجازه بدهد که...

انهای آن ترم تمام شد. شبهای دیگری گذشت و شهرام همچنان در کنار او بود. بدون آنکه بتواند به او نزدیک امتح

شود . مینا بی اعتنا به او درس می خواند و امتحان می داد و با هشیاری مواظب حرکتهای شهرام بود. فعالیت سیاسی 
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ب بود. روزنامه ها را مطالعه می کرد و از اخبار با خبر را موقت کنار گذاشته بود، ولی مرتب در جریان حرکت انقال

می شد. قیامهای مردمی پی در پی ادامه داشت. پس از حادثه ی نوزده دی در قم و کشته شدن عده ای در تظاهرات 

آن روز به خاطر شهادت مصطفی خمینی پسر آیت اهلل خمینی هفته ها و چهلم های زیادی در شهرهای دیگر برگزار 

ظاهرات شدیدی صورت گرفته بود. باز عده ای کشته شده بودند و این هفتم ها و چهلم ها همچنان ادامه داشت. و ت

 شپخ با مذهبی –چون روزنامه ها سانسور بودند، اخبار این درگیریها به وسیله ی دانشجویان و گروههای سیاسی 

توانست کاری بکند، ولی اعالمیه ها را گیر می آورد و  نمی مینا چه اگر. رسید می مردم اطالع به ها اعالمیه و شبنامه

می خواند. گاه برادرش از مسجد برایش می آورد و یا در دانشگاه از فرشته می گرفت و هر روز امیدش به پیروزی و 

 به ثمر رسیدن انقالب و به آزادی زندانیان سیاسی بیشتر می شد.

بود و گاه مینا می شنید که تیمسار با مهمانانش راجع به قیام مردم  در قصر تیمسار نوعی اضطراب و نگرانی حکمفرما

حرف می زنند و اظهار نگرانی می کنند؛ و این بیشتر مینا را خوشحال و امیدوار می کرد. به دقت به حرفهای آنان 

 ته باشد.داشگوش می کرد و با خودش می گفت: خوب به سرتون میاد. یه بالیی بسرتون بیاوریم که تاریخ به یاد ن

یک روز شهال خانم شهرام را به اتاق خود خواست. روی مبلی نشسته، پاها را روی هم انداخته بود و مجله ی زن روز 

 را ورق می زد. آرایش غلیظی داشت. دامنش باال رفته و رانهای چاق و سیاهش به طور جلفی عریان بود.

 «؟خیره، خبری شده»شهرام سالم کرد و نشست و پرسید: 
 

الت ح»شهال خانم مجله را روی میز نهاد و به او خیره شد. گلدانی گل داوودی سفید روی میز بود. شهال خانم پرسید: 

..« .چطوره پسرم؟ خوبی؟ می خواستم ببینم کارت با مینا به کجا کشیده، پدرت می گفت شهرام از او راضی است و 

 خندید:

 «دی؟ به نظر می رسه میونه تون خوبه. عاقبت تونستی رامش کنی؟دلم می خواد بدونم تا کجا پیشرفت کر»

 شهرام آهی کشید. سیگاری روشن کرد و پکی به آن زد.

اگه منظورتون... هیچ پیشرفتی نکردم. او می گه منو دوست نداره و حاضر نیست به مهرداد خیانت کنه. اونو عجیب »

مجبورش کنم. یعنی اگرم بخوام نمی تونم، چون تهدید کرده  دوست داره. شب و روز به یاد اوست. منم نمی خوام

اگه بهش دست بزنم، خودشو می کشه. منم جونم در دست اوست. نمی تونم کوچکترین غم و ناراحتی در چهره اش 

ببینم. همینکه در کنار او هستم، برام لذت بخش و مطلوبه. می ترسم اذیتش کنم بالیی به سر خودش بیاره یا فرار 

 «. دختر لجبازیه...کنه

 شهال خانم حیرت زده به او نگاه کرد و حرفش را قطع کرد.

یعنی می گی پس از دو هفته که با هم در یک اتاق می خوابید...؟ بی عرضه فکر نمی کردم اینقدر دست و پا چلفتی »

 «باشی. مگه می شه دو جوان مثل شما، تنها در یک اتاق...؟ چطور ممکنه؟

 ر هم کشید.اخمهایش را د

 «چرا ازش می ترسی؟ نمی دونم... شما چه جور آدمایی هستید؟»

 شهرام پکی به سیگارش زد و دودش را به طرف پنجره فرستاد.
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ببین مادر! گفتم که نمی خوام ناراحتش کنم. مسئله ترس نیست. مسئله اینه که او با دخترای دیگه فرق می کنه. شما »

نده و لجبازه، نترس و هشیاره. امکان نداره بشه فریبش داد و به زور... حتی وقتی اورو نمی شناسید. عجیب یه د

 «خوابه نمی شه به او نزدیک شد.

وقتی منو دوست نداره به زوره؟ چکار می تونم بکنم؟ اصال می »اشک در چشمش جمع شد. بغض کرده ادامه داد: 

مغزم کار نمی کنه. اراده ام از بین میره. توانایی هر کاری دونی چیه؟ وقتی او نگاهم می کنه از خود بی خود می شم. 

ازم سلب می شه. مقاومتم در هم می شکنه. شما نمی دونید، جادوم می کنه. وقتی عصبانی و خشمگین می شه، سست 

 «می شم و تسلیم، و به زانو در میام...

با سرزنش و لحنی تحریک آمیز گفت: شهال خانم هر لحظه اخمهایش بیشتر در هم می رفت و نگران تر می شد. 

پس می خوای چکار کنی؟ می خوای همینطور تا قیامت بمونی؟ افسونت کرده. اگه این وضع ادامه پیدا کنه، در یک »

فرصت مناسب فرار می کنه. ممکنه دولت مجبور بشه زندونی هارو آزاد کنه. اگه همینطور دست نخورده بمونه، میره 

گش بیاری. تو داری فرصتو از دست میدی. نترس، به داد و بیداد و تهدیدش اهمیت نده. باید و دیگه نمی تونی به چن

بار اول به زور متوسل بشی. بعد دیگه مجبوره تسلیم بشه. وقتو تلف نکن. نمی شه که تا آخر عمر با عشق افالطونی 

و بروش قفل کن... تو مردی، باید صبر کرد. کار و زندگیتو فدای او کردی. یک سال بیشتره عالف او شدی. شب در

 «جرأت داشته باشی. یا ولش کن بره پی کارش، یا اینکه کارو تموم کن. یعنی چه؟ اینکه نمی شه او توی اتاق تو...

شهرام به فکر فرو رفته بود. توسل به زور را تجربه کرده و می دانست جز اینکه مینا را از دست بدهد فایده ای 

 ش را تکان داد.ندارد، نومیدانه سر

شما کاری نداشته باشید. دخالت نکنید. من خودم می دونم، زور فایده نداره. امتحان کردم. شما با حرفاتون باعث »

شدید که او نسبت به ما کینه و نفرت پیدا کنه. شما اونو نمی شناسید. احساس منو درک نمی کنید. بهتره دخالت 

 «نکنید.

تا کی می خوای به این وضع ادامه »تأسف تکان داد و با لحن شیطنت آمیزی گفت: شهال خانم سرش را به عالمت 

بدی؟ فکر آینده تو نمی کنی؟ به خاطر خودت می گم. اگه بره، یعنی با این وضع، نمی تونی اونو نگه داری. اما اگه 

یا  دیگرو پیدا می کنه وکارشو بسازی، مجبور می شه بمونه. تو نمی فهمی، عشق چشماتو کور کرده. فردا، یا یکی 

نامزدش آزاد می شه و می بردش. آنوقت باز مجبوری خودکشی کنی. این جور که نمی شه ادامه داد؟ یا ولش کن 

 «بره یا هر طور شده تصرفش کن. هر چه بگذره بدتر می شه، وابستگی بیشتر پیدا می کنی...

ن او برایش معنی و مفهوم نداشت. حتی نمی توانست شهرام به فکر فرو رفت. اگر مینا برود چه کند؟ زندگی بدو

تصور دوری از او را بکند. اما تجاوز یه مینا... نه این امکان نداشت . به فرض هم که این کار را می کرد، چه فایده 

داشت؟ مطمئن بود مینا خودش را خواهد کشت، هروقت شده. آنگاه او را برای همیشه از دست می داد. بلند شد و 

باید فکر کنم، ببینم چی می شه. گفتم شما کار به کار ما نداشته باشید. او رو نمی شناسید. بدتر کارو خرابتر : »گفت

 «نکنید... به فرض که به زور موفق بشم... او خودش را خواهد کشت، اینکه بدتره.

ایش چشم را می زد. چشمان مینا کتاب می خواند. از حمام آمده بود. سرش را بلند کرد. تابش نور آفتاب بر موه

 افسونگرش را به شهرام دوخت. 

 «چکارت داشت؟»

 با هوش فوق العاده اش حدس زده بود که شهال خانم در باره چه موضوعی با او حرف زده است.
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 «چی می گفت؟»

 «؟یه کار خصوصی داشت. باید تو بدونی؟ مگه تو هر چه مادرت می گه به من می گی»شهرام خندید و گفت: 

 باالی سرش ایستاد و دست برد تا موهایش را نوازش کند. به او نزدیک شد. مینا اعتراض کنان بلند شد.

چند بار بگم به من دست نزن، این نمونه ی راهنمایی مادرته؟ چه نقشه ای در سر دارید؟ راستی مالقات چی شد؟ به »

 «پدرت گفتی؟

 شهرام با اشتیاق و حسرت نگاهش می کرد.

ه گفتم، اما هنوز جواب نداده. بازم مهرداد. چرا فکر می کنی برات نقشه کشیدیم؟ مثال چه نقشه ای؟ چرا با آر»

 «سوءظن به ما نگاه می کنی؟

 مینا سرش را از روی کتاب بلند کرد.

. آدم دچه می دونم، یه نقشه شیطانی. شماها که رحم و انصاف و گذشت حالیتون نیست. فقط به خودتون فکر می کنی»

نمی تونه به شما اعتماد داشته باشه و در کنار شما احساس امنیت کنه. از افکار شیطانیی شما می ترسم. اما من از شما 

زرنگ ترم. فکر نکنید می تونید منو فریب بدید، هرگز شما نمی تونید منو شکست بدید. راست بگو چی بهت گفت؟ 

 «من می دونم چی گفته، اما بهتره خودت بگی.

تو چه بالیی هستی؟ شیطونو درس می دی؟ نمی دونم جادوگری یا پری؟ راست می گی، هیچ »شهرام خندید و گفت: 

کس نمی تونه تورو شکست بده. منکه تسلیمم. مادرمو ولش کن. من فقط از تو اطاعت می کنم. بذار او هرچه می 

دست و پا چلفتی. می گفت تو جادوم کردی. می خواد بگه... می گفت به زور متوسل شو. واین که من بی عرضه ام و 

 «گفت عشق چشم و گوشمو بسته... دروغ می گه؟

 «هم راست می گه و هم...دروغ.»مینا خندید و گفت: 
 

 

 24فصل 

 

 

آنروز از دانشگاه که بر می گشتند مینا ماشین تویوتای سرمه ای رنگ آن افسر جوان را دید که با شهال خانم از باغ 

ون می آمد. مینا بارها آنها را دیده بود. افسر جوان هم فکر می کرد مینا معشوقه ی شهرام ایت )یعنی ظاهراً بیر

چنین بود( نگاههای هوس آلود و بدجوری به او می کرد و مخصوصاً طوری می ایستاد که مینا متوجه ی او نشود و او 

 را تا دور می شد نگاه می کرد.

 «!...و افسره بود با مادرت چه خوش تیپ هم هست.یار»مینا به طعنه گفت: 

 «آره دیدمش، چه عیبی داره؟ می خواد خوش باشه.»شهرام با بی خیالی شانه ها را باال انداخت: 

 «بی غیرت. دوست پسر خواهراتم دیدم، این میونه مثل اینکه سر تو بی کاله مونده.»مینا خندید: 

و خوبه؟ زندگی رو به خودت و من تلخ کردی؟ من سرم بی کاله مونده؟ کاله پس مثل ت»شهرام خنده ی بلندی کرد: 

 «بهترین کاله دنیا.»و اشاره به مینا کرد « به این قشنگی دارم

 «پس کاله رفته سرت.»مینا خنده کنان: 

 شهرام از حاضر جوابی او و خنده هایش چنان شاد بود، گویی در بهشت را
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تو همه چیز رو از من گرفتی و همه چیز به من بخشیدی، هم خوشبختم کردی و هم درسته » به رویش گشوده اند:

بدبخت. هم رنجم می دی و هم شادم می کنی. هم خمارم از تماشای تو نشئه، هم خوشحالم هم غمگین.... نمی دونم 

ت و ه و مشت گوشعاقبت کارم به کجا می شکه. وجودم چنان از تو پر شده که اگه خالیش کنی یه جسد باقی می مون

 ...«استخوان و 

م یه میر» مینا حوصله ی شنیدن این جمالت را از او نداشت و تکرار آن ها هیچ احساسی در او بر نمی انگیخت. گفت:

 « سری به بچه ها بزنم زود بر می گردم.

 « یعنی یه لحظه نمی تونم ازت جدا بشم.»و خندیدی. « منم بیام؟ می ترسم فرار کنی.» 

سردی بود. هوا صاف و ستاره چشمک می زدند. پیکر عریان درختان می لریزد. سکوت خشک و سردی خود را شب 

 در باغ گسترده بود. 

اطاق کوچک آنها بوی نفت می داد و گاز حاصل از سوخت ناقص چراغ، هوایش را کثیف و خفه کرده بود. عکس پدر 

ا انداخته بودند روی طاقچه بود. چهره ی جذاب و مردانه ی پدر مینا با مادرش و دو بچه که در کنار گنبد حضرت رض

او را به یاد گذشته انداخت. به یاد پدرش افتاد. چهره دی مهربان و زحمت کشش را مجسم کرد. دقایقی جلوی 

ر و سعکس ایستاد و به آن خیره شد. بچه ها دور مینا را گرفتند. مینا برایشان شکالت خریده بود و آدامس. آنها به 

کول مینا می پریدند و با موهایش بازی می کردند. مسعود و محسن با نگاهی پر کینه به شهرام خیره شده بودند. 

دود می کرد و کتری روی آن می جوشید. بچه ها از شهرام متنفر بودند و چپ چپ نگاهش می کردند. « والور»چراغ 

طور مینا را در آغوش می گرفت. فکر می کرد... چطور این  شهرام به آنها نگاه می کرد. کاش او هم می توانست این

دختر زندگی او را بهم ریخته و روح و جانش را اشغال کرده؟ چه طور دست سرنوشت آنها را با هم روبرو کرده و به 

 اینجا کشانده؟ چه نیرویی در او نهفته؟ هرگز فکر نمی کرد روزی این طور درمانده شود. 

مار و خانواده اش خورد. تیمسار یکریز به او نگاه می کرد و مینا از نگاه او رنج می برد و ناراحت مینا شام را با تیس

بود. در ضمن شام از تیمسار پرسید، که قولی را که به او داده په شد؟ تیمسار مایل نبود نام مهرداد به میان بیاید و 

هر بار که او را می دید موضوع را پیش می کشید. مینا گفت مینا به او فکر کند. طفره می رفت. اما مینا ول کن نبود و 

که در همه حال و همیشه به او فکر می کند و تمام اوقات به یاد اوست و ... خواهش می کرد و التماس. شهرا هم 

 اگرچه این کار برایش دردناک و شکنجه آور بود به خاطر قولی که به مینا داده بود از پدرش می خواست که ترتیب

 مالقات آنها را هر چه زودتر بدهد. 

تیمسار برایش عجیب بود. شهرام دیگر چرا؟ مگر می شود که کشی بخواهد محبوب و معشوقش را به آغوش رقیب 

بود. اخبار انقالب همه جا پیچیده بود،  56بیندازد؟ چه رازی در این اصرار شهرام بود؟ سر در نم ی آورد.بهمن 

به قول خودش( فحش می داد و بد و بیراه می گفت. «)خرابکاران»ظر می رسید و مرتب به تیمسار شدیدا نگران به ن

کمونیست های خائن، آخوندهای شپشو پوسیده. حاال با هم متحد شدند. ولژناها. جای اعلیحضرت بودم از دم تیر »

 بارانشون می کردم... 

کسانی که گلویش را بفشارند و انتقام بگیرند، آنها خوب می دانست مینا و مهرداد هر دو نفر از آنهایند و اولین 

هستند. آیا بهتر نبود هر دو را سر به نیست کند؟ اما نگاه مینا چنان منقلبش می کرد که حاضر بود دست از همه ی 

پول و مقام خود به خاطر او بکشد. حیف که پسرش سر راهش قرار داشت. اما مهرداد حتما باید نابود می شد، چون 
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ام باالخره یک روز انتق» راه رسیدن پسرش به مینا بود و یک انقالبی دو آتشه. تهدید او را فراموش نکرده بود:سد 

 «خودم و مینا را ازتون می گیرم و...

شب زود تر به خانه آمد، لباسش را در آورد. لباس راحت ملیله دوزی و خوشرنگش را پوشید. جلو آینه رفت. 

و سبیلهایش که دست کمی از آنها نداشت مرتب کرد. پیپش را روشن کرد و به اطاق  ابروهی بلند و کلفتش را

شهرام که مینا هم آنجا بود، رفت. گامهای سنگینش مثل شتر زمین را می لرزاند مینا مشغول مطالعه بود. سر 

 خوشحال شد و چشمانش برق زد.« پدرت داره میاد حتما خبر مالقات رو می خواد بده»برداشت: 

خب چکار می »چند ضربه به در خورد و تیمسار وارد شد. او دقیق آنها را که دور از هم نشسته بودند نگاه کرد 

 «کنید؟خوشید؟ مینا تو چطوری، چی می خونی؟

 «بد نیستم، کتاب می خوندم، یه زندونی چطور می تونه خوش باشه؟ و چی کار می تونه بکنه جز کتاب خوندن؟»

زندونی؟ کجات زندونیه؟ اینجا رو زندون حساب می » وهایش با نگاهش می خواست او را بخورد. تیمسار از زیر ابر

کنی؟ پس زندون ندیدی، نمی دونم دو جوان به سن و سال شما چرا نباید خوش باشن و چرا این طور غمگین و ماتم 

ا پای او جلو مینا رفت. به سر تزده از هم باید بنشینند؟ می بینم مثل کسانی که کشتی هاشون غرق شده نشستید. 

 «حیف نیست، دختر به این قشنگی این همه بداخالق باشه؟»خیره شد و جزء جزء اندامش را از نظر گذراند: 

مینا منتظر بود حرف اصلی را بزند. خیر مالقات، نمی خواست با او بحث کند. صد بار این حرفها را شنیده بود و 

 دلیلش را گفته بود.

بیا این ورقه مالقات، می دم به تو. اگه ازش راضی »رقه ای از جیب پیراهنش بیرون آورد رو به شهرام کرد: تیمسار و

دختر عاقلی باش، این روزا اوضاع خیلی بده »بودی او را ببر، اگرم نخواستی پاره اش کن. به طرف مینا برگشت: 

داشته باشه. و برای اینکه دست مینا را لمس کند  کاری نکن که تو رو هم بندازم پیش اون کافیه شهرام ازت شکایت

 دستش را جلو آورد.

مینا ناچار با او دست داد. دست کلفت و گوشت آلودش دست ظریف مینا را در خود فرو برد. از فشار دست او 

م، یبی شرف پست، خجالت نمی کشه، از شهرام بدجور تر نگاه می کنه. پدرتو در می آر»چندشش شد. با خود گفت: 

 «صبر کن.

تیمسار که بیرون رفت، مینا از خوشحالی به هوا پرید: آخ جون مهرداد رو می بینم، بخون ببینم چه روزیه؟ یعنی 

 12بهمن،  15پنج شنبه »میشه باز اونو ببینم؟ هیجان زده بود، مثل بچه ها ذوق زده شده بود. شهرام به ورقه کرد 

 بعد، غمگین به مینا نگاه کرد:« صبح

مینا سر از پا نمی شناخت. نمی دانست چه کند. « یادت باشه پدرم چی گفت، اگه... راضی نباشم مالقات بی مالقات»

 «بیا اینم رضایت ببین عشق منو به چه کارهایی می کشونه؟و...» ناگهان خود را در آغوش شهرام انداخت 

د. ناگهان دستهایش شل شد و رنگش سفید و شهرام غافلگیر شد.فکرش رو نمی کرد. او را در آغوش فشرد و بوسی

 به زمین افتاد.

مینا ورقه را چون گرانبها ترین شی تا کرد و در کیفش نهاد. دستپاچه شد. چرا؟ باالی سرش رفت، کمی آب سرد به 

وحشت وجودش را پر کرد. اگر اتفاقی بیوفتد مالقات منتفی می شود. « شهرام! شهرام! چی شد؟...»صورتش پاشد: 

باید آنها را خبر کند. در را از داخل قفل کرد و شروع کرد به مساژ دادن قلب او. آب سرد به صورتش ریخت و ... ن

 »خوشبختانه شهرام زود حالش جا آمد، چشمانش را باز کرد همینکه مینا را دید لبخند زد و با صدای ضعیفی کفت:
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ونی من طاقتشو ندارم...غافلگیرم کردی قبول نیست، فدات بشم، شیرین تر از جونم، چرا این کارو کردی؟ نمی د

 نفهمیدم... مینا می خندید و با شیطنت شانه باال انداخت.

 می دونم به خاطر»شهرام آهی کشید: « خُب آقای پروانه از خوشحالی نفهمیدم چه کار می کنم. به جای مژدگانی بود.»

بول نبود. هیچی نفهمیدم، مثل یه رویا بود. اصالً نفهمیدم چی شد. چی بود. به خاطر من که این کارو نمی کنی. اما این ق

 «باید یکبار دیگه... مینا، تورو خدا، وگرنه...

خودتو لوس نکن. ورقه پیش خودمه، امکان نداره. اونم به شکرانۀ... همون رویا برات کافیه. تو تحمل اون یکبارم »

 «نداشتی. زیادیت میشه.

خندید و از هر خنده اش عطری دل انگیز و نشاطی سکرآور در اطاق می ریخت. شهرام خوشحال بود و سبک. می 

هنوز حالت عادی نداشت. در مستی عمیقی شناور بود. دستش را گرفت و بر لب نهاد و چشم برهم گذاشت تا لذتی 

ین لذت توصیف را که در رگهایش جاری بود بهتر حس کند. مزه مزه کند. فکر می کرد، اگر همیشه می توانست ا

 اگه تو همیشه مال من»ناپذیر را داشته باشد چه می شد؟ فکر نابود کردن مهرداد باز به سرش زد. اگر او نباشد؟... 

 «بودی هر وقت دلم می خواست...

 «حاال از من راضی هستی؟ امیدوارم بیش از این انتظار نداشته باشی.»صدای مینا او را به خود آورد 

چی بگم؟ نه، اما ورقه که پیش توست، اگرم نباشه چه کار می تونم بکنم؟ و اگه »فشرد و بوسید: شهرام دستش را 

 «انتظار داشته باشم یکبار دیگر... چه فایده داره؟ آه راضیم، یعنی راضی هستم، اما کافی نیست.

فتاد. د؟ به یاد حرفهای مهرداد افردا چهارشنبه بود. تا پس فردا مینا باید صبر می کرد. چگونه این ساعتها را تحمل کن

دقایق وحشی، مثل سگهای هار، بیرحمانه حمله می کنند. تنم را پاره پاره می کنند. مثل گلۀ اسبهای وحشی، لگدم می 

کنند و از روی جسدم می گذرند و... فکر کرد در این مدت طوالنی چطور توانسته از دست این سگهای هار، اسبهای 

ر ببرد؟ او که یک روز را تحمل نمی کرد. کینه و نفرتی عجیب نسبت به شهرام در دلش وحشی، جان سالم به د

جوشید. به فکرش رسید با همان چاقوی کوچکش قلب او را، قلبی که سرشان از عشق بود، بشکافد و برای همیشه از 

 بخوابد، و نفس بکشد؟ شرش آسوده شود. حیرت کرد. چگونه توانسته بود این مدت را جدا از مهرداد، زندگی کند؟

عجب جان سخت و صبور بود. باورش نمی شد. اکنون می دید تا پنج شنبه را نمی تواند تحمل کند. چطور این لحظات 

 را بگذراند؟

مینا فکر می کرد چرا تاکنون چنین حالتی نداشته؟ چرا انتظار این قدر دشوار و کشنده نبوده؟ آنروز نتوانست چیزی 

یگر بفهمد. پنج شنبه کی از راه می رسید؟ فکر می کرد، باید برود پدر و مادر مهرداد را هم با از درس و مسائل د

خود ببرد. اگرچه مایل بود با او تنها باشد. پس از ماهها جدایی یک دم تنها بودن با او دنیایی و عمری می ارزید. ولی 

 درش...؟پدر و مادرش چه می شدند؟ چگونه خودش مهرداد را ببیند، ولی ما

 

مهرداد، شکنجه، درد فراق، مشکالت و سختیهای زندان را به یاد مینا تحمل می کرد. امید رسیدن به او و انتقام 

گرفتن از شهرام و پدرش او را زنده نگه می داشت و صبر و تحمل سختیهای طاقت فرسای زندان را بر او آسان می 

این همه صبر و مقاومت و تحمل او حیرت می کردند. هیچ ناله و  کرد. همیشه غرق رویای او بود. هم سلولی ها از

شکایتی نمی کرد. تحملش مافوق تحمل همه بود و مقاومتش چنان بود که همه را شگفت زده کرده بود. چه نیرویی 

ند و این مقاومت را در او نهاده بود؟ مقاومت، شجاعت و ایمانش ضرب المثل شده بود. در زندان همه او را می ستود
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در شگفت می ماندند. جوانی با این سن و سال و این همه مقاومت؟ در زندان با مکتبها و نهضتهای انقالبی آشنا شده 

بود. سعی می کرد هرچه بیشتر بر معلومات خود بیفزاید و درس بگیرد. نه مالقات کننده داشت و نه نامه و هدیه ای. 

اطره های او. کینۀ عجیبی نسبت به استبداد، ظلم و زور در او رشد کرده تنها مونس و همدم تنهاییش یاد مینا بود و خ

بود و به این امید که روزی بتواند از این طبقه انتقام بگیرد، زنده بود. خبرهای انقالب به سرعت در زندان پخش می 

خورد و می فرسود. شد و او را امیدوارتر می ساخت. اما گاه گاه فکرهایی آزاردهنده مثل موریانه روحش را می 

هرچه می خواست این فکرها را از خود براند باز از راهی دیگر به مغزش هجوم می آوردند، آیا مینا با شهرام بود؟ 

چه می کرد؟ کجاست؟ در آغوش شهرام؟ شاید اکنون با او در اروپا به عیش و نوش مشغول است. شاید بچه دار هم 

 نا در انتظار اوست.شده باشد. اما عشق به او می گفت که می

چرا هیچ کس به سراغش نمی آمد؟ آیا فراموشش کرده بودند؟ دیگر مینا را نخواهد دید؟ نه، دلش این را نمی 

گفت. نمی توانست امیدش را از دست بدهد. خبرهای خارج از زندان امیدوارکننده بود. شایع بود که به زودی 

می کرد که چرا مینا به سراعش نمی آید؟ چه بالیی به سرش آمده؟ زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد. مهرداد فکر 

آیا خجالت می کشد، یا نمی تواند بیاید؟ هزاران فکر و تصور ضد و نقیض آزارش می داد. در بیم و امید و خوف و 

. گاه درجایی عجیب به سر می برد، در برزخی بی پایان. با کتاب و بحثهای سیاسی و انقالبی خود را مشغول می کر

چنان نومید می شد که آرزو می کرد او را هم مثل صدها زندانی دیگر به پای چوبۀ دار و جوخۀ اعدام ببرند و گاه 

امیدی شیرین وجودش را گرم و امیدوار می کرد. دلش می خواست آنقدر زنده بماند تا یکبار دیگر مینا را ببیند. در 

سلولی هایش مالقاتی داشتند، بیشتر دلش می گرفت و غم مانند  چشمش نگاه کند و لبانش را ببوسد. هر بار هم

موجهایی خروشان او را در خود غرق می کرد. هیچ کس او را صدا نمی زد. نامش خوانده نمی شد. حتی بازجویان هم 

 او را فراموش کرده بودند. خودش هم فراموش کرده بود که چرا و به چه جرمی به زندان افتاده؟ نمی دانست چه

کاره است؟ در میان زندانیان سیاسی بود، اما جرم سیاسی نداشت و نامش در فهرست آنان نبود. هیچ جرم و جنایتی 

نکرده بود که سزاوار زندان ابد باشد. او را بدون محاکمه و دادگاه به زندان ابد محکوم کرده بودند. در این مدت، 

شده بودند، ولی او در هیچ یک از این گروهها نبود. اگر یقین بسیاری از هم سلولی هایش یا آزاد شده و یا اعدام 

داشت مینا شوهر کرده و دیگر انتظارش را نمی کشد کاری می کرد که اعدامش کنند و از این بالتکلیفی نجات یابد. 

 ساگر مینا نباشد دنیا و زندگی به چه دردش می خورد؟ ولی فکر انتقام نگهش می داشت و نمی گذاشت تسلیم یأ

شود. اگر شهرام او را تصاحب کرده باشد باید او را بکشد، بعد بمیرد. نیاز به دیدار مینا چنان دلش را می گداخت که 

تمام مسائل زندان را تحت نفوذ خود قرار می داد. اگرچه کوشیده بود عشق به مردم، مبارزه و انقالب را به جای 

بیندیشد که مثل خودش و مینا قربانی ظلم و بیداد شده بودند، ولی  عشق به مینا جایگزین کند و به جای او به مردمی

موفق نشده بود. عشق به مینا در قسمتی از قلب و روحش بود که هیچ میل و عالقه و عشقی نمی توانست وارد آنجا 

سیم ن شده و جای آن را بگیرد. تمام وقتش در فکر به مینا می گذشت. روزها به تلخی، سردی و کُندی می گذشت.

جانبخش قیام مردم به آنان هم رسیده و جان تازه ای به زندانیان بخشیده و روزنۀ امیدی برویشان گشوده بود. 

مسئلۀ دفاع از حقوق بشر سازمان ملل مطرح بود. فضای باز سیاسی کارتر سر زبانها افتاده بود. رژیم کمی بند را شل 

کنجه و فشار کاسته بود. مالقات آسانتر، بیشتر و راحت تر شده کرده و رفاهی نسبی برایشان فراهم آورده و از ش

بود. یک شب سرد زمستان که در بیرون برف می بارید، مهرداد طبق معمول به یاد مینا به خواب رفت. مهرداد! 

ه ا بمالقاتی داری، از جا پرید. جلو آینۀ کوچکی که مال یکی از زندانیان بود سر و وضع خود را مرتب کرد و خود ر
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محل مالقات رساند. گویی محل مالقات قصر تیمسار بود. مینا را زیباتر و فتنه انگیزتر از سابق در برابرش دید، ولی 

تنها نبود، بچه ای در آغوش داشت. مثل اینکه پسر بود. شکل مینا نبود. موهای سیاه و چشمانی ریز داشت. شکل 

رایش جلفی کرده بود. خندۀ بی مزه و رکیکی بر لب داشت و شهرام بود. مینا به طرز عجیبی نگاهش می کرد. آ

موهایش را به طرز زننده ای آراسته بود. ناگهان بچه را به طرفش پرت کرد و به گریه افتاد و گریخت. ناگهان بچه 

تبدیل به شکنجه گری شد که شکنجه اش کرده بود و شالقی در دست داشت. به طرف او حمله کرد. مینا نگاه می 

د. گاه می خندید و گاه گریه می کرد. شکنجه گر با شدت شالق را فرود می آورد. شهرام هم به او کمک می کرد. کر

او را محکم گرفته بود تا حرکت نکند. مهرداد هرچه می خواست فریاد بزند و به مینا چیزی بگوید احساس می کرد 

 ش او را بیدار کرد.صدایش بیرون نمی آید و دارد خفه می شود... ابوذر هم سلولی

 «مهرداد! مهرداد! چیه! چِته؟»

از خواب بیدار شد. خیس عرق شده بود. چهرۀ مینا را می دید که تبدیل به دیوی وحشتناک شده. تا صبح خواب به 

چشمش نیامد، و باز فکرهایی بی رحم و موذی مثل انبوهی از حشره های وحشتناک به سرش ریختند و از سر و 

فتند و نیشش زدند و می گفتند مینا دیگر نمی آید. اغلب شبها دچار چنین کابوسهایی می شد. می دید رویش باال ر

مادرش مُرده، پدرش فلج شده، خانه اش آتش گرفته. خوابهای خوب هم می دید. خواب عروسی با مینا، اما بیشتر 

مثل فرشته ها دست در دست شهرام، از می دید عروسی مینا است، اما نه با او، با شهرام. مینا در لباس عروسی 

جلوش می گذرد و او را مسخره می کند. او در جلو جوخۀ اعدام با دستها و چشمان بسته ایستاده و به طرفش شلیک 

 می کنند. اما کسی که شلیک می کند مینا است.

خیزد. است از خواب برپنج شنبه باز شب کابوس دیده بود. دلش گرفته و عجیب مأیوس و غمگین بود. دلش نمی خو

از همه چیز و هر کاری بیزار بود. باز روزی تکراری و خسته کننده فرا رسیده بود. مثل روزهای دیگر، سرد، تلخ و 

نفرت انگیز. چرا برخیزد؟ چه کند؟ با چه چیز خود را مشغول سازد؟ به چه امید نفس بکشد و به زندگی ادامه دهد؟ 

مهرداد مهرجو، مهرداد مهرجو. »ود. صدایی شنید، نام او را از بلندگو صدا می کردند: مینا دیگر او را فراموش کرده ب

 «آماده باش، مالقاتی داری.

چشمانش را مالید، باز خواب می دید؟ باز نام خود را شنید، نه این بار راست بود. در آینۀ کوچکی که بر دیوار سلول 

لبش به شدت می زد. یعنی کیست؟ پدر و مادرش، یا مینا؟ اگر مینا بود، خود را نگاه کرد، موهایش را مرتب کرد، ق

 با شهرام باشد چی؟ اگر...؟

نفهمید چطور به اتاق مالقات رسید. مالقات حضوری بود. زانوانش قدرت حرکت نداشتند. می لرزید. قلبش از جا 

 زیبا منتظرش بود. او را که دیدکنده می شد. وحشت داشت. نمی خواست با حقیقت روبرو شود. مینا با دسته گلی 

دسته گل را به دست او داد و با تمام وجود، با تمام احساس به چشمان او خیره شد. چشمانی که دریایی سیاه بود. مثل 

آتشفشانی که سر باز کند منفجر شده بود و گداخته های آن وجودش را می گداخت. دستهای الغر و استخوانی او را 

دستان داغ و ملتهب همان احساس آشنا و... دستهایشان با هم سخن می گفت و نگاهشان. در دست گرفت. همان 

مهرداد نمی فهمید کجاست و چه باید بکند... مثل پروانه گِرد گلی، گرد شمعی دیوانه و بی قرار... اشکهای مینا چون 

بود. چشمها، اشکها و دستها حرف قطره های مذاب بر قلبش می چکید. قادر نبود کلمه ای بگوید. جای حرف و کلمه ن

می زدند. واژه و جمله در اینجا کارساز نبود، راز و رمز بود... و لمس از راه نگاه. گویی در خالء غوطه ور بودند. حالت 

 بی وزنی و پرواز...
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یش صدای پیرمرد مهرداد را به خود آورد، پدرش مشتاق و ملتهب به آن دو نگاه می کرد و قطره های اشک از ر

سپیدش جاری بود. مهرداد پدر را در آغوش گرفت و نگاهش در جستجوی مادر بود. اما مادر را ندید. وحشت زده و 

 «مادر کو؟»نگران پرسید: 

 اشک امان پیرمرد را بریده بود، مکث کرد و سکوت...

 «مادر کو؟ چه اتفاقی افتاده؟»مهرداد بلندتر فریاد زد: 

 «رفته مسافرت، تهران نیست، نمی دونست مالقات داری.: »... پیرمرد سعی کرد چیزی بگوید

 «حالش خوبه؟ کجا رفته؟ راست بگید.»مهرداد نفس راحتی کشید و گفت: 

 «آره پسرم، حالش خوبِ خوبه، هیچ ناراحتی نداره. فرستادمش مسافرت شاید کمتر فکر و خیال بکنه. نگران نباش.»

الی که دانه های شبنم اشک چهرۀ گلگونش را می شست. مهرداد باز متوجۀ او مینا هم حرف او را تأیید کرد. در ح

 شد.

 «خُب حالت چطوره؟ چی شده به یاد من افتادی؟ فکر می کردم فراموشم کردی؟ کجا هستی، چه می کنی؟»

 به جزء جزء اندامش نگاه می کرد.

 «فکر می کردم... هیچ عوض نشدی، چرا شدی، قشنگ تر و دلرباتر شدی، ازدواج نکردی؟»

مینا قدرت حرف زدن نداشت، کلمه ها را فراموش کرده بود. تمام وجودش چشم بود و نگاه، و گریه می کرد. 

 مهرداد او را در آغوش گرفت و اشکهایش را مکید و لبانشان بر هم چفت شد، زمانی طوالنی...

و ندارم؟ حرف بزن، بخند، نمی دونی چقدر نیاز به مینا! گریه نکن، عزیزم، یادت نیست گفته بودم طاقت دیدن اشکت»

 «دیدن تو دارم و به خنده های تو.

 «حرف بزن.»دستش را در دست گرفت و گفت: 

 مینا خندید، اشکهایش را پاک کرد. زبانش باز شد و تعریف کرد.

 ؟ از کجا شروع کنم؟ گفتیدانشگاه قبول شدم. درس می خونم. همه خوبند و سالم می رسونند. نمی دونم چی بگم»... 

که فکر کردی فراموشت کردم؟ چرا این فکرو کردی؟ مگه امکان داره؟ اگر نفس کشیدنو فراموش کنم، تورو 

فراموش نمی کنم. بیان لحظه لحظۀ این روزها ممکن نیست. فقط بدون که به امید تو زنده ام. تو هم هیچ عوض 

 «می رسی. خدا نابود کنه کسانی را که مارو از هم جدا کردند...نشدی، فقط کمی جاافتاده تر و مردتر به نظر 

مهرداد با تمام وجود، محو تماشای او بود. به نظرش پاک تر و مقدس تر شده بود. هاله ای از تقدس دور چهرۀ او می 

رده کتابید. چرا به او و عشقش شک کرده بود؟ تمام کابوسهایش از این شک پلید سرچشمه می گرفت. چرا فکر 

 بود که او...؟ مگر او را نمی شناخت؟ از خودش خجالت کشید و دستش را فشرد.

 «خُب که دانشجو هستی؟ خیلی خوشحالم، چه رشته ای؟ کجا؟»

 «ریاضی، دانشگاه تهران. اگه تو بودی با هم می رفتیم. انشاءاهلل به زودی آزاد می شی و...»

بنشینند و عزا بگیرند و مأیوس بشند نیستی. خیلی خوشحالم کردی. همه  آفرین، می دونستم که تو از اون دخترا که»

 «اش فکر می کردم من زندگیتو خراب کردم. حاال خیالم راحت شد.

 چند دقیقه سکوت برقرار شد، مهرداد مثل گذشته در سکوت به چشمهای مینا خیره شد...

 «کجاست؟... می خوام یه چیزی ازت بپرسم... با شهرام چه کردی؟ او»... 

 «شهرام!... نمی دونم... او وقتی دید نمی تونه به هدف کثیفش برسه، گذاشت و رفت...»... 
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باید این دروغ را می گفت. نباید می فهمید که شب و روز در کنار اوست و فکرش را ناراحت می کرد. غم از دل 

لبش برداشته باشند. باز به چشمان او خیره مهرداد گریخت. سبک و راحت شد. مثل اینکه غدۀ بزرگی را از روی ق

یه چیز دیگه می خوام بهت بگم... مینا...! به »شد. مردد بود. می خواست چیزی بگوید ولی نمی گفت... عاقبت گفت: 

 «امید من مباش، عمر و جوانیتو خراب نکن، اگه...

خدا مهرتو چنان وجودمو پُر کرده که خوب، نمی خوام بشنوم، چی داری می گی؟ به »مینا آشفته و عصبانی گفت: 

جای هیچ محبت و عالقه و میلی باقی نگذاشته. قسم خوردم، جز تو دست هیچ کس به من نخواهد خورد، حتی اگه 

 «خدای نکرده تو هم نباشی... اجازه نمی دم اینطور با من حرف بزنی. از خودت بگو.

 و بوسید. مهرداد عاشقانه به او خیره شد، او را در آغوش فشرد

منو ببخش، حرف بدی زدم. فکر نمی کردم اینقدر ناراحت بشی. حاال دیگه هیچ غمی ندارم. اگه تو منتظرم باشی، »

 و مشتاقانه و شیفته نگاهش کرد.« همۀ سختی هارو تحمل می کنم.

ی؟ دت به سراغم نیومدچقدر زیباتر شدی؟ از آنچه در تصور و خیالم از تو داشتم زیباتر. خُب نگفتی چرا این همه م»

 «و چطور شد امروز...؟ نه نامه ای، نه پیغامی، چطور می شه بیان کرد که در این مدت...

چی بگم؟ نمی ذارن، مالقات نمی دن، امروزم با هزار منت و التماس و بدبختی »مینا موهایش را نوازش کرد و گفت: 

دفعه مراجعه کردند. میگند اینجا نیست. می گن چنین  اومدم. نامه و هدیه هم قبول نمی کنند. پدر و مادرت صد

 و اشکش جاری شد.« کسی نداریم. امروز هم چشمهای مارو بستند تا متوجه نشیم کجا هستی. جنایتکارها.

 «با پدرت حرف بزن، بیشتر از این نمی شه چیزی گفت.»

فامیل، از مادرش پرسید. از جوابهای پدر  مهرداد به طرف پدرش رفت و احوالپرسی کرد. از بچه ها و درسشان و همۀ

است بگید ر»به شک افتاده بود. نکند مادرش مُرده باشد؟ به یاد خوابی که دیده بود افتاد و باز از پدر و مینا پرسید: 

 «مادر چی شده؟

 و هر دو با هم پاسخ دادند که حالش خوب است و کسالتی ندارد.

مهرداد را ببرد. چقدر این لحظه ها زود گذشت؟ مینا دست او را گرفته بود و  وقتی مالقات تمام شد. نگهبان آمد تا

مثل کسی که بخواهد توشه و ذخیره بردارد، به او نگاه می کرد. مهرداد هم می کوشید تا هرچه ممکن است از 

جدا نمی شد. زمان و تماشای او و نگاه او ذخیره کند. هر دو شمع بودند و هر دو پروانه، روحشان درهم آمیخته بود و 

مکان را درنوردیده بودند و در دنیای مرموز، شیرین و زیبایی سیر می کردند. زندان، نگهبان، قید و بند و محدودیت 

نبود. آنها بودند. مجرد، بدون جسم، عشق مطلق و خالص. عشق همه جا را مانند مه در خود فرو برده بود. خلسۀ 

جریان چشمه ای زالل در کوهسار در درونشان جاری بود و جویباری از شرابی قوی شیرین و بی نظیر و گوارا، مانند 

در رگهایشان می دوید. در فضایی اثیری و سکرآور غوطه ور بودند. جز یکدیگر هیچ چیز و هیچ کس را احساس 

ت نداشتند. نمی کردند. درهم حلول کرده و حل شده بودند. چشم و گوش ظاهریشان از کار افتاده بود. حس و حرک

 مثل دو مجسمۀ خشک به هم خیره شده بودند...

حتی نگهبان بی رحم ساواک هم دلش نمی آمد آن دو را از این حالت خارج کند. چه مدت گذشت؟ نمی دانستند. 

 اگر می گذاشتند تا ابد، تا بی نهایت به همان حال می ماندند. نگهبان بازوی مهرداد را گرفت و کشید.

 «قات تمومه، راه بیفت.گفتم وقت مال»
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گهبان ن« نه آقا، خیلی زوده، یه کمی دیگه، صبر کنید تورو خدا.»اما مینا دستش را رها نمی کرد، التماس کنان گفت: 

بی رحمانه مهرداد را کشید و هُل داد و برد. مهرداد در حالی که برمی گشت، مینا را نگاه کرد. مینا مانند جسدی که 

 شد، بر جای خود خشک شده بود و دور شدن مهرداد را تماشا می کرد.روحش پرواز کرده با

 

آن شب تا صبح مینا خوابش نمی برد و اشکش بند نمی آمد. شهرام را دیوانه و کالفه کرده بود. فردای آن روز مینا 

ف می کم حرنتوانست از بستر برخیزد. بیماری مرموزی بود. تب داشت. سرش درد می کرد و بی اشتها بود. خیلی 

زد و یکسر گریه می کرد. دختر جوان تحمل این همه درد را نداشت. شهرام دکتر خبر کرد. مثل پروانه دورش می 

چرخید. آرام و قرار نداشت. اما چه سود که مینا کوچکترین توجهی به او نمی کرد. گویی در دنیای دیگری بود. 

ه دارد بدهد ولی مینا سالم باشد. بخندد، سر به سرش شهرام نمی دانست چه کند. حاضر بود جانش را و هر چ

بگذارد و فحشش بدهد. مینا مثل کسی که در خواب حرف بزند حرف می زد و نگاه می کرد. دکتر گفت ضربه ای 

 روحی به او وارد شده. باید هر طور شده این ضربه را خنثی کرد. شهرام می دانست این

چیزی نبود که جبران شود. مینا خود را مقصر می دانست و احساس گناه می ضربه چیست، مرگ مادر مهرداد و این 

کرد. این غم برایش سنگین بود. چند دکتر به بالینش آوردند. دکترها مشورت کردند. تنها راه چاره، این بود که 

ت پس کاری کنید که مهرداد با او روبرو شود و به او دلداری بدهد. اما شهرام حاضر نبود و اجازه نمی داد. دکتر گف

نامه ای برایش بنویسد و از او بخواهد که مقاومت کند. به او بگوید که مردن مادرش تقصیر او نیست. مادرش بیمار 

بوده و... اما مسئله این بود که مهرداد از مرگ مادرش خبر نداشت و اطالع دادن به او در این موقعیت درست نبود. 

بود برای بهبود مینا هر کاری بکند جز اینکه مهرداد را با او روبرو کند. می دانست  درمانده شده بودند. شهرام حاضر

که دیدن مهرداد تاثیر موقت دارد. یعنی تا او را ببیند خوبست اما پس از او باز همین آش است و همین کاسه. 

می رفت. سعی می کرد ساعتها باالی سر مینا می نشست و به او خیره می شد. گریه می کرد و قربان صدقه اش 

دلداریش دهد و روحیه اش را باز گرداند. رنگ و روی پریده و چهره ی ضعیف او که به او زیبایی رویایی و مقدسی 

می داد، قلبش را می فشرد و قرارش را می ربود. اضطرابی هراس انگیز به جانش چنگ می زد. مرتب دستش را در 

 دست می گرفت.

ده؟ خدا منو بکشه که تو رو اینجور نبینم، فدات بشم، بگو چته، هر چه درد دل داری بگو. مینا، روح و عمرم چت ش» 

 «هر کاری می خوای بکن.

مینا به نظر موجودی اثیری می نمود که در هاله ای از نوربود. مات به او نگاه می کرد و حرفی نمی زد و گاه فقط این 

 خت. شهرام هم با او همراهی می کرد و اشک می ریخت.و اشک می ری« مهرداد!» کلمه را تکرار می کرد.

چند بار فرشته زنگ زد و با او صحبت کرد و سعی کرده بود به او روحیه بدهد. از اراده و مقاومتش تعریف کرده، 

 شجاعت و پشت کارش را ستوده بود... اما از انقالب و سیاست چیزی نگفته بودند.

رتلفن حرفی نزند چون ممکن است تلفن را کنترل کنند، حتی خودش را به آنان پس از آن مینا سفارش کرده بود. د

 معرفی نکند... ـ حرفهای فرشته هم تاثیر چندانی بر حالش نداشت.

روزها گذشت و چون حال مینا بهتر نشد با مشورت دکترها و تیمسار تصمیم گرفتند مادر مینا را به مالقات مهرداد 

برایش نامه ای بفرستد.. به او امید بدهد که بر می گردد و با هم ازدواج می کنند و بنویسد به بفرستد و از او بخواهند 

 زودی آزاد خواهد شد.
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 مریم خانم را برای مالقات به زندان بردند.

 ،مهرداد از اینکه باز به این زودی مالقاتی دارد تعجب کرد. با دیدن مریم خانم خوشحال شد. ولی وقتی مینا را ندید

مینا  »ناگهان چنان دچار وحشت و هراس شد که نزدیک بود به زمین بیفتد. به دیوار تکیه داد و به زحمت پرسید:

 «کجاست؟ چه اتفاقی برایش افتاده؟

مریم خانم رنگ پریده و عرق سردی را که بر چهره ی مهرداد نشسته بود، دید. زیر بازویش را گرفت. خندید و 

بعد از آن روز مالقات، کمی بیمار شده. مثل کسی که دچار یاس شدید شده باشه، نمی  چیزی نشده عزیزم،» گفت:

دانم آن روز چه اتفاقی افتاده که روحیه شو از دست داه... تو چی بهش گفتی؟ اما چیز مهمی نیست. ناراحت نباش، 

شه. زایی بنویسی که امیدوار بخوب می شه. دکتر گفت تو یه نامه براش بنویسی و به او امید بدی. دروغ یا راست چی

 «بنویس به زودی عفو می دهند و...

مهرداد مثل کسی که رمقش را کشیده باشند یا پتک محکمی به سرش کوبیده باشند، بی اختیار نشست. توان 

ایستادن نداشت. او که تاکنون کوچکترین ضعف و سستی در خود ندیده بود و مقاوت و روحیه اش همه ی زندانیان 

دچار شگفتی ساخته بود، اکنون احساس می کرد دلش خالی شده و روحش پرواز می کند. با التهاب و اضطراب را 

 «راست بگید. چی شده؟ ناراحتی اش چیه؟ اگه مویی از سرش کم بشه...» پرسید:

ا و کم هگفتم که چیز مهمی نیست حالش خوبه، فقط بی اشت» مریم خانم نگران شد و دلواپس با لحنی مالیم گفت:

خواب شده و کمی افسرده به نظر می رسه. با نامه ی تو مطمئنم حالش خوب می شه. کی نامه رو می نویسی؟ همین 

 «حاال می تونی؟ یا...

 مهرداد به فکر فرو رفت. گویی حرفهایی که می خواهد به مینا بگوید در فکرش آماده می کند...

 «کاغذ بدید تا بنویسم. اجازه می دن؟» 

 گهان احساس کرد می خواهد بترکد باید می نوشت. مریم خانم کاغذ و خودکاری که همراه آورده بود به او داد.نا

 «فکر می کنم فرصت کم باشه، خالصه کن.» 

 قلم روی کاغذ می چرخید و کلمه ها چون جرقه های آتش نقش می بستند.

با چه کلمه هایی؟ چطور بگویم آن روز از دیدنت چقدر  مینای من، گل من، نمی دانم از کجا و چگونه شروع کنم و» 

خوشحال شدم. بیانش ممکن نیست. هنوز در ادبیات واژه ای برای بیان اینگونه احساسات نساخته اند. دیدار تو با آن 

 چهره و روحیه. تمام غمها و سختی های طوالنی زندان و جدایی را محو کرد و دل مرا سرشار از شادی وصف ناپذیری

نمود. ای کاش آن لحظه ها تا ابد، تا بی نهایت خدا ادامه می یافت. افسوس زودتر از آنکه فکر می کردم به پایان 

رسید. ولی خاطره و یاد تو، با تجسم همان حالت و نگاه ... و لبانت، همیشه در یادم زنده و مجسم است. بخصوص که 

چند برابر کرد. دلم خوش است که تو خود را سرگرم کرده مژده ی قبول شدن و رفتنت به دانشگاه خوشحالیم را 

ای و تسلیم یاس نشده ای. امید به دیدار تو و نگاه تو به من توان مبارزه، مقاومت و دست و پنجه نرم کردن با هر 

سختی را می دهد. حتی اگر کندن کوه بیستون و گذشتن از آتش سیاوش باشد. زمزمه ی آزادی زندانیان سیاسی 

جا پیچیده. سازمان عفوبین الملل به شاه فشار آورده است. شاید به زودی همه آزاد شویم. به امید آن روز. زنده همه 

ام و نفس می کشم. از تو می خوام همانطور که تا امروزصبر کردی و ضعف از خود نشان ندادی، از این پس هم 

نجا که می توانی در مبارزات انقالبی شرکت کنی و همانطور با روحیه ی عالی منتظرم باشی. از تو می خواهم تا آ

مواظب خودت باشی. تو باید تا آزاد شدن من ... هر وقت که باشد، سالمت، سرحال، زیبا و بانشاط باقی بمانی. 
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نگذاری یاس و ضعف بر تو چیره شوند. مبادا خودت را تسلیم یاس کنی؟ من حالم بسیار خوب است و ضربان قلبم 

رار می کند. اگر تو نباشی این صدا خاموش خواهد شد. مینا، عزیزم، منتظرم باش. به امید خدا، به زودی نام تو را تک

آزاد خواهم شد. دیشب خوابت را می دیدم. همانطور که در بیداری می دیدمت. وهمه ی روز به امید اینکه شب در 

 روی زا خشمگین و رحمانه بی که ــ یادته –ی خوابت ببینم تحمل می کنم. لحظه های بی تو بودن، همان اسبهای وحش

 گاران. کند می خرد کند، می له را تنم که است، خوک یک است، اسب یک ثانیه هر. هستند هنوزم گذرند، می جسدم

 که هایی لحظه. شوی می له. شوی می خرد و کنی می تحمل را نهاٱ هم تو. گویم می چه دانی می خودت. ندارد پایانی

ای آتشند، یک سوزنند. چگونه می توان هزاران سوزنی را که قلبت را سوراخ سوراخ می کنند در طول  پاره یک هر

روزها و شبهای سرد و تلخ تحمل کرد؟ ولی با این همه باید تحمل کرد باید ساخت و سوخت. می دانم چه می کشی، 

اید خود را تسلیم این اسبهای ولی خواهش می کنم همینطور که در این مدت تحمل کردی باز هم صبر کنی. نب

وحشی وپاره های آتش کنیم و به آنان اجازه دهیم ما را از پا در آورند. مینا، جان شیرینم. به طور حتم می دانی که 

انقالبی در شرف تکوین است. این ابرهای سیاه و بادهای وحشی نشانه ی طوفانی سهمگین است که در راه است. تو 

اه کنی. باید غرش توفان ازحلقوم ظریف تو و امثال تو بیرون آید و ریشه بیدادگران و باید خود را با آن همر

طاغوتیان را بکند. باید مبارزه کنی. ممکن است من و تو قربانی این ستمگران باشیم. اما فرزندان ما باید بتوانند آزاد 

و لذت بخش ما را با زهر ستم، تلخ  زندگی کنند. دست بی رحم و خشن ظلم بین ما جدایی انداخت و زندگی شیرین

 و درد آلود کرد. اما فرزندان ما نباید قربانی این فجایع و این جنایتها باشند.

عزیزم اگر مطمئن باشم که تو مثل همیشه خوب و راحت و با نشاط به درس و زنگدیت ادامه می دهی، من هم خوب 

ی دانی بر من چه می گذرد، اگر مرا دوست داری. به فکر و راحت و با نشاط خواهم بود. ولی اگر چنین نباشد، م

خودت باش و مواظبت سالمتی ات. گل من. حرفهای فراوانی در مغزم صف کشیده و فشار می آورند تا آنها را روی 

ن یکاغذ بیاورم و می خواهند پیام مرا به تو برسانند و به جای من در نگاه تو بنشینند. ولی افسوس که نمی توانم در ا

فرصت کم همه ی آنها را در این تکه کاغذی که به من داده اند جا دهم. اگر می توانستم تا شب، تا صبح، تا آخر 

عمر، تا ابد می نوشتم و می نوشتم. ناچار باید نامه را در اینجا به پایان برسانم. چقدر غبطه می خورم به این نامه و این 

 کنند، خدانگهدارت و به امید دیدار. فدای تو مهرداد. کلمه ها که می توانند به چشمان تو نگاه

 نامه را تا کرد و در حالی که سعی می کرد اشکش را از مریم خانم پنهان کند، به او داد.

هر طور شده از حالش منو با خبر کنید. نمی دونم چطور بی خبری از او را تحمل کنم. بگو، اگه می تونه، برایم نامه » 

ری از شما نرسه، نمی تونم صبر کنم. چی بگم؟ یعنی ممکنه منم مثل او از پا در بیام؟ بگو که مهرداد بنویسه. تا خب

گفت اگه خودتو دوست نداشته باشی، منم دوست نداری. بگو، جون تو جون منه، اگه منو دوست داری، باید مواظب 

 «خودت باشی.

ورش نمی شد. ناباورانه نگاه کرد، ولی همینکه چشمش به خط مینا حالش بهتر شده بود. نامه را که به دستش دادند با

 زیبای مهرداد افتاد، آن را بوسید و شروع به خواندن کرد.

هر یک از کلمه ها گویی قطره ای داروی شفابخش بود که به کامش می ریخت و چون شراره های آتش یخهای 

ش می کرد. چند بار آنرا خواند. آرام شد. نمی وجودش را آب می کرد. گرمش می کرد و مستش می نمود و زنده ا

دانست چطور شده که مهرداد توانسته این نامه را بفرستد؟ آیا از بیماریش آگاه شده بود؟ چگونه؟ خواب دیده؟ 
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اینک فکرش به این جهت ناراحت بود که اگر مهرداد از بیماریش با خبر شده باشد، چه می کند؟ چگونه به او بگوید 

 بست؟ گاه گریه می کرد و گاه نامه را می بوسید. یعنی راست گفته آزاد خواهد شد؟که حالش خو

شهرام که منظره ی معاشقه ی مینا با نامه را تماشا می کرد، حسرت می خورد. غمگین بود و یاس را سخت تر و 

امه با خبر شود. سنگین تر احساس می کرد. اگر جای مهرداد بود،چقدر خوشبخت بود. دلش می خواست از مضمون ن

 «کنجکاو شده بود. مهرداد در آن فرصت کم چه چیزهایی برایش نوشته؟

 «می شه منم نامه رو بخونم؟ محرمانه است؟» تضرع آمیز گفت

مینا نامه را در روی قلبش مخفی کرده بود. نمی خواست نامه را به او بدهد. اما کمی فکر کرد،چه عیبی دارد که از 

 ود؟مضمون نامه مطلع ش

بله، محرمانه که هست. اما اگه قول بدی درباره ی آن حرفی به کسی نزنی، بهت میدم، » نگاهی به شهرام کرد و گفت:

 «آخه یه مقدار سیاسی است.

مطمئن باش، چه کار دارم حرفی بزنم. ممکن نیست کاری رو انجام بدم که تو دوست نداری. » شهرام خندید و گفت:

 «چی برات نوشته که اینطور منقلبت کرده.دلم می خواد ببینم که 

مینا نامه را به او داد. شهرام هر چه می خواند بیشترحیرت می کرد و چهره اش در هم می رفت. مهرداد چگونه 

توانسته در آن فرصت کم چنین نامه ای بنویسد؟ فکر می کرد، اگر خودش می خواست برای مینا چنین نامه ای 

م داشت تا فکر کند. مینا حق دارد چنین عشقی به او داشته باشد. شاید اگر مینا او را مثل بنویسد، سه روز وقت الز

 مهرداد دوست می داشت او هم می توانست، یعنی عشق مینا این استعداد را به او هم می بخشید.

 نامه را به دقت تا کرد و به دست مینا داد.

؟ با این وجود فکر نمی کنم به اندازه ی من تو رو دوست داشته خیلی قشنگ نوشته. بازم ببینم خودتو زجر میدی» 

 «باشه. اگه من جای او بودمو این مدت از تو دور می شدم، االن زنده نبودم که بتوانم چنین نامه ای بنویسم.

 مینا برای نخستین بار پس از جدا شدن از مهرداد خندید.

ولی نیست. نیروی امید و انتقام نگهش داشته. خودتو با او مقایسه نکن. آخه او اراده ی دیگه ای داره. او یه آدم معم» 

اگه او جای تو بود، هرگز حاضر نمی شد به خاطر خودش، دل معشوقشو بشکنه و اونو با بی رحمی اینطور شکنجه و 

ارو نمی کرد عذاب بده. می بینی چی می کشم؟ این تویی که با کمال قساوت ما رو از هم جدا کردی؟ او هرگز این ک

 «و رضای منو به رضای خودش ترجیح می داد.

 «یعنی می گی من به اندازه ی او تو رو دوست ندارم؟ تو چه می دونی، در قلب من که نیستی؟» 

نه، به اندازه او هرگز. ممکنه دوست داشته باشی ولی این عشق نیست. عشق اینو به آدم نمی گه که معشوق را در » 

ر پیش خودت نگه داری و... عاشق آن چیزی رو دوست داره که معشوق دوست داشته باشه، قفس کنی و به زو

 «رضای او براش مطرحه، نه رضای خودش...

 شهرام بلند شد متفکرانه قدم زد.

یعنی می گی عاشق واقعی معشوق رو دو دستی تقدیم رقیب می کنه؟ ومی ذاره اونو ازش جدا کنند؟ نه، من چنین » 

 «بول ندارم. خودمو گول نمی زنم.عشقی رو ق

قبول نداشته باش. در اصل تو عاشق نیستی. خودتو می پرستی و رضای خودتو می خوای. نه معشوق رو. دوستی تو » 

دوستی خاله خرسه است. استادمون می گفت شیطان عاشق خدا بود. چون نتوانست رقیبی مثل آدم رو تحمل کنه، از 
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را سجده نکرد. خدا هم او را از خود راند و به لعنت ابدی دچار کرد. یعنی شیطان به  دستور خدا سرپیچی کرد و او

 دستور معشوق که گفت به آدم سجده کن، عمل نکرد. خدا هم به او غضب کرد و ملعون ابدی شد.

 «سزای کسی که رضای خودشو بر معشوق ترجیح بده، اینه.

 شهرام بلند خندید.

آدم، منم ابلیس؟ درسته؟ اما من توی کتابی خوندم که شیطان چون عشقش به خدا بیشتر  یعنی تو خدایی، مهرداد» 

از آدم بود، قبول نکرد که در مقابل خودش رقیبی مثل آدم رو ببینه و چون می دونست که خدا به یه ابلیس نیاز داره 

دا سرپیچی کرد. خدا می دونست که که ملعون باشه و در مقابل آدم قرار بگیره، فداکاری کرد ودر ظاهر از دستور خ

 «شیطان چرا این کارو کرده، به این خاطر به او عمر جاویدان داد و به او اجازه داد که از آدم انتقام بگیره.

 مینا خندید و با شیطنت نگاهی به شهرام کرد.

 «تو هم خوب بلدی چطور حرف بزنی.» 

 ده بود.این تنها تعریفی بود که در این مدت از مینا شنی

 شهرام روی لبه ی تخت نشست و سیگاری روشن کرد و به طرف مینا خم شد.

باشه من قبول دارم. تو خدای عشق و زیبایی هستی، منم شیطانم و این آدم ساده لوح و دست و پا چلفتی و خودخواه » 

آیا خدا، هیچ عنایتی به شیطان و بی اراده تو رو فریب می دم و وسوسه می کنم. بگذار در راه عشق ملعون باشم. اما 

 «نداره؟

 «نه که نداره. شیطان رانده شده از بهشت خداست و ملعون ابدی، درست مثل تو.» 

فرا رسید. انقالب اوج گرفت و علنی شد. مینا می خواست همه ی وقت و نیرویش را  57زمستان گذشت و سال 

 صرف مبارزه کند، اما شهرام مانع بود.

ز قید او نجات می داد. پس در فکر نقشه ی فرار بود. دیگر برایش مهم نبود که مادر و بچه ها چه می باید خود را ا

 شوند. پیروزی انقالب و مبارزه در راه آن برایش مهم تر بودند.

بهار بود. باغ غرق در شکوفه شده بود. پرندگان با سر و صدا آشیانه می ساختند. باغبان پیر دوباره شروع به کار 

کرده و سخت مشغول بود مینا و بچه ها به او کمک می کردند. شهرام سخت گیری در باره ی خروج او از خانه را 

کمتر کرده بود، ولی از دور مراقب او بود. پس از بیماری او دلش نمی آمد بیشتر فشار بیاورد. باغ خلوت بود. 

ردن مینا بی فایده بود و به این دلیل شهرام هم نرفته بود. خانواده ی تیمسار به اروپا رفته بودند. اصرار شهرام برای ب

هر چه می گذشت وابستگی او به مینا بیشتر می شد. اگر چه به خوبی می دانست که امید بستن به او بی فایده است و 

 می دانست مینا هرگز او را دوست نخواهد داشت و به خاطر زندانی کردن مهرداد او را نخواهد بخشید.

و مادرش به خیال اینکه با مینا خوش است، او را تنها گذاشته بودند و باز مینا را تهدید کرده بودند که اگر او را پدر 

 ناراحت یا ترک کند، مهرداد را خواهند کشت.

 وکاش آنقدر که به عم» مینا با او و درکنار او بود، اما اجازه نمی داد که به او نزدیک شود. روزی شهرام به او گفت:

 «رحمان باغبون توجه می کنی به منم می کردی.

مینا شادمانه می دوید، می خندید و با بچه ها بازی می کرد. مثل آهوی وحشی، احساس آزادی می کرد. چون سایه 

های سنگین و نفرت انگیز تیمسار، زنش و آن دختر لوسش را احساس نمی کرد. این فکر که با اوج گیری انقالب 

نیهای سیاسی را آزاد کنند، شادی مرموزی به او می بخشید، امیدوارش می کرد و به هیجانش می ممکن است زندا
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آورد. دلش می خواست تا آنجا که امکان دارد به انقالب کمک کند. تصمیم خود را برای فرار گرفته بود، ولی باید 

ا به مطالعه می گذراند. گاه با شهرام بحث جوانب کار را در نظر می گرفت. نقشه ای دقیق الزم بود. مینا اکثر وقتش ر

می کرد و به شاه و دار و دسته اش حمله می کرد. سعی داشت او را دگرگون کند و فکرهای پوچ و اشرافی و 

قلدرمابآنه را از مغزش بیرون کشد. شهرام به استداللها و فحشهای او با لذت عجیبی گوش می داد و کم کم تحت 

گر چه آشنایی با مینا عقیده ی او را نسبت به طبقه های پایین و فقیرها تغییر داده بود و به این تاثیر قرار می گرفت. ا

 نتیجه رسیده بود که طبقه های محروم و کم در آمد نه تنها از نظر فرهنگ کمتر از آنان نیستند، بلکه گاه باالترند.

نا بتواند او را تا اینجا به دنبال خود بکشاند و روزهای نخست هرگز نمی توانست قبول کند یا حتی فکر کند که می

کارش با او به اینجا بکشد. فکر می کرد با چند هدیه و وعده و وعید یا تهدید او را به چنگ می آورد. ولی کم کم با 

شناخت او و مهرداد و خانواده اش پی برده بود که چه تفاوت فاحشی بین خانواده ی مینا با خانواده و فرهنگ 

 شان وجود دارد. چنان تحت تاثیر مینا قرار گرفته بود که او را برتر از هر کس در دنیا می دید.خود

اینک طرز فکر گذشته و خانوادهاش برایش مسخره و پوچ بود. فکر می کرد تمام فکرهای پدر و مادرش مزخرف و 

 د، وطن نیست و سایه خداست و مظهربی معنی است. مثل اینکه می گفتند شاهنشاه جزیی از وطن است و اگر او نباش

ملیت ایران است و... چه حرفهای مزخرفی! می دید عقاید و فرهنگ و فکرهای مینا روشنتر و عمیق تر و درست تر 

است و خیلی جلوتر از آنان قرار دارد. فکر می کرد اگر مینا در خانواده ای ثروتمند و اشرافی متولد شده بود چه می 

م و رفاهی می توانست داشته باشد؟ چه کسی این تقسیم بندی را از ابتدای زندگی بشر بنا شد؟ چه شهرت و مقا

نهاده و این تبعیض و تفاوت را قرار داده بود؟ یکی نسل در نسل در چنین خانواده ای به دنیا بیاید و بزرگ شود. 

ه از سالهای زیادی را اینگونه فکر می کردیکی مثل مینا و برادرانش با این استعداد و هوش باید چنین باشند. از اینکه 

خودش خجالت می کشید. اینکه مردم فقیر احمق، کودن و کم استعداد، بی احساس و پست... هستند گویی تحت 

تاثیر سخنان مینا چشمانش باز شد و دید دیگری نسبت به همه چیز پیدا کرده بود. اینک به جامعه و مردم با دید 

 زهایی می دید که پیش از آن ندیده بود.دیگری نگاه می کرد. چی

چند روز پس از اینکه مهرداد نامه را نوشته بود، در حالی که سخت بی قرار و پریشان بود و تحمل شب و روز و زنده 

بودن و نفس کشیدن برایش غیر قابل تحمل و دنیا برایش تبدیل به دوزخی وحشتناک شده بود، نامش را از بلندگو 

نامه ای به دستش دادند. نامه از مینا بود. خداوندا، دریچه هایی از نور به رویش باز شد و ابرهای  اعالم کردند و

توفانزا کنار رفت.. زمین و زمان روشن و زیبا شدند و شادی وصف نشدنی وجودش را پر کرد. نامه عطر و بوی مینا را 

بوی عشق می داد و کلمه ها هر یک چون پروانه داشت و کلمه هایش با دستهای ظریف و زیبای او نوشته شده بود. 

ای سبکبال و رنگین پیش چشمش می رقصیدند و در روح تشنه اش فرو می رفتند. گویی سند کره ی زمین را به او 

بخشیده اند. نخست نمی توانست آن را بخواند، انگار سواد نداشت. فقط کلمه ها را با چشمانش لمس می کرد و می 

وع به خواندن کرد. نمی فهمید چگونه می خواند. انگار کلمه ها را از زبان مینا می شنید. صدای او نوشید. عاقبت شر

 در ورای کلمه ها نهفته بود. او بود که برایش می خواند.

مهرداد من، تمام هستیم، جان شیرینم، نمی دانم چه باید بنویسم؟ چه بگویم؟ و از کجا شروع کنم؟ اگر لحظه های 

بخواهم توصیف کنم نمی شود، نمی توانم، زیرا واژه ای که این موجودات شکنجه گر، بی رحم، تنبل و بی جدایی را 

احساس راــ کسانی که تو نامهای خوبی برایشان انتخاب کردی ــ وصف کند وجود ندارد. همان نیشترهایی که هر 
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نها خون بیرون می زند. چگونه می توانم لحظه بر قلبمان فرو می رود و آن را سوراخ سوراخ می سازد و از جای آ

 توصیف کنم لحظه های بی تو بودن را؟ بهتر است حرفی نزنم، تو خود بهتر از...

من آن ها را می شناسی وحس میکنی نیازی به توصیف نیست تعریف آن ها نه الزم است ونه ممکن ونه دردی را دوا 

نوشدارو زندگی را به من بازگرداند وهر کلمه اش معجونی میکند پس بگذار برایت نامه ای بگوییم که ماناند 

شفابخش بود وقلبم را که می رفت از حرکت باز ایستد به حرکت در اورد .دم عیسی بود که مرا به جسم مرده ام 

بازگرداند ازوقتی شنیدم که به حبس ابد محکوم شدی . امیدم کم کم روبه خاموشی نهاد و در افق قلبم غروب کرد 

وناامیدی تاریک و سردوبا بی رحمی چون ابرهای سیاه به قلبم هجوم آورد و مرا باخود در برزخی سرد ،ویخ باس 

زده و خشن فرو برده بودند داشتم در البه الی یخ های به عظمت کوه غرق می شدم ویخ می زدم که نامه ات آمد 

زمین و زمان اشتی داد چشمانم چون یعقوب می وهمه آن یخ ها را ذوب کرد و نیرویم را به من بازگرداند ومرا با 

رفت که به روی جهان بسته شود . روشن و بینا کرد چه بگوییم ؟چه قدر ادبیات ضیعف و ناتوان است اینکه نوشته 

بودی حالت خوب است . دنیا را به من بخشیدی . دنیا چه . بهشت را . افسوس که نمی شود بعضی چیز ها را نوشت 

نامه را باز می کنند و به جرمت سنگین تر می شود به دستوراهایت عمل میکنم هرکاری را به یاد تو  چون به طور حتم

آغاز میکنم و به انجام می رسانم شاید فکر کنی من مشرک شده ام اما نه . البته پس از خدا. مهرداد. محبوبم تمام 

را به رختخواب می روم . همه جا با من همراهی و از  لحظه هایم به یاد تو می گذرد . با تو صبح را اغازمیکنم و شب ها

من جدا نمی شوی شب و روز دعا میکنم که خداوند ما را از این بند و اسارت نجات دهد و گرفتاری ما را برطرف کند 

 او را حتم میدهم که همان طور که یوسف را به یعقوب رساندی و موسی را به مادرش. تو را به من برساند . 

آغاز کنم و به پایان برسانم . قصه ای که پایانی ندارد اختیار قلم در دست نیست کاش می توانستم جانم را  چگونه

قلم و خونم را جوهر من کرد و آنقدر می نوشتم تا بمیرم . نوشته بودی صبور باشم . امیدم را از دست نرم اما نوشته 

ارد؟فکر میکنی من چه هستم سنگ من که صبر یک ای چگونه ؟ مگر یک انسان یک زن چقدرطاقت دارد؟توان د

روز دوری ازتو را ندارم اینک نزدیک دوسال است که ازتو دورم به خودت نگاه میکنی که دلی درای به وسعت و 

عمق دریا وتوانی ساخته از فوالد داری به خو امید نداشتم فکر می کردم دور از تو تاب نیاورم و کارم یا به جنون ویا 

تان خواهد کشد در حیرتم که چگونه توانستم بمانم تحمل کنم مهرداد از برایم دعا کن تا بتوانم تاب بیاورم به گورس

نامه تو و یام تو امید تازه ای در قلبم رویانده و در یچه ی جدیدی برویم گشوده . خورشید پیروزی رااز فاصله ای 

می کند این خورشید هر روز نزدیکو نزدیک تر می دور در افق مشاهده می کنم نوری دل وجودم را گرم وروشن 

شود. صبح را میبینم آیا می رسد روزی ما بی ترس و بیم آزاد کنار هم باشیم ؟ دعا کن چون فرداخدا دعای اسیران و 

 گرفتاران بی گناه را بهتر می شنود و بر آورده می کند شاید به ماهم رحم کند 

رسانند ) مجبور بود دروغ بنویسد ( مادرم و بچه ها هم همینطور نگران نباش  پدر و مادرت و بچه ها خوبندسالم می

خوب و راحتیم به پندهای که به من داده ای خود نیز عمل کن مراقب خودت باش . وجود تو امانت من است که به 

ام و زندگی دست تو سپرده ام از امانتم خوب نگهداری کن فراموش نکن که چشمم به در است به خاطر تو زند ه

 میکنم اگر تو نباشی لحظه ای زنده نمی مانم خدا تورو برایم نگهدارد 

 )به امید دیدار تو مینا (

مهرداد کلمه ها را چون قطرهای شرابی قوی نوشید مست شد واز خودبی خبر و حتی از زمان و مکان مدت ها در 

د باقی ماند تا اینکه ناصر ، جوان ناصر دانشجوی همان حال وحالی که به جمله های زیبا و دلنشین نامه فکری کر
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دانشگاه صنعتی آریا مهر بود . مهندس شیمی و عضو یکی از گروه های سیاسی ،شش ماه بود با مهرداد آشنا شده 

بود باهم صمیمی شده بودند . مهرداد از عشقش به مینا برایش داستانهای شیرین گفته بود . ناصر به او حسرت می 

زو می کرد اوهم عشقی داشت که از آن نیرو وانرژی می گرفت مهرداد خاطره و گذشته های لذت بخشی خورد و آر

داشت که به یاد آن لحظه ها را تحمل می کرد دلش میخواست مینا را میدید دختری که مهرداد را تا ان حد به شو 

 رشوق آورده دیوانه کرده و در زندگی او تاثیر نهاده بود 

 م بخونیش ؟ چی توش نوشته که اینطور از خود بی خود شدی ؟میشه برای من

مهرداد نامه را یک بار دیگر با صدای بلند خواند ناصر هم به شوق امده بود و بی قرار شد . حس می کرد عشق آن 

 هدو را در او تاثیر نهاده اوهنوز طعم عشق را نچشیده بود . فکر میکرد عشق بزرگترین نعمت وهدیه خداست که ب

هرکسی نمی دهد . خوش به حال کسانی که از این نعمت شیرین و دردناک برخورداردارند وخداوند آنان را الیق این 

هدیه مقدس دیده. مهرداد بارها بارها نامه را خواندطوری که تمام کلماتش را حفظ کرد هرشب هنگام خواب آن 

خواب می دید یاداو آنقدر شیریشن و لذت بخش بود  رامثل دعا می خواند آن قدر که به خواب می رفت مینا را در

که لحظه های کند و طوالنی و خشک زندان را احساس نمی کرد ساعت ها بی حرکت می نشست و به او فکر می کرد 

 حاال چه می کند ؟کجاست ؟ د رچه حالی ؟.. ساعت ها و دقیق ها را احساس نمی کرد در دنیای شیرینش زمان نبود 

نا در فکر مبارزه و انقالب بود برای اینکه بهتر بتواند فعالیت کند باید از دست شهرام خود را نجات آن روزها می

 میداد روزها و ساعت ها فکر میکرد در زمانی مناسب پس از امتحانها باید فرار می کرد چون اگه دانشگاه می رفت ،

 ه برود.بی درنگ دستگیرش می کردند. عاقبت تصمیم گرفت به خانه ی فرشت

موضوع را با فرشته در میان نهاد. او خوشحال شد. در خانه ی آنان جز پدر و مادر پیرش کسی زندگی نمی کرد. دو 

برادر جوانش زندان بودند و خواهر بزرگش نیز ازدواج کرده بود. پدر و مادرش خوشحال شدند. فرشته دلش می 

کارو  فکر خوبیه و هر چه زودتر این "یت به مینا گفته بود کهخواست هر کمکی می تواند به او بکند. فرشته با قاطع

 "بکن.

با مشورت هم تصمیم گرفتند پس از پایان ترم، روز آخرین امتحان، بگریزد و از دری که استادان استفاده می کردند 

شته از دور اشد. فرخارج شود و از دَرِ شرقی دانشگاه خود را به فرشته برساند. فرشته در ایستگاه اتوبوس منتظرش ب

 بارها شهرام را دیده بود، ولی از نزدیک با او حرف نزده بود و او را نمی شناخت.

نقشه را با کمال دقت بررسی کردند. تیمسار آدم خطرناکی بود و می توانست هر کاری را بخواهد انجام دهد. باید 

 بسیار دقیق و حساب شده عمل می کردند.

 د، تنها نگرانیش مهرداد بود. اگر تالفی را سر او در آوردند چی؟مینا برای خود نمی ترسی

 

بهار بود. باغ از شکوفه پر شده بود. پرندگان شادمانه در تهیه ساختن آشیانه بودند. هوا عجیب لطیف و دلپذیر بود. 

و  سوسه آمیز بوددر فضا بوی عشق پیچیده بود. کوههای البرز مثل شیرینیهای خامه ای به نظر می رسیدند. هوا و

 انسان را به طغیان وا می داشت. هوس می کردی از شهر بگریزی و سر به کوه بگذاری.

شهرام در کنار مینا بود. شبها با مینا در یک اتاق می خوابید ولی اجازه نداشت به او نزدیک شود. حتی هنگامی که 

لکوتی او نگاه می کرد. گاه خیلی آرام به او نزدیک می خواب بود. ساعتها بیدار می ماند و به چهره ی فرشته مانند و م

شد و مثل کسی که شیئی مقدسی را می بوسد، بر موهایش بوسه می زد. به شدت می ترسید. اگر مینا بیدار می شد 
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عصبانی و ناراحت شده و قهر می کرد و دیگر نگاهش نمی کرد و این بزرگترین و بدترین مجازات برایش بود. 

ترسید که مینا وحشت کند و بگریزد. بعضی شبها که مینا در فکر مهرداد بود و خوابش نمی برد، یا از همچنین می 

خواب می پرید، شهرام را می دید که بیدار نشسته و سیگار می کشد. مینا وحشت می کرد، اگر یکبار به سرش بزند 

مینا تا صبح چاقویش را در دست می فشرد. روزها  و... به این دلیل اکثر شبها نه مینا می توانست بخوابد و نه شهرام.

هم کتاب می خواند و یا در باغ گردش می کرد و به باغبان کمک می کرد. شهرام مثل پروانه دورش می چرخید و از 

 دیدار و حرکاتهایش لذت می برد.

ما تا صبح خوابش نبرد. یک شب مینا بیدار شد. شهرام را باالی سر خود دید. وحشت کرد. خودش را به خواب زد، ا

تعطیالت تمام شد. مینا به دانشگاه و سر کالس رفت. دانشگاه شلوغ بود. هر روز تظاهرات بود، ولی مینا مجبور بود 

پس از پایان کالس به اتفاق شهرام که منتظرش بود، به خانه برود. شهرام در تمام مدتی که جلو دَرِ دانشگاه در انتظار 

گوش می کرد و می اندیشید. مینا شاد و پر نشاط و خندان مثل گل سرخ می آمد، کنارش می  مینا بود، به شعارها

نشست و درباره ی کارها و اتفاقهای آن روز و خبر های تازه ی انقالب با شور و هیجان حرف می زد. شهرام با لذت 

کسی که باید از بین می رفت، گوش می کرد. دلش می خواست یکی از آنان بود. اما اگر پیروز می شدند، نخستین 

پدرش بود. می اندیشید اگر شاهنشاه نباشد پس چه کسی باید سلطنت کند؟ بارها بر سر این موضوعبا مینا بحث 

 کرده بود و مینا سعی کرده بود با دلیل و برهان به او ثابت کند که نظام شاهنشاهی غلط و بی اساس است.

ه این وضع خاتمه بدهند. تا کی می توانست داستان را در این مرحله متوقف نگه مینا فکر می کرد هر چه زودتر باید ب

 دارد؟ شهرام تا کی دوام می آورد؟ دلش برای او می سوخت. می دید شبها خوابش نمی برد، یا قدم

می زند و سیگار می کشد و یا در رختخواب غلت می زند. می دید شبها چند قرص خواب آور می خورد و بیش از 

پیش به مشروب پناه می برد. و گاه که باالی سرش می ایستاد، در نور کمرنگ چواغ خواب اشک را بر گونه اش 

دیده بود. گاه خم می شد و آرام او را می بوسید. مینا خودش را به خواب می زد و مواظب بود که دست از پا خطا 

 نکند و جلوتر نیاید. 

ر بودن و جدا شدن است. اگر تشنه باشی و آب نداشته باشی، تحمل تشنگی مینا می دانست این وضع دشوارتر از دو

آسان تر است تا تشنه باشی و کنار چشمه ای زالل نشسته باشی ولی اجازۀ نوشیدن نداشته باشی. بنابراین تصمیم 

ه زودتر گرفت هرچه زودتر بگریزد. شهرام باید این جدایی را تحمل می کرد. چاره ای جز این نداشت. پس هر چ

بهتر. اما می ترسید او دست به خودکشی بزند و آنان تالفی را بر سر مهرداد درآورند. مهرداد عزیزش در دست 

یش در . اما شرف و آبرو"اگر بالیی به سر پسرم بیاید اون پسره رو می کشیم"آنان اسیر بود. شهال خانم گفته بود 

یا با خوراندن دارویی بیهوشش کند و آلوده اش سازد و کار از  خطر بود. می ترسید عاقبت شبی شهرام دیوانه شود،

کار بگذرد. آنگاه جواب مهرداد را چه بدهد؟ حسابی گیر کرده بود. دختری به سن و سال او چه می توانست بکند؟ 

ر او را گبه کی پناه ببرد؟ از نگاههای حریص و مشتاق شهرام کالفه بود. مثل سایه همه جا دنبالش بود. مطمئن بود ا

ترک کند، بالیی بر سر خودش می آورد. دکتر گفته بود نباید تنها بماند. در این وضع هم ممکن بود خودکشی کند، 

یعنی هر شب که خوابش نمی برد و به قرص پناه می برد، مینا می ترسید که بیش از حد بخورد. زیر چشمی به 

 دستش نگاه میک رد و مواظبش بود. 
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ت. وجود دختری مثل مینا در اتاقش و در کنارش برای هر کسی وسوسه انگیز و تحریک آمیز شهرام تقصیر ندشا

بود، چه برسد به کسی مثل شهرام که تمام وجودش در او خالصه شده بود. تمام فکر و حواسش او بود. تا کی می 

 توانست خود را در فشار و منگنه قرار دهد؟ تا کی می توانست جلو خود را بگیرد؟ 

هرام شبها تا صبح بیدار و با این کشمکش و جنگ درون دست به گریبان بود.چند بار باالی سر مینا می رفت و حتی ش

دست می برد که پتو را از روی او کنار بزند، اما آن عشق اصیل، عشقی که رضای معشوق را بر رضای خود ترجیح می 

برای معشوق می خواست، عشق ایثارگری که وجود  داد، عشقی که معشوق را برای خود نمی خواست بلکه خود را

اگر دست به او بزنی بیدار و خشمگین می شود. "معشوق برایش همۀ لذتها بود، جلودارش بود و نهیبش می زد: 

چطور دلت می آید او را از خواب ناز بیدار کنی و وحشت بر جانش بریزی؟ چطور می توانی خشمگینش ببینی؟ اگر 

 . "آورد چه می کنی؟ اگر ناگهان تیغۀ چاقو را در گلویش فرو کرد؟بالیی به سر خودش 

شهرام همچنان ساعتها کنار تخت او می ایستاد و نگاهش می کرد، سپس به رختخوابش بازمی گشت. روی تخت می 

ه دست ک افتاد و در دریایی از فکرهای تلخ و شیرین، امید و یأس، زشت و زیبا فرو می رفت و باز به این می اندیشید

 از او بکشد و بگذارد او به دنبال خوشبختی و زندگیش برود. 

مینا این همه را می دید و حس می کرد. باید به این بازی خاتمه می داد. باید شهرام را از این شکنجه نجات می داد. 

ا پیش از اینکه بخوابند، باید از او دور می شد. این به نفع هر دوی آنان بود. سعی می کرد زمینه را آماده کند. شبه

 اغلب با او حرف می زد. 

ببین شهرام! بذار من برم. موندن من برای تو هیچ فایده ای نداره. تو باید این واقعیت رو بپذیری ک هباید از هم »

)می خواست بگوید می دانم شب تا صبح چه حالی داری و دچار چه « جدا بشیم. آخه چه سودی می بری جز...

 تعارضی هستی. اما نمی خواست برویش بیاورد که می داند.( درگیری و 

ببین، خوب فکرتو به کار بنداز. این به نفع هر دوی ماست. وقتی من رفتم، چند روز سخته، بعد عادت می کنی. بهتر »

به این  از اینه که... چرا بی خود به خودت امید می دی و خودتو گول می زنی؟ تا کی؟ من... عاقبت یه روز می رم،

 « وضع نیم شه ادامه داد...

شهرام همۀ اینها را خوب می دانست و درباره اش فکر کرده بود. اما نمی توانست فکر جدایی و دوری مینا را بکند. 

 در واقع به هیچ وجه امکان نداشت که بتواند درو از او یک روز را تحمل کند. 

ه برسد به... با تمام این حرفها، این درد و شکنجه شیرین و لذت نه، حرفشم نزن. حتی تحمل شنیدنشم را ندارم، چ»

 « بخشه، بهتر از جداییه...

 

یک شب مهتابی بود. باغ در نور نقره ای مهتاب غرق شده بود. بهار بود. هوا وسوسه انگیز و زمزمۀ مالیم و دل انگیز 

سکوت و مهتاب چنان پُرجذبه و دلکش بود  آب در سکوت مبهم و مرموز باغ می ریخت. جیرجیرکی آواز می خواند.

که هر کس دلش می خواست سر به کوه بگذارد. کوههای در برف نشستۀ البرز باغ را زیر سلطه داشتند. پرنده ای 

 در جایی نامعلوم می خواند. نسیمی مالیم برگهای جوان و شاداب درختها را به رقص وامید اشت. 

مهتاب از پنجره به صورت مینا افتاده و آن را ملکوتی و مقدس، همچون فرشته شهرام طبق معمول خوابش نمی برد. 

 ای خفته درمیان ابرها نشان مید اد. در خواب لبخند می زد. شاید خواب مهرداد را می دید. 
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د زشهرام مدتی کنار تخت ایستاد و او را تماشا کرد، آشوب و هیجان درونش به اوج خود رسیده بود. از اتاق بیرون 

و خود را به باغ که زیر نور مهتاب خفته بود، رساند و شروع به قدم زدن کرد. نسیم خنکی از کوههای البرز می وزید 

و چهرۀ داغش را نوازش می کرد. عطر شکوفه ها در باغ پیچیده بود. اضطراب و آشوبی شگفت و بی رحم وجودش 

غوغا می کرد. چه می کند؟ کجا برود؟ هیچکس قادر نبود را در هم می کوبید. توفانی وحشی و بی سابقه در درونش 

کمکش کند. این چه آتشی بود و از کجا سرچشمه می گرفت که خاموش شدنی نبود؟ بارها فکرک رده بود بار دیگر 

خود را بکـُشد تا هر دو از این وضع نجات یابند. اما نه شهامت این کار را داشت و نه می توانست چشم از این عشق 

 شد. در توفانی از فکرهای رنج آور و کـَنده دست به گریبان بود. بپو

مینا کابوس می دید. در کلبه ای شبیه همان کلبۀ کنار دریا بود، اما در اطرافش تا چشم کار میک رد بیابان بود و 

به او حمله سکوت؛ و هیچ جنبنده ای دیده نمی شد. ناگهان شهرام با چشمانی دریده و وحشی و عریان داخل شد و 

کرد. چاقویش را از سینه اش بیرون آورد و با یک ضربۀ شجاعانه در قلب شهرام فرو کرد. خون سیاه و غلیظش 

 فوران زد و به چهره اش پاشید... 

از خواب پرید. شهرام در تختش نبود. به اطراف نگاه کرد. چراغ حمام و دستشویی خاموش بود. پس به آنجا نرفته 

وحشت زده بیرون دوید. او را دید که زیر نور مهتاب در باغ قدم می زند. چه میخ واد بکند؟ چه نقشه بود. هراسان و 

ای دارد؟ برگشت. روی تختش دراز کشید و چشم به ماه دوخت که چون گویی نقره ای می درخشید و بی دریغ 

 نورش را روی باغ می پاشید. 

عۀ مهتاب بر او تابیده و چون الهۀ میترا به خواب رفته. مست بود. شهرام به پنجره نزدیک شد و مینا را دید که اش

 مست تر شد و باز به قدم زدن پرداخت. درمانده و پریشان تر از همیشه بود. 

 وجود مینا را وحشت پُر کرده بود. ناگهان فکر فرار به سرش زد. باید از این اتاق لعنتی می گریخت. 

شد و از دری دیگرخود را به باغ رساند و پاورچین پاروچین و بی صدا به انتهای باغ  آرام و با احتیاط از اتاق خارج

رفت. مادر و بچه ها خواب بودند. در اتاق را باز کرد و در گوشه ای خود را روی بالش انداخت اما نمی توانست 

ی خت صدا می کرد و شباهنگبخوابد. نور ماه همه جا را روشنایی رؤیایی بخشیده بود. جیرجیرکی مثل همیشه یکنوا

در نقطه ای از باغ می نالید. دلشوره و اضطراب به دلش چنگ می زد. شهرام بار دیگر به پنجره نزدیک شد تا چهرۀ 

زیبای مینا را در خواب تماشا کند. ناگهان بر خود لرزید و خشکش زد. مینا نبود. فکر کرد شاید به دستشویی رفته. 

ر دستشویی را باز کرد. اما او نبود. گویی سرتا پایش در اعماق یخ فرو رفت. مستی از سراسیمه به اتاق دوید و د

اما صدایی نشنید، به باغ دوید و همه جا را جستجو کرد. کجا رفته بود؟ ماه می « مینا! مینا! مینا!»سرش پرید. فریاد زد: 

هیوالیی به او حمله کرد و کاخ آرزوهایش درخشید و چهرۀ مینا در قرص آن به او می خندید. دیوانه شد. یأس چون 

را در هم کوبید. مینا رفته بود. می دانست او در این وقت شب جایی را ندارد که برود. به وطر حتم پیش مادرش رفته 

است. فرقی نمی کرد، مینا تسلیم او نمی شد و این آرزویی احمقانه و خودخواهانه بود. ناگهان تصمیم وحشتناکی 

را بکشد یا خود را یا هر دو. بله باید هم او را می کـُشت وهم خود را. اما کی دلش می آمد به روی مینا  گرفت. یا او

خنجر بکشد؟ کی می توانست او را که چون فرشته ای معصوم بود بیازارد، چه برسد به کشتن او؟ به اتاق دوید و به 

ا راه نجات بود. بارها به این فکر افتاده بود، ولی دنبال چیزی گشت که با آن به زندگی خود خاتمه دهد. این تنه

جرأتش را نداشت. نخست شیشۀ مشروبی را که روی میز بود سر کشید، سپس شیشه راشکست و با آن رگ دستش 
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را برید. جریان خون جاری شد و مالفه را رنگین کرد... در حالت نیمه بیهوشی بود که مینا را باالی سر خود دید. مینا 

 ده به جوی خونی که از دستش می ریخت نگاه می کرد. وحشت ز

رنگ خون، همانطور بود که در خواب دیده بود. رنگ شهرام سفید شده و از هوش رفته بود. اگر او بمیرد، چه بالیی 

بر سر مهرداد می آورند؟ وحشت سراسر وجودش را فراگرفت. هراسان به اطراف نگاه کرد. سعی کرد جلو 

رد، اما بی فایده بود. جوی باریکی از خون از لب تخت روی فرش نفیس اتاق جاری بود و لخته می خونریزی را بگی

 شد. 

و زنگ باالی سر شهرام را فشار داد. مستخدمی خواب آلود، خمیازه کشان « کمک کنید، کمک کنید.»مینا فریاد زد: 

 رسید. 

 « کن، عجله کن. شهرام باز خودکشی کرده، رگشو زده، زود تیمسار را بیدار»

چند لحظه بعد تیمسار در حالی که رب دوشامبر زردوزیش را به تن داشت، غرغرکنان و خشمگین، همچنان که به 

 زمین و زمان فحش می داد، رسید. چشمش که به مینا افتاد هر چه از دهانش درآمد نثار او کرد... 

دادند. مینا خودش هم نفهمید چرا با عجله به اتاق برگشته  او را به بیمارستان رساندند و این بار هم از مرگ نجاتش

بود. اگر دیرتر رسیده بود، چه می شد؟ خدا را شکر کرد که به موقع رسیده، واال خدا می دانست چه به سرش می 

 آوردند. به خاطر خودش نمی ترسید. به خاطر مهرداد. 

 ی بود دوباره مجبور شد از او پرستاری کند. با اینکه به شدت از عمل احمقانۀ شهرام خشمگین و عصبان

  25فصل 

آخرین روز امتحان بود. مینا پیش از اینکه حرکت کند صبح زود به اتاق مادرش رفت. بچه ها از دیدنش خوشحال 

شدند و دورش را گرفتند. مینا همگی را بوسید. زیبای کوچولو که موهای طالیی و نرمش بهم ریخته و شانه نکرده به 

مینا چرا نمیای پیش ما؟ چرا می ری پیش اونا؟ اونا بدند. من از اونا بدم میاد. مگه ما رو »هره اش ریخته بود گفت: چ

 « دوست نداری؟

تو دختر خوبی باش، مادر و داداشاتو اذیت نکن. من باید درس بخونم. بعد میام »مینا او را بوسید با مالیمت گفت: 

 « پیش شما.

کرد که مواظب هم باشند و خوب درس بخوانند و به یکدیگر کمک کنند. از مسعود و محسن که به بچه ها سفارش 

اینک جوانهای زیبا و نیرومندی شده بودند خواست که با دقت و هوشیاری در انقالب شرکت کنند و مواظب خود 

ماس می دم باید برم... بعد تشما ناراحت و نگران نباشید جای خوبی پیدا کر»... باشند. سپس آهسته به ماردش گفت: 

 « گیرم. برام دعا کن مادر.

شهرام روزهای امتحان به خانه برنمی گشت. می ایستاد تا پس از امتحان او را با خود ببرد. آن روز تظاهر کنندگان 

آیا »رد: کجلو دانشگاه شعار می دادند و دانشجویان نیز به آنان می پیوستند. شهرام به آنان نگاه می کرد و فکر می 

پیروز خواهند شد؟ اگر بشنوند، مهرداد از زندان آزاد خواهد شد و مینا... سربازان شروع به شلیک کردند و تظاهر 

کنندگان گریختند. چند نفری دستگیر و عده ای مجروح شدند و چند نفری هم شهید شدند. شهرام حواسش به آنان 

اینها بود. شاید دستگیر و یا مجروح می شد. چرا باید به این مردم بود. فکر می کرد اگر او نبود مینا هم در میان 

حمله کنند؟ مگر چه می خواهند؟ عدالت، آزادی و رها شدن از یوغ بیگانه و... اما نه... ناگهان متوجه شد که مدتی از 

ر ده بود. کسی سامتحان گذشته، ولی چرا مینا نیامد؟ احساس وحشت کرد و به داخل دانشکده دوید. امتحان تمام ش
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کالس نبود. نیمکتهای خالی به او دهن کجی می کردند. گوشه و کنار اتاق را نگاه کرد. به دستشویی ها رفت و از چند 

دختر که خارج می شدند خواست مینا را صدا کنند. اما مینا نبود. از هر کسی پرسید اظهار بی اطالعی کردند. اغلب 

 نکه شهرام نامزد اوست به او کمک کردند تا او را پیدا کند. مینا را می شناختند و به خیال ای

شهرام به اتاق استادان رفت. استاد ریاضی که پیرمردی شصت ساله و ریز اندام بود نگاه دقیقی به شهرام کرد و از 

  ه و رفته...اینکه نامزدی به این زیبایی دارد به او حسرت برد و با لبخند پاسخ داد که خیلی زود ورقۀ خود را داد

شهرام حس کرد آنچه همیشه از آن می ترسید عاقبت به سرش آمده. قلبش فشرده شد و عرق سردی بر تنش 

نشست. وحشت زده همه جا را زیر پا نهاد. به کتابخانه، بوفه، سلف سرویس و محوطۀ دانشگاه، زیر درختان، همه جا 

 سر کشید اما از مینا اثری نبود. 

انشجویان مشغول غذاخوردن در سلف سرویس بودند و مشغول بحث و گفتگو. دختر و پسری ظهر گذشته بود. د

کنار میزی نشسته بودند، شوخی می کردند و می خندیدند... اما از مینای او خبری نبود. یعنی کجا ممکنه رفته باشد؟ 

ه باشد. یعنی...؟ برای چندمین بار شاید جلو ماشین منتظر او باشد... دوید اما آنجا هم نبود. باورش نمی شد او رفت

همه جا را زیر پا گذاشت. دقیق، هر گوشه و کنار را جستجو کرد. دیوانه شده بود. نیم دانست چه میک ند. از هر 

کسی سؤال می کرد و نام او را بر لب می آورد. زمان به کندی می گذشت و او همه جا را گشته بود. باید کمک می 

دا کنند. چرا او رفته بود؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ نکند یکی او را... شاید در میان تظاهر کنندگان خواست. باید او را پی

باشد. بی حال روی نیمکتی افتاد. اگر او را نیابد چه کند؟ نمی توانست حتی فکرش رابکند. به خانه تلفن کرد و باز 

ان بی خیال از کنارش می گذشتند. از بیرون نومیدانه شروع به جستجو کرد. ساعت سه بعدازظهر بود. دانشجوی

صدای شعار و تیراندازی می آمد. شاید به میان تظاهر کنندگان رفته باشد. دیوانه وار خود را به خیابان انداخت و در 

میان تظاهر کنندگان به سوی میدان بیست و چهار اسفند رفت. به هر دختر و زنی نگاه می کرد. زنهایی که با حرارت 

 می دادند.  شعار

ساعتی بعد سربازان دانشگاه را محاصره کردند و همه جا را زیر و رو نمودند. در انجمن دانشگاه چند نفر را که 

مشغول تهیۀ نوار و پوستر بودند، دستگیر کردند و برای بازجویی با خود بردند. خوابگاه دانشجویان را بهم ریختند و 

 ودند دستگیر شدند. چند تن ازد ختران که همکالسی مینا ب

. من پیدایش کردید؟ باید پیدایش کنید»شهرام را روی نیمکت دانشگاه بهت زده مثل جسدی بی روح یافتند. پرسید: 

 « مینا رو می خوام.

پاسخ منفی بود. شهرام ناگهان به فکرش رسید که شاید به خانۀ پدر مهرداد رفته باشد. چند بار این کار را کرده بود. 

ود را به ماشین رساند. کریم نوکرشان به دنبالش رفت. تیمسار سفارش کرده بود که او را تنها نگذارند و او سریع خ

را به خانه بازگردانند. کریم پشت فرمان نشست. شهرام گفت به طرف جنوب شهر برود. جای مینا نشسته بود. عطر 

 شش می پیچید. او را حس می کرد و صدای او را می شنید. خندۀ شیرین او در گو

آفتاب می رفت که غروب کند. گنجشکها هم مثل اینکه دنبال کسی می گشتند، جیک جیک می کردند. پدر پیر 

مهرداد غمزده به خانۀ سوت و کور گرد گرفته اش نگاه می کرد. با شنیدن صدای زنگ بی حوصله برخاست و در را 

 گشود. با دیدن شهرام وحشت کرد. اول او را نشناخت. 

 « مینا کجاست؟»شهرام پرسید: 
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مینا! چی شده؟ بالیی سرش اومده؟ مهرداد »تازه به خاطر آورد او را با مینا دیده بود. رنگش پرید و لرزان گفت: 

 « طوری شده؟

 شهرام با لگد در را باز کرد و یقه او را گرفت. 

 « خوبه، خودتو به اون راه نزن. بگو ببینم مینا کجاست؟»

ا گفتم مین»ه شد. نمی فهمید چکار می کند. دیوانه وار با کفش وارد شد. اتاقها را بهم ریخت و فریاد زد: داخل خان

 « کجاست؟

 پیرمرد حیرت زده به او نگاه می کرد. رنگش سفید شده بود. پسر کوچکش که درخ انه بود جلو شهرام را گرفت. 

 .« چی می خواید؟ مینا اینجا نیست، خبری ازش نداریم..»

 « گفتم مینا کجاست؟ راست بگو.»شهرام یقۀ پیرمرد را گرفت و داد زد: 

 « نمی دونم آقا، از آن روز مالقات اونو ندیدم. باور کنید... چی شده؟ کجا بوده؟»پیرمرد لرزان گفت: 

تکه های لباس و  شهرام به چهرۀ برادر مهرداد نگاه کرد. چقدر شبیه مهرداد بود. خانه بهم ریخته و گرد آلود بود.

روزنامه هر کجا پراکنده بود و خانۀ بی صاحبی را نشان می داد که بوی مرگ می داد. شهرام فکر کرد: زندگی آنان 

 را بهم ریخته و خوشبختی شان را گرفته. 

: از خشم و غم داشت منفجر می شد« اگه پیدایش نکنم. هم هتونو می اندازم زندون. کجا قایمش کردید؟»داد زد: 

 « پس او کجا رفته؟»

 « واال بخدا نمی دونم. خیلی وقته از او خبر ندارم و...»پیرمرد آرام و غمگین گفت: 

 شهرام او را رها کرد و از خانه بیرون زد. به خانه ای که پیشتر در آن زندگی

شده و هر یک  می کردند رفت.از همسایه ها سؤال کرد.بچه های کوچه دورش را گرفتند.زنهای همسایه نگران

گم شده؟کی؟کجا؟...شوهرش آزاد شده؟عروسی کرده؟بچه دار نشده؟کجا "سؤالی می کردند و حرفی می زدند.

شهرام پاسخ نمی داد،فقط می "هستند؟شما کی او هستید؟جایی نمی ره،پیدا می شه.از زندون فرار کرده؟و...

 "مینا اینجا نیامده؟اونو ندیدید؟و..."پرسید:

 ده به خانه رفت.شاید به خانه برگشته باشد...نومید و درمان

در قصر تیمسار مریم خانم مادر مینا را به شالق بسته بودند تا بگوید مینا کجاست.در همان اتاق بدون پنجره در زیر 

 زمین که مینا را محبوس کرده بودند.

 فته.بچه ها را یکی یکی بازجویی کرده و با تهدید می خواستند بفهمند مینا کجا ر

بچه ها دور هم جمع شده و وحشت زده و نگران بودند و سعی می کردند زیبا و محمد را که گریه می کردند آرام 

کنند.اما پسرها خوشحال بودند و دعا می کردند که مینا را پیدا نکنند.هر دو از اینکه مینا در دست شهرام اسیر بود 

 رنج می بردند.

 ر هم کوفته با سر و روی زخمی گوشۀ زیرزمین افتاده بود.مادر مینا خون آلود و پریشان د

شهرام وقتی به خانه رسید به سراغ او رفت.دیدن او در آن حال بیشتر آشفته و پریشانش کرد.سخت مضطرب و 

متأثر شد.اگر مینا مائرش را این چنین می دید چه می کرد؟حق داشت که می گفت ما مثل حیوان با آنان رفتار می 

ه چه حقی او را به این حال انداخته بودند؟زن بیچاره،او چه گناهی داشت؟خجالت می کشید با او روبه رو کنیم.ب

شود.او بوی مینا را می داد.مادر مینا بود.دستور داد او را ببرند،زخمهایش راببندند وتمیزش کنند،سپس نزد او رفت و 
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نه کسی جرأت نمی کرد به روی تو دست بلند مادر، منو ببخش خونه نبودم.خبر نداشتم وگر"با گریه گفت:

 "کنه.نگران نباش،مینا رو پیدا می کنم.اگه زیرِ زمین رفته باشه،تمام شهرو می گردم،همۀ دنیا رو می گردم...

 اشک چهره اش را پوشانده بود نشست و صورتش را بین دو دستش گرفت.

ی رفتی؟منکه جونمو فدات می کردم.هرچی می گفتی مینا،مگه من چه کارت کردم؟بی وفا،بی رحم،چرا منو گذاشت"

 "اطاعت می کردم...مادر،تو می گی کجا رفته؟یعنی ممکنه کجا پنهان شده باشه؟چی فکر می کنی؟

مریم خانم لب و صورتش کبود و متورم بود.نمی توانست حرف بزند.اما خوشحال بود که مینا از دست او خود را 

 کنار او پاک وسالم بماند و خودش را حفظ کند؟ نجات داده،تا کی می توانست در

 "...نمی دونم،هرچی فکر می کنم فکرم به جایی نمی رسه..."به زحمت گفت:

 شهرام اشکهایش را پاک کرد.

یعنی ممکنه پای کس دیگه ای در میون باشه؟در این مورد حرفی به شما نزده؟از کسی نام نبرده؟خوب فکر کن با "

 "؟چه کسانی دوست بود

 "نمی دونم آقا،من اونو خیلی کم می دیدم.بیشتر پیش شما بود.با من حرفی نزده..."زن ناتوان و لرزان گفت:

 "خوب،برو استراحت کن،هیچ کس حق نداره مزاحمت بشه."شهرام درحالی که او را ترک می کرد رو به او گفت:

 مست افتاد.شهرام بدون آنکه لب به غذا بزند،مقدار زیادی مشروب نوشید و 

روز بعد،وقتی به خود آمد،لباسهای او را در آغوش گرفته و می بوسید و می گریست.سپس خود را در اتاق مادر مینا 

دید.مریم خانم بچه ها را تنها گذاشته و دنبال کار رفته بود.مسعود و محسن با کینه و نفرت نگاهش می کردند.زیبا با 

برایش خریده بود.به طرف او رفت تا به یاد مینا او را در آغوش  عروسکش بازی می کرد.عروسک را شهرام

 بگیرد.اما زیبا گریخت و به آغوش برادرش رفت.چشمانش را که به چشمان مینا می مانست به او دوخت.

 "مثل خواهرش وحشیه،همه از من بدشون میاد."شهرام گفت:

می دونید مینا کجا رفته؟اگه پیداش کنم همتونو می "مشتی اسکناس درآورد و جلو آنان ریخت و با مهربانی گفت:

 "برم سینما،گردش،هرچی بخواید براتون می خرم و ...

 اما بچه ها بهت زده و با کینه نگاهش کردند و پاسخی ندادند.

شهرام خشمگین نگاهشان کرد و به چادر مینا که به جالباسی آویزان بود و گل سرش که روی طاقچه بود،نگاه 

اتاق بیرون زد.به کنار جوی و زیر درختی که همیشه مینا می نشست رفت.هنوز جای پای مینا روی علفها دیده  کرد.از

می شد.شکوفه های پرپر شده روی زمین ریخته بود و گلبرگها را آب با خود می برد.نمی دانست چه کند،کجا 

 برود؟اگر پیدایش نکند چه کند؟نمی تواند زنده باشد و زندگی کند.

اگهان از جا پرید.باید بروم.شاید پیدایش کنم،آنقدر دنبالش می گردم تا بمیرم.لباس پوشید،مادرش به اتاقش ن

 آمد.آرایش غلیظی داشت و آمادۀ رفتن بود.

چطوری پسرم؟کجا می خوای بری؟حاال خیلی ناراحتی؟خب رفته که رفته،دختر که قحط نیست.نگاش کن چه روز و "

 "حالی داره.

 یه کنان پشت به او کرد.شهرام گر

همه اش تقصیر شما بود.آنقدر تحقیرش کردی و با او بد برخورد کردی تا گذاشت و رفت.تو برو با سروان بهرام "

 "خوش باش،چه کار به من داری؟هنوز نفهمیدید که مینا برای من چقدر عزیزه.
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 خواست از در بیرون بزند.

 "شما گفتید که به زور..."

 "حاال کجا داری می ری با این حالت؟برو یه چیزی بخور،داری می میری."لویش را گرفت و گفت:شهال خانم ج

 شهرام بی اعتنا از در بیرون رفت.

 "می رم دنبالش بگردم.می رم تا خودمو گم کنم.می رم جهنم..."

 مادر دنبالش دوید.

به این بزرگی؟هرجا رفته باشه برمی گرده و دیوونه نشو شهرام،نمی دونی او کجا رفته؟کجا می ری توی این شهر "

...عزیزم،آروم باش پیداش می شه...مأموران همه جا دنبالشن.هر جا باشه پیداش می کنند،تو الزم نیست با این حالت 

 "بری.

نمی تونم صبر کنم،چطور توی خونه ای بمونم که مینا در آن نیست؟نمی تونم،چه "شهرام برآشفته فریاد زد:

 ا محکم به هم زد و رفت.در ر"کنم؟

کریم را دنبالش "شهرام گوش کن،قول می دم پیداش کنند.کجا می ری؟..."شهال خانم دنبالش دوید و فریاد زد:

 فرستاد.

باهاش برو،اون نمی تونه رانندگی کنه.دختر آتیشپاره،دیوونه اش کرده.معلوم نیست چه گوری رفته،پدر سگ.تخم "

 "حروم،این چه بالیی بود؟...

انی زند"شهرام جلو دانشگاه پیاده شد و داخل شد.دانشگاه شلوغ بود.دانشجویان جمع شده بودند و شعار می دادند:

 "سیاسی آزاد باید گردد،حکومت اسالمی ایجاد باید گردد.

ا نپسر ها جلو و دخترها پشت سرشان بودند،با نظمی خاص.شهرام به میان آنان رفت.زنها و دخترها را نگاه کرد.می

کسی نبود که پنهان بماند.آفتاب بود،آفتاب که نمی توانست پنهان شود؟در میان هزاران نفر مشخص بود.تا غروب 

بیهوده همه جا را جستجو کرد.به خانه که برگشت شب بود.باغ در سکوت فرو رفته و پرنده ای غمگین آواز می 

ان بود.اما باغ و بهار،شکوفه ها،نسیم خواند.نسیمی لطیف و فرحبخش می وزید.آب شتابان و بی قرار رو

عطرآگین،آواز پرنده و زمزمۀ آب،زیبا و دل انگیز نبودند.گویی همه در سوگ نشسته بودند.روح نداشتند.غم همه 

 جا را پوشانده بود.

کنار جوی،همانجایی که مینا همیشه می نشست،نشست.قطره های اشکش بر علفها می چکید.شکوفه ها را باد در آب 

افشاند و بی رحمانه آنها را از آغوش مادر جدا می کرد.چهرۀ مینا با حالتهای متفاوت در آب منعکس می  می

 شد.خندان،گریان،شاد،اخم کرده با موهای باز،بسته،آرایش شده و...

مید نفه"چرا دست از سرم برنمی داری؟نمی تونم دوستت داشته باشم.چرا نمی فهمی،احمق..."صدایش را می شنید:

 ه مدت در ان حال بود.صدایی او را به خود آورد.چ

آقا شما اینجایید؟پدر و مادرتون دنبالتون می گردن.حتی به کالنتری تلفن زدند.خیلی از شب گذشته.همه جا رو "

 "دنبالتون گشتیم.نمی خواید تشریف بیارید داخل ساختمون؟

شناخت.آرزو داشت مینا می آمد.صدایش می زد،فحشش شهرام مات و بهت زده به او نگاه کرد.مثل اینکه او را نمی 

می داد،اخم می کرد...مثل جسد بی روحی بود.مرده ای متحرک بود.تیمسار و زنش دور میز شام نشسته 
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بودند.غذاهای رنگارنگ خوشرنگ و خوشبو چیده شده بودند،اما هیچ یک اشتها نداشتند و نگران بودند.تیمسار پُکی 

 و گرفته تر از زنش بود.به پیپش زد.غمگین تر 

هرچه فکر می کنم نمی دونم کجا می تونه رفته باشه.شاید در تظاهرات دستگیرش کرده باشند.شاید مرد "

 "دیگری...بعید نیست،دختری به زیبایی او خواهان زیاد داره.بیچاره شهرام،نکنه اذیتش کرده...نمی دونم...

بی خیال به نظر می رسید.مثل اینکه بدش نمی آمد مینا نباشد و زنش با بی میلی تکه ای گوشت به دهان گذاشت.

 پسرش از شرّ این دختر فتنه انگیز و وسوسه گر رها شود.

 "حرومزادۀ نمک نشناس،معلوم نیست سر از کدوم جنده خونه درآورده؟"

 و به طرفش رفت. شهرام مثل کسی در خواب راه می رود،آمد و خودش را روی صندلی رها کرد.شهال خانم بلند شد

عزیزم،دردت به جونم،قربونت برم،چرا خودتو داری می کشی؟او که تو رو نمی خواست.بِهِت اعتنا نمی کرد.اذیتت "

می کرد.ولش کن،رفته به جهنم،به دَرَک،مگه زن قحطه؟بهترین دخترا رو برات می گیرم.بیا شامتو بخور.از دیروز تا 

 "خوره؟وقتی نمی ذاشت بهش دست بزنی.حاال چیزی نخوردی.او به چه دردت می 

شهرام پاسخی نداد.سیگاری روشن کرد و از پنجره شب را نگاه کرد.چهرۀ مینا را در آسمان می دید که به او لبخند 

می زد.ماه از البالی درختان به او خیره شده بود.ماه نبود،مینا بود.تیمسار پیپ را روی میز گذاشت و سیبیلش را تاب 

 داد.

م،غصه نخور،پیداش می کنم.دستور دادم همه جا رو جستجو کنند.شاید گرفتنش.این روزها خیلیها رو دستگیر پسر"

می کنند.می گم همۀ زندونیهایی که دیروز دستگیر شدند رو شناسایی کنند و به من خبر بدند.آب که نبوده به زمین 

 "یا شامتو بخور.فرو بره.از این شهر که بیرون نرفته.هرجا باشه پیداش می کنم.ب

 شهرام آهی کشید و دود سیگار را از بینی اش بیرون فرستاد.

 "نمی تونم پدر،گلوم بسته شده،مرده ام.مرده که چیزی نمی خوره.شما نمی دونید..."

اشکش جاری شد.بلند شد و به اتاقش رفت و در را از داخل بست.نمی خواست کسی را ببیند و با کسی حرف 

د در را به روی کسی باز نکرد.عکس مینا را در آغوش گرفت و تا صبح مثل مار گزیده به خود بزند.هرچه کردن

پیچید و با رؤیا و عکس و خیال مینا حرف زد.پری قشنگم کجا رفتی؟کی تو رو از من جدا کرد؟من که کاری باهات 

زی بیاورند.آنقدر نوشید تا چینداشتم.غلط کردم.برگرد.اگه برنگردی می میرم بی رحم...دستور داد برایش مشروب 

نفهمد.با خودش حرف می زد،منو ببخش اون شب تقصیر نداشتم.تو در نور ماه...و اشک ریخت.شهرام بیمار 

شد.فشارش به پنج و شش رسیده بود.جز نام مینا چیزی نمی گفت و لب به غذا نمی زد.گاه فریاد می زد،از جا بلند 

 می شد و قصد می کرد که برود.

برم پیداش کنم.دارم خفه می شم.هوا می خوام.باید روحمو پیدا کنم.قلبم و با خودش برده.بگید اونو پس  باید"

بده...یکی اونو از من دزدیده،می کشمش...مینا برگرد.منو ترک نکن.مگه نمی دونی بی تو می میرم؟ای خدای بزرگ 

 ".اونو به من برگردون.قول می دم مهرداد و آزاد کنم.خوشحالش کنم..

آنقدر می گفت تا از هوش می رفت.عکس او را در آغوش می فشرد و گریه می کرد...مرتب برایش سرم تزریق می 

 کردند،چون لب به چیزی نمی زد.

مینا در خانۀ فرشته بود،پدر و مادر فرشته از دیدار و همنشینی او خوشحال بودند.فرشته خبرها را برایش می آورد.از 

یری بچه ها و جستجوی شدید و مراقبت فوق العاده وبازرسی و کنترل.گفت چند تن از بچه محاصرۀ دانشگاه،دستگ
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ها را گرفته اند...مینا از اینکه باعث دردسر همه شده ناراحت بود،به طور حتم مادر و بچه ها را هم اذیت می 

و نقیض و درهم و برهمی کنند.شهرام چه می کند؟دلش شور می زد.نمی دانست کار درستی کرده یا نه.فکرهای ضد 

رنجش می داد.به فکر بچه های انجمن بود.به یقین آنان را شکنجه می کنند.بهتر است برگردد تا همه را آزاد 

کنند.اما چه فایده داشت؟عاقبت باید روزی این کار را می کرد.با او که نمی توانست زندگی کند؟شهرام تا کی صبر 

باید او را اینطور مجازات می کرد؟گناهش چیست؟عشق؟اما مگر او این  می کرد؟دلش برای شهرام می سوخت.آیا

بال را سر مهرداد نیاورده بود؟خوب بگذار سر خودش هم بیاید،چرا باید دلش برای او بسوزد؟نمی دانست چه باید 

بکند؟اگر شهرام دست به خودکشی بزند چه؟آیا مهرداد را می کشند؟تصمیم می گرفت برگردد.اما دلش می 

واست آزاد باشد و هر روز به تظاهرات برود.برای انقالب خدمت کند،شاید مهرداد آزاد شود.تازه شبها خواب خ

راحتی می کرد.از شرّ نگاههای او راحت شده بود.نمی دانست چه کند؟کالفه بود و بی قرار.باعث گرفتاری 

مانع می شد و استدالل می کرد که هر علی،احسان،مهدی و پروین شده بود.چند بار تصمیم گرفت برود،اما فرشته 

وقت این کار را بکند همین برنامه ها و دردسرها هست.باید از شهرام دور شود.هر چه آنجا بماند مشکل تر می 

شود.تازه دیگر اجازۀ بیرون رفتن به او نخواهد داد و شاید زندانیش بکنند.حال که آمده،رفتنش بی فایده است.مرگ 

شهرام باید قبول کند و تحمل داشته باشد.باید بداند که تو برای همیشه نمی توانی کنار او یکبار و شیون یکبار.

بمانی؟صبرکن.می گویند این روزها زندانیان سیاسی آزاد می شوند.اگر مهرداد تو را آنجا ببیند...اعتمادش را نسبت 

 به تو از دست خواهد داد و...

بود که شهرام رفته و باهم نیستند،اگر متوجه می شد که دروغ گفته چه فرشته راست می گفت.مینا به مهرداد گفته 

فکری می کرد؟اما بچه ها چی؟باید نجاتشان دهد.فکری به خاطرش رسید.باید با شهرام تماس می گرفت و با او 

 ند.احرف می زد.شاید بتواند کاری بکند.از عشق او باید استفاده می کرد.نمی دانست چند نفر را دستگیر کرده 

مادر فرشته پیرزن مهربانی بود.قدی کوتاه داشت و کمی چاق بود.چهره اش سفید و نورانی بود و مثل زنان راهبه به 

 نظر می رسید.فرز و چاالک بود و همیشه می خندید.

پدرش هم مهربان و نورانی بود.اندام تکیده ای داشت.موهای سفید،سرو صورت و برجستگی وسط پیشانیش چهره 

قدس به او داده بود.همیشه تسبیحی در دست داشت و ذکر می گفت.صبحها با صدای دلنواز قرآن او همه از ای م

خواب برمی خاستند و آمادۀ نماز می شدند.بیشتر روزها روزه بود.به صورت مینا نگاه نمی کرد.همیشه سرش پایین 

هران داشتند.مینا در خانۀ آنان احساس بود و زیرلب ذکر می خواند.خانه ای کوچک و قدیمی در محلۀ سرچشمۀ ت

امنیت و آرامش می کرد.در کارهای خانه به پیرزن کمک می نمود،اگرچه پیرزن تعارف می کرد و اجازه نمی داد او 

 کار بکند.

با این وجود، فکرش پریشان و ناراحت بود و آرامش نداشت.به مادرش و بچه ها فکر می کرد.به مهرداد.به شهرام و 

تانش،که به خاطر او به دردسر افتاده بودندو شاید شکنجه می شدند.باید هرطور شده آنان را نجات به دوس

 دهد.فکری به خاطرش رسید.

از تلفن عمومی به خانۀ تیمسار زنگ زد،یکی گوشی را برداشت.مثل اینکه شهره بود.شاید منتظر دوست پسرش 

 بود.مینا گفت با شهرام کار دارد.

 "ره،شما؟بیما"شهره گفت:

 "مینا هستم."مینا پاسخ داد:
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 "مینا!"ناگهان فریاد زد:

 گوشی را رها کرد.چند دقیقه بعد صدای شهرام را شنید.

 "الو."

 صدایش می لرزید و ضعیف بود.

 "مینا!تویی؟الهی قربون شکل ماهت برم کجایی؟"

 "الو شهرام!حالت چطوره؟خیلی ناراحت شدی من رفتم؟"

 "دتی؟فدات بشم،کجایی؟چرا رفتی؟نگفتی من می میرم؟مگه چه کارت کرده بودم؟اوه،مینای من،تو...مینا!تو...خو"

 گریه می کرد.

گریه نکن،گوش کن ببین چی می گم.من باید می رفتم.عاقبت یه روز باید این اتفاق می افتاد.تو باید تحمل کنی.من "

 "که نمی تونستم تا آخر عمر پیش تو بمونم،می شد؟

 "نا!جان من،روح من،باید تو رو ببینم،دارم می میرم به من رحم کن...می"

ببین شهرام،گوش کن،تو باید طاقت داشته باشی.این کارها فایده نداره.من نمی تونم عروسک تو باشم،اسباب بازی "

رو آزاد تو باشم.ببین چی می گم.شنیدم چند تن از بچه های دانشگاه رو دستگیر کردید،اگر هرچه زودتر اونا

نکنید،دیگه منو نمی بینی...تا آخر عمرت.دیگه تماس هم نمی گیرم.اونا هیچ رابطه ای با من ندارن.از جای من و فرار 

من بی خبرن.دستگیری اونا بی فایده است.اگه می خوای بهت تلفن بزنم اونا رو آزاد کن.چند روز صبر می کنم.اگه 

 "گه نه، دیگه کاری باهات ندارم.اگه می خوای منو ببینی زودتر...اونا آزاد شدند باز باهات تماس می گیرم،ا

باشه،می گم آزادشون کنند،به شرطی که برگردی مینا،عزیزم تورو خدا برگرد.قول می دم دیگه...مینا اگه نبینمت "

ی می چند روز دیگه می میرم،اونوقت پدرم ممکنه بالیی سر مهرداد بیاره.به خاطر مهرداد برگرد.نمی فهمی چ

 "گم؟باید تو رو ببینم.جون هر که دوست داری برگرد.کجایی؟

فکرشم نکن.دیگه امکان نداره پامو توی اون باغ لعنتی بذارم.آنجا جای من نیست.اما اگه اونارو آزاد کنی،شاید "

 "قراری بذارم که جایی همدیگه رو ببینیم.بعد تماس می گیرم.

همی؟نمی تونم.آخه چه طور می خوای زندگی کنی؟مادر و برادرهایت مینا!چطور می تونم صبر کنم؟مگه نمی ف"

چی؟نمی خوای اونا رو ببینی؟پیش کی هستی؟چه کسی تو را از من دزدیده؟پول از کجا میاری؟اوه قلب من!تو رو 

 "خدا برگرد...

تم.منتظرم مینکه گفایناش دیگه به تو مربوط نیست.یه کاری می کنم.دیگه بیش از این اصرار نکن،بی فایده است.ه"

ببینم چی کار می کنی.یادت نره.اونایی که اون روز دستگیر شدند باید همه رو آزاد کنی.بعد تماس می 

 "گیرم.خداحافظ.

 "مینا! قطع نکن،ببین چی می گم.شمارتو بده،بگو کجا هستی..."شهرام تضرع آمیز نالید:

 ه گریه کرد...اما ارتباط قطع شده بود،گوشی از دستش افتاد و شروع ب

امید به دیدار مینا و شنیدن صدایش روح تازه ای در او دمیده بود و به گونه ای دیگر آتشی به جانش ریخت.گرمای 

مطبوعی در وجودش جاری ساخت.نوری در چشمانش درخشید و به دنیا رنگ تازه ای زد.بار دیگر شور و هیجان بی 

اس گرفت و موضوع را درمیان نهاد و از او خواست کسانی را که در تابش نمود.دیگر به بستر بازنگشت.با پدرش تم

 ارتباط با مینا دستگیر شده اند هر چه سریعتر آزاد کند.
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 "هرچه زودتر پدر،باید عجله کنی..."

سه روز بعد تلفن زنگ زد.آن روزها شهرام از پای تلفن تکان نخورده بود و در انتظار کُشنده ای به سر می برد.از جا 

پرید.در حالی که از هیجان شدید می لرزید گوشی را برداشت.در حدود ساعت پنج بعد از ظهر بود.نسیم بهاری 

شاخه های تازه جوانه زده را تکان می داد.صدای پرندگان و زمزمه اب موسیقی لطیفی داشت.عطر شکوفه ها همراه با 

خنک گونه های تبدارش را نوازش می کرد.با  نسیم از پنجره وارد ساختمان می شد.شهرام عرق کرده بود.نسیم

 "الو!تویی مینا؟..."صدای لرزانی گفت:

 "سالم شهرام!حالت چطوره؟خوبی؟متشکرم که اونا رو آزاد کردی.چکار می کنی؟"

 "چطور بدون تو خوب باشم؟کجایی؟بگو تا بیام آنجا.مینا،دارم می میرم بی رحم..."

نم.به این دلیل یه جایی قرار می ذارم که منو ببینی...پارک پهلوی،ساعت ده صبح از اینکه اونا رو آزاد کردی ممنو"

 "فردا.خوبه؟

نه مینا،همین حاال باید ببینمت چرا نمیای اینجا؟مگه من چکارت کردم؟تو رو خدا بیا،نمی خواد پیش من باشی.بیا "

 "پیش مادر و برادرت،قول می دم...

؟گفتم که دیگه نمیام.نمی خوام اسیر و بازیچۀ تو باشم؟یادت نرفته که...اما به خوبه،باز این حرفا رو تکرار کردی"

 "خاطر این کار...همانطور که گفتم بیا آنجا.ساعت ده صبح،نزدیک تئاتر شهر،خداحافظ.

نه،مینا قطع نکن.فردا دیره.تا فردا یک ساله،یک قرنه،همین امروز،بگو کجایی؟فوری خودمو می رسونم.گوش "

 "نکن از دست تو خودمو بکشم.تا فردا نمی تونم صبر کنم... کن،کاری

چطور مهرداد بدبخت می تونه؟من می تونم؟تو هم باید بتونی.همون دردی که ما می کشیم تو هم بکش.باید همون "

بالیی که سر ما آوردی به سرت بیارم.این یه مجازات عادالنه است.خُب،می شه مادرمو صدا کنی باش حرف بزنم؟سر 

 "و صدا راه نندازی،به کسی هم نگو،فهمیدی؟

چَشم،صداش می کنم،سنگدل وحشی.چقدر دوست داری منو شکنجه کنی؟الهی خدا منو بکشه تا از دست تو راحت "

 "بشم.بیا با مادرت حرف بزن اما قطع نکن؟

 مادر از صدای او به هیجان آمد و قربان صدقه اش رفت و از حالش و جایش پرسید.

 "ام راحت و امنه و هیچ ناراحتی ندارم.فقط نگران شما هستم.خوبم،ج"

نگران ما نباش،ما خوبیم،شهرام سفارش کرده به ما کاری نداشته باشند و هر چه می "مادر خوشحال شد و گفت:

ه تا تخوایم در اختیارمون بذارن.هر روز میاد به ما سر می زنه.میگه شما بوی مینا رو می دید.یعنی ما رو گروگان گرف

 "تو مجبور بشی برگردی.جات خوبه؟

 "گفتم جام خیلی خوبه.بچه ها چطورند؟چیکار می کنند؟سالم بهشون برسون."

 شهرام از اتاق دیگری به مکالمۀ آن دو گوش می داد.صدای او چون لطیف ترین نواها آرامش می کرد.

ت می مرد.تلفن تو زنده اش کرد.بعضی وقتا دلم الحمدهلل همه خوبند،نگران ما نباش.اما شهرام خیلی ناراحته،داش"

 "براش می سوزه،می ترسم بالیی سر خودش بیاره.

 "به جهنم،ما رو کم زجر داده؟تازه مثل منو مهرداد شده.باید انتقام مهرداد و ازش می گرفتم.خُب کاری نداری؟"

 شهرام دوید گوشی را از دست مریم خانم گرفت.

 "؟...مینا!قطع نکن،بگو کجایی"
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آنقدر هم ساده نیستم.اگه می خواستم بگم،نمی رفتم،بِهِت که گفتم،قرارمون فردا...خداحافظ.مبادا به "مینا خندید:

 "کسی خبر بدی و کسی رو همراهت بیاری؟اگه بفهمم تنها نیستی هرگز منو نخواهی دید.یادت باشه.

ه به پرنده ای که در افق گم می شد نگاه می شهرام گوشی را رها کرد.خودش را روی تخت انداخت و در حالی ک

کرد،قطره های اشکش بر مالفه می چکید.سیگارش را روشن کرد و نواری در ضبط گذاشت.آهنگ مرضیه،همانی که 

مینا بسیار دوست داشت...احساس خلئی عظیم می کرد.مثل سبویی بود که محتویاتش را خالی کرده باشند.مثل اینکه 

داشت،نه روح،نه فکر و...هم خوشحال بود هم غمگین.هم مضطرب و هم ملتهب.احساس پوک شده بود.نه قلب 

آرامش داشت.فردا او را می دید.اما تا فردا چگونه صبر کند؟و بعد از او چطور جدا شود؟زمان به کندی و بی حرکتی 

ی کوهها بود و لحظه ها به سنگینی مرگ.به باغ رفت و کنار جوی،همانجایی که مینا همیشه م

نشست،نشست.ناخودآگاه علفها را می چید و در آب می ریخت.پروانه ای روی گلها می چرخید.گل در مقایسه با مینا 

چه موجود زشتی بود.گل مینا در برابر نسیم می رقصید و شهرام مینا را می دید،با حرکتهای جادویی و نگاهی 

 افسونگر و خنده ای دلنشین.

بچه ها آزاد شده بودند خوشحال بودند و جشن گرفته بودند.به یکی از نوارهای دکتر آن شب فرشته و مینا از اینکه 

شریعتی گوش می کردند و از آن یادداشت برمی داشتند و پیاده اش می کردند تا تکثیر کنند و در تظاهرات میان 

 مردم پخش کنند.اعالمیه های آیت اهلل خمینی را با دست کپی و تکثیر می کردند.

 د مینا تعدادی از اعالمیه ها را هم برای پخش همراه با خود برد و سر راه پخش کرد.روز بع

ساعت از ده گذشته بود که خود را به پارک رساند.شهرام بی تابانه قدم می زد و سیگار می کشید.معلوم بود خیلی 

 وقته آنجاست.

و مواد مذاب بیشتری در رگهایش جاری  شهرام از صبح آنجا بود.آتشفشان درونش هر لحظه بیشتر اوج می گرفت

می کرد.نمی دانست این لحظه ها را چگونه تحمل کند.پسر و دختر جوانی روی نیمکتی نشسته بودند.می خندیدند و 

شوخی می کردند.پروانه ای روی گلی نشسته بود.چند بچه در پارک بازی می کردند.بهار همه جا گسترده بود و بوی 

.پرنده ها سر و صدا می کردند.پسر بچه ای آدامس و سیگار می فروخت.شهرام یک بسته عشق در فضا موج می زد

سیگار خرید و اسکناس درشتی به پسر بچه داد و بقیه اش را نگرفت.آفتاب به او خیره شده بود و از جایش تکان 

 مانند پری افسانه ای بهنمی خورد.زمان متوقف شده بود.دسته گل زیبایی خریده بود و به آن نگاه می کرد...مینا 

طرفش می آمد.با همان چشمانی که مانند خورشید می درخشیدند و نمی شد در آنها نگاه کرد.شهرام به طرف او 

 دوید و دست او را بوسید و زانو زد و خود را به پایش انداخت.مینا دستش را گرفت و بلندش کرد

 در چشمان او ریخت.نگاهش را "خوبه،خُل بازی در نیار،چطوری؟بهتر شدی؟"

 "چقدر ضعیف شدی؟نشناختمت. دیوونه چرا؟"

شهرام قادر نبود پاسخ دهد،سراپا چشم بود و نگاه.می سوخت. انگار صدای او را از درون رؤیایی می شنید.دستش را 

 دانستمی بوسید و روی قلبش می نهاد.شعله ور شده بود.در او غرق شده و زمان و مکان را فراموش کرده بود.نمی 

کجاست.تنها مینا را می دید،گویی در جهان کسی جز مینا وجود نداشت.مینا او را به حال خود رها کرد و نگاهش را 

به پروانه ای روی گل سرخ دوخت و به لحظۀ مالقاتش با مهرداد فکر کرد:شهرام هم چنان حالی داره،بیچاره،بدبخت 

ه؟چکار می توانست برایش بکند؟گرفتاری عجیبی بود.چند تر از ماست.این عشق آتشین چه فایده ای براش دار

 دقیقه گذشت.مینا لبخند دلفریبی زد.
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 "خوب،یه چیزی بگو.چرا ماتت برده؟چکار می کنی؟"

تو حرف بزن.از خودت بگو،من نمی "شهرام به خود آمد،آهی کشید و مژه بر هم نمی زد.مات و مبهوت بود.

ن،بذار فقط نگاهت کنم.دارم فکر می کنم تو کی هستی؟چرا خبر نداری که با تونم،همۀ چیز رو فراموش کردم.ولم ک

من چه می کنی؟کاش می شد، همینجا جونمو به پات می دادم و راحت می شدم.مینا دعا کن بمیرم تا هردو راحت 

 "بشیم.فقط مرگ می تونه...

قبت یه سفم نمی تونم کاری برات بکنم.عاخب که چی؟متأ"مینا تحت تأثیر قرار گرفته.متأثر شده بود.خندید و گفت:

روز باید جدا می شدیم.به قول خودت،تشنه لب چشمه نشستن چه فایده؟تشنه تر می شدی.قرار دادن پنبه کنار 

 "آتش خطرناکه.نمی خوام بسوزم...کم کم فراموش می کنی.

یری م.می خواستی از من انتقام بگباشه هر کاری می کنی بکن.منم می دونم چکار کن"شهرام ملتمسانه و آشفته گفت:

و گرفتی.شدیدترین و سخت ترین انتقامها رو.طاقتشو نداشتم.مگه ماهی بیرون آب زنده می مونه؟یا آدم بدون 

هوا؟مجازات هولناکیه.می کشتیم بهتر بود...حاال کجا هستی؟با کی؟راستشو بگو،تو که می گفتی غیر از مهرداد...؟بی 

 "وش به حالش،چه شکاری به تور زده؟وفا او کیست؟هر که هست خ

 مینا قاه قاه خندید،چند تار مویش از زیر روسری بیرون زده بود با کیفش بازی می کرد.

هنوزم می گم.فکر کردی با کسی...؟دیوونه.هنوز منو نشناختی.بیخود خودتو رنج نده،هیچ مردی وجود نداره.اگه "

 "بودم.با تو بودم... می خواستم این کارو بکنم خیلی وقت پیش کرده

ا پس با کی هستی؟دختری مثل تو تنها کج"شهرام حیرت زده و تحسین آمیز نگاهش می کرد.شیفته و ملتهب گفت:

 "می ره؟می خوای بگی تنهایی و منم باور کنم...؟

 "اینش دیگه به تو مربوط نیست،اما آنطور که فکر می کنی نیست.منتظر مهرداد هستم.می خوای باور نکن."

 شهرام هر لحظه شیفته و آشفته تر می شد.

 دستش را بر لب داغ و خشکش نهاد."مینا!بیا از خر شیطون پیاده شو،بیا بریم.نوکرتم،هر چه بگی..."

 مینا به به طرف او برگشت."مردم آزاری بسه.گناه داره.مگه مسلمون نیستی؟به من نگاه کن،بدجنس."

 "یه؟منکه نمی تونم یه عمر زندونی تو باشم؟تو چی می خوای شهرام؟حرف حسابت چ"

کی گفته زندونی من باشی؟من زندونی توام.می خوای منتظر مهرداد باشی...آنجا باش.کاری بهت ندارم.چرا دوست "

 تضرع آمیز نگاهش کرد و باز جلویش زانو زد."داری منو زجر بدی؟

 "ی خورم.قول می دم که...عزیزم،جونم،چند بار بگم.بی تو نمی تونم زنده باشم.قسم م"

خوب نباش.تو که باید بمیری،زودتر.منم راحت می شم.عاقبت دیر یا زود باید این "مینا خندید و بلندش کرد و گفت:

 "کارو بکنی...یعنی بمیری.

 ظهر شده بود.مینا گرسنه بود.از صبح که از خانه بیرون آمده بود چیزی نخورده بود.کودکی به دنبال توپش از جلو

 آن دو دوید.صدای شعار و تیراندازی از حوالی دانشگاه می آمد.

 مینا گوش تیز کرد.

 "تظاهراته، میای بریم؟"

 "من می رم..."بلند شد و گفت:

 عطر گلها و نغمۀ پرندگان با زمزمۀ مالیم آب در پارک پیچیده بود.شهرام به چشمانش نگاه کرد.
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 "ه؟درد خودم کمه؟تو دلت خوشه...بریم یه چیزی بخوریم.تظاهرات به من چ"

 "اما من باید برم،کار دارم.شاید بازم بهت زنگ بزنم.تو باید به این وضع عادت کنی."

بری؟مگه می زارم؟مگه از روی نعش من بگذری.مثل سنگ می مونه!هر چی می گم بی تأثیره.می خوای بری "

 بلند شد."تظاهرات؟

 "چند روزه لب به غذا نزدم؟ بریم یه چیزی بخوریم بعد...می دونی"

 به مینا نگاه کرد و اشک از چشمش سرازیر شد.

مینا به عشق قسمت میدم بیا بریم خونه.تو،مثالً خودت عاشقی،می دونی من چی می گم و چی می کشم،چرا رحم "

 "نداری؟

ریم گریه نمی کنه.باشه ب خودتو لوس نکن.چرا گریه می کنی؟مرد که"مینا راه افتاد.چند قدم رفت و ایستاد و گفت:

غذا بخوریم.اما تو باید قبول کنی که ما باید از هم جدا بشیم.می دونی اگه مهرداد بفهمه چه فکری می کنه؟من به اون 

 "دروغ گفتم...خانوادت فکر می کردن من کنیز زر خریدم و هر کاری دلشون بخواد می تونند با من بکنند.

رام دستور غذا و شراب داد.اما خودش نمی توانست چیزی بخورد.مینا غذا می به رستوران تخت جمشید رفتند.شه

 خورد و او نگاه می کرد.

چرا غذا نمی خوری؟گفتی که چند روزه چیزی نخوردی،غذاتو بخور.این مجنون بازیها رو بذار کنار.باید "مینا گفت:

 "واقعیت رو قبول کنی.

 شهرام آهی کشید و پکی به سیگارش زد.

ی فکر جدایی رو می کنم قلبم از جا کنده می شه.چطور با این حال می شه غذا خورد؟فکر بی تو بودن دیوونه ام وقت"

 "می کنه.مگه می شه بی تو به اون خونه رفت؟

دیوونه که هستی،اگه بناست از این بیشتر دیوونه بشی،بشو.چون دیگه باید برم.بنا "مینا خندید و با دهان پر گفت:

 "عت بیشتر بمونم حاال سه ساعت گذشته.باید خداحافظی کنیم.نبود یه سا

 شهرام با عجز و التماس دستش را در میان دست داغ و الغرش گرفت.

مینا! تمنا می کنم صبر کن.حاال کو تا شب چه عجله ای داری؟کسی منتظرته؟راست بگو؟اون "

ار یه دختر اینطور اسیر و بیچاره ام بکنه.بگو من چککیه؟آتیشپاره،زیباترین زن دنیا.هیچ وقت فکر نمی کردم یه روز 

 "کنم؟

مینا مثل گل سرخی شکفته با نگاهی جادویی روبه رویش نشسته بود و می خندید.لیوان نوشابه اش را سرکشید و 

می دونی چه کار باید بکنی؟مثل بچۀ آدم،همینجا می شینی تا من خوب دور بشم.بلند می شی،یه تاکسی می "گفت:

 "،میری خونه تون،می گیری ومی خوابی و...گیری

بله اطاعت می شه ارباب!همین،دیگه امری نیست؟این کارا کار یه آدم معمولیه،نه کار "شهرام به مسخره گفت:

دیوونه ای مثل من.من که اختیارم دست خودم نیست.اگه بری یه وقت دیدی خودمو انداختم زیر ماشین.تو که برات 

 "مهم نیست.

اگه می خوای بندازی تا من نرفتم بنداز ببینم چه طوری له می شی.بیچاره "صدای بلند خندید و گفت: مینا با

راننده،چرا می خوای مردمو بدبخت کنی؟یه جور دیگه خودتو بکش.اگه چه بادمجون بم آفت نداره،باز نجاتت 

 "میدن.
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 "ده نداره.حاال منو مسخره کن.وقتی خبر مرگم به گوشت رسید،دیگه پشیمونی فای"

 مینا روسریش را مرتب کرد.کیفش را برداشت و برخاست.

از شوخی گذشته باید برم.چرا خودتو بکشی؟درِ دنیا که بسته نشده؟برو بگرد شاید یکی دیگه پیدا کنی.خیلی زود "

ی وا نمیادت میره.به همین دلیل فکر می کنم بهتره دیگه یکدیگرو نبینیم.این مالقاتها هیچ دردی رو از تو د

 "کنه.خوب،خداحافظ.

 شهرام دستش را گرفت.

صبر کن،مثل یه آدم بی رحم یه دفعه قلب آدمو می شکافه.خوبه خودت معنی عشق رو می فهمی و این حرفا رو می "

زنی.کی می تونه جای تو رو بگیره؟جون مهرداد بیا بریم خونه.فدات بشم.جونمو به لب رسوندی.بذار آخرین لحظه 

 "اشم و در کنار تو بمیرم آخرین نگاهم به روی تو باشه.رو با تو ب

 مینا چند قدم دور شد ولی برگشت.

خوبه،باز شروع کردی؟آخه چرا بمیری؟خب باشه،باز می بینمت.به سرت نزنه منو تعقیب کنی؟اگه بفهمم این کارو "

 "خوای بکن. کردی تا آخر عمر،تا ابد منو نمی بینی.همینجا باش تا من برم،بعد هر کاری می

 "خداحافظ بهت زنگ می زنم."دستش را از دست او بیرون کشید و گفت:

 "صبر کن،کارت دارم."شهرام تضرع آمیز گفت:

 از جیبش بسته ای اسکناس بیرون آورد و به طرفش دراز کرد.

 پول نیاز پول الزم نداری؟نمی دونم کجا و پیش کی هستی،ولی اگه راست بگی و تنها باشی به طور حتم به"

 "داری.الاقل این خواهش منو رد نکن،بگیر شاید کمی آروم بشم.

مینا خیلی به پول نیاز داشت.کمک هزینه اش تمام شده بود.رویش نمی شد از پدر و مادر فرشته پول قرض کند،اما 

 نمی خواست از شهرام هم قبول کند.

 "ابت می دم،پولم ازت بگیرم؟همین دسته گل زیبا که گرفتی کافیه،به قول خودت زجر و عذ"

 شهرام پول را دودستی و مؤدبانه جلوش گرفته بود.

چی داری می گی؟تمام هستی من مال توست.تو خود منی،شهرامی وجود نداره.این یه منته که به من میذاری.آرامش "

 "بهم می دی،تو رو خدا،بگیر.

د.مینا پول را گرفت و چند لحظه ای به چشمانش نگاه اشکش سرازیر شد و با گریه و التماس از او خواست قبول کن

 کرد و به سرعت دور شد.

 شهرام دنبالش دوید.

 اما مینا خودش را داخل تاکسی انداخته بود."بازهم زنگ بزنی..."

شهرام مدتها ایستاد و راهی را که او رفته بود نگاه کرد سپس تا آنجا که توانست مشروب نوشید و مست افتاد.چند 

 فر دورش جمع شدند.شماره تلفن تیمسار را پیدا کردند و به خانه اش زنگ زدند...ن

شهرام روزها در بستر افتاد.گاهی به سرش می زد در تظاهرات شرکت کند تا شاید بیشتر مینا را ببیند و گاه این کار 

از مینا خبری نشده بود.با هر زنگ  را می کرد.روزها و ساعتها در انتظار تلفن او،قلبش تپیده و از حال رفته بود،اما

تلفنی،دیوارهای قلبش فرو ریخته و زیر آوار خرد شده بود.اما مینا نبود.داروها و آرامبخش ها هم دیگر مؤثر 

نبودند.پدرش درگیر مسأله انقالب بود.هر روز خبرهای جدید و وحشت انگیزی می رسید.همگی حس کرده بودند 
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فکر فرار باشند.شاه و افراد دوروبرش هریک به فکر خود و جمع و جور کردن  به پایان خط رسیده اند و باید

 بساطشان بودند.در این میان شهرام تنها و بی پناه در خود فرو رفته بود و کسی به فکر او نبود.

ی شانتظاری کشنده و غیر قابل تحمل بود.تازه به فرض هم که مینا زنگ می زد چه فایده؟شهرام چاره ای جز خودک

نمی دید.پردۀ سیاه یأس هیچ نفوذ و روزنه ای نداشت و او را هر لحظه در خود می پیچید.فکر خودکشی در او بیشتر 

قوت گرفته بود.یعنی تنها راه نجاتش را در این می دانست.در فرصتی مناسب توانست اسلحۀ پدرش را بردارد که به 

 ها جلو دانشگاه می رفت و به جمعیتخاطر ترس از حملۀ انقالبیها جلو دست نهاده بود.روز

 535تا پایان صفحه 

تظاهر کننده می پیوست و جستجو می کرد، شاید مینا را پیدا کند و برای آخرین بار او را ببیند. ولی بی فایده بود. 

 اثری از مینا نبود که نبود.

راهش قرار گرفته؟ در تظاهرات  افکار دردناکی به سرش هجوم می آورد. آیا مهرداد آزاد شده؟ مرد دیگری سر

 مجروح یا کشته شده؟ گرفتار شده؟

 این فکرها مانند مار و عقرب شب و روز نیشش می زدند و قرار و آرامشش را می ربودند.

بعدازظهر بهاری بود. هوا مالیم و لطیف و طبیعت، انسان را دعوت به عشق و شادی می کرد. همه جا پُر از طراوت، 

ود. پرندگان پایان بهار را جشن گرفته و عجیب سر و صدا می کردند. در بزم آنها گلها و درختها می نشاط و صفا ب

رقصیدند و عطر خود را بی دریغ در فضا می پراکندند. روزی شاد، پُر ابهام و مرموز بود. شهرام نومید و خسته از 

وز بیشتر از پیش بود. فریاد مردم تظاهرات برگشت. شهر شلوغ بود. موجهای خروشان تظاهرکنندگان، آن ر

خروشانتر و رساتر و ترسناکتر به گوش می رسید. شهرام شنیده بود که همین روزها زندانیان سیاسی آزاد خواهند 

شد. اگر مینا زنده و سالم و آزاد باشد به مهرداد می رسد و دیگر به هیچ عنوان امیدی وجود نداشت. خانه خلوت 

ور و کریم که برای مراقبت از شهرام مأمور شده بود، کسی نبود. شهرام به اتاق خودش رفت. بود. جز مریم خانم، زی

در را از پست بست. عکس مینا را آورد و مدتی به آن خیره شد. سپس آن را بوسید و از او خداحافظی کرد و 

نا نبود. یعنی تو الیق میگریست. جلو آینه به خودش نگاه کرد: بدبخت عاقبت حسرت به دل مُردی. مینا الیق تو 

نبودی. چه کسی و چرا این سرنوشت شوم را برایت در نظر گرفته بود؟ چرا باید با مینا روبرو شوی؟ چرا باید او 

 «دوستت نداشته باشد؟ و کارت به اینجا بکشد؟ فکر می کردی عاقبتت به اینجا ختم شود؟

در حالی که مینا را لبخندزنان برابر خود می دید ماشه را چند بار تمرین کرد. هفت تیر را روی شقیقه اش نهاد و 

 فشار داد. ولی دستش لرزید، گلوله قسمتی از پیشانیش را شکافت و...

کریم در را شکست. هراسان دوید او را بلند کرد و به بیمارستان رساند. بهترین بیمارستان خصوصی تهران. فوری او 

کشید تا از اتاق عمل بیرون آمد. بیمارستان شلوغ و پُر از مجروح تظاهرات  را به اتاق عمل بردند. چند ساعت طول

بود. تیمسار می ترسید با لباس ارتشی دیده شود. ناچار شد لباسش را عوض کند و با لباس شخصی به بیمارستان 

ار مغزش وله از کنبیاید. پدر و مادر نگران و پریشان باالی سرش بودند و به مینا فحش می دادند. دکتر گفت که گل

گذشته و خوشبختانه آسیب جدی ندیده و خطری متوجه اش نیست. خوشحال شدند. سه روز بعد چشمانش را باز 

 کرد. نخستین کلمه ای که به زبان آورد نام مینا بود. به اطراف نگاه کرد و چون او را ندید باز بیهوش شد.

شی را برنداشت. یک بار شهره بود و بار دیگر مادر شهرام. مینا بی مینا چند بار به خانۀ آنان زنگ زد، اما شهرام گو

آنکه با آن دو حرفی بزند قطع کرده بود. فکر می کرد شهرام چه شده؟ حدس زد باید بالیی به سرش آمده باشد. با 
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سنه به راوج گرفتن انقالب، مینا سرش شلوغ بود. پالکارد درست می کرد و به تظاهرات می رفت و غروب خسته و گ

خانه برمی گشت. گاه از سخنان دکتر انتخاب می کرد. می نوشت و بر تخته ای می چسباند و به دست می گرفت: 

 شهید قلب تاریخ است. اگر نمی توانی حسینی باشی، زینب وار باش واگرنه یزیدی هستی.

اد باید گردد... حکومت شبی در خواب دید که در صف تظاهرکنندگان است و شعار می دهد: زندانی سیاسی آز

اسالمی ایجاد باید گردد... ناگهان سربازان به آنان حمله کردند. همه گریختند. اما چند نفر مورد اصابت گلوله قرار 

گرفتند. یکی در کنار او به زمین افتاد و غرق خون شد. مینا باالی سرش رفت. وقتی به چهرۀ او نگاه کرد او را 

سرش خورده بود و غرق در خون بود. زیر لب چیزی می گفت. خوب که گوش کرد  شناخت. شهرام بود. تیر به

 شنید می گوید: مینا، مینا.

مینا وحشت زده از خواب پرید. فردا به شهرام زنگ زد، ولی او نبود. می دانست چه وقت در خانۀ تیمسار کسی 

از شهرام چه خبر؟ »احوالپرسی گفت: نیست. ساعت سه بعدازظهر زنگ زد. مادر خودش گوشی را برداشت. پس از 

 «حالش چطوره؟

 «خودکشی کرده، بیمارستانه. این بار هم نجاتش دادند. جون سگ داره...»مریم خانم گفت: 

 «با چی؟ چطور؟ کی این کارو کرده؟»

ه بهوش زسه روزه، با تفنگ. اما دستش لرزیده و گلوله به جای حساس نخورده. دکتر گفته خطر رفع شده می گن تا»

 «اومده. نمی دونی مادرش چه حرفهایی می زد... می گفت مینا قاتل پسر منه و...

 «کدوم بیمارستانه، نشانی اش رو بلدی؟»

مادر نشانی بیمارستان را داد. مینا تصمیم گرفت به مالقات برود. اما هیچکس نباید او را می دید. کی برود که او را 

 هتر است. نبینند؟ فکر کرد پیش از ظهر ب

شهرام با سر باند پیچی شده روی تخت افتاده بود. عکس مینا باالی سرش بود و به آن خیره شده بود و گریه می 

 «چرا نمُردم؟ نمی خوام بی او زنده باشم.»کرد و زیر لب می گفت: 

 بود تا از این برزخ نجات صدای مینا را که شنید فکر کرد خیاالتی شده و این صدا را از عکس او می شنود. چرا نمُرده

پیدا کند؟ اما با فکر اینکه ممکن است بار دیگر مینا را ببیند، خوشحال بود. اگر مُرده بود دیگر او را نمی دید. یعنی 

 ممکنه یک بار دیگه اونو ببینم؟

 «شهرام! سالم! با توام، کجایی؟»

 می کرد. دسته گل زیبایی در دست داشت و با مهربانی و تأثر به او نگاه

 «می... نا... می... نا...»... شهرام رویش را برگرداند. باورش نمی شد. ذوق زده نالید: 

از هوش رفت. مینا سراسیمه دکتر را خبر کرد. خوشبختانه از خانوادۀ تیمسار کسی نبود. دکتر کنجکاوانه به مینا 

 خیره شد.

ی دانست. شهال خانم تعریف کرده بود. بیمارستان شلوغ به چهره اش دقیق شد... موضوع را م« پس مینا شمایی؟»

بود. با اینکه اتاق خصوصی بود، چون جا نبود، دو تخت به آن افزوده بودند و چند مجروح تظاهرات در اتاق جا داده 

فت و ر بودند. یکی نوجوانی پانزده ساله و دیگر مردی چهل و پنج ساله بود. مینا تا شهرام بهوش بیاید به بالین آنان

 حالشان را پرسید. هر دو مجروح از دیدنش خوشحال شدند و به او شیرینی تعارف کردند.
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خُب، باز که دسته گل به آب دادی؟ این چه کاریه »شهرام به هوش آمد. مینا دستش را گرفت و با محبت گفت: 

 خندید.« کردی؟ فکر می کردم شوخی می کنی.

و با شیطنت خندید. « کارت ساخته است. چرا درست نشونه گیری نکردی؟ خُب، تا سه نشه بازی نشه. بار سوم»

شهرام فقط نگاهش می کرد. مینا هم نگاهش را به او دوخته بود با محبت و دلسوزی هرچه تمامتر. دلش به راستی 

 برای او می سوخت. زندگیش به پای او خراب شده بود و جوانیش پَرپَر می شد.

چه عجب! آفتاب از کدوم طرف طلوع کرده؟ چرا زنگ نزدی؟ نمی دونم چرا خدا »ت: شهرام با صدای ضعیفی گف

 «نمی خواد بمیرم؟ چطور شد به دیدنم اومدی؟ کی بهت خبر داد؟

 دستش را بر لب خشکش نهاد. رنگ پریده اش به سرخی گرایید.

؟ کجا بودی؟ می خواستی بذاری فدات بشم مینا، بی تو چطور زنده باشم؟ تو روح منی، بی روح می شه زنده بود»

 «بمیرم بعد بیای. چرا حاال اومدی؟ چطور دلت به رحم اومد؟

 مینا با مهربانی دستش را فشرد. 

 «کار داشتم، مشغول بودم. می خواستم عادت کنی... خواب دیدم تیر خوردی. آنوقت میگن خواب زن چپه.»

ی به من فکر می کنی؟ اگه بدونم در گوشۀ کوچکی از قلبت تو منو خواب دیدی؟ یعن»شهرام ملتهب و آشفته گفت: 

 «جا دارم و یه ذره به من فکر می کنی، خوشبختم. دیگه نمی خوام بمیرم...

 مینا با محبت نگاهش را به او دوخت.

ی هببین شهرام، دلم برات می سوزه، اما کاری نمی تونم بکنم. به راستی متأسفم. اگه می خوای منو ببینی گاه گا»

اشکال نداره، اما... بدتر بی قرار می شی. باید سعی کنی با یه کاری یا کسی دیگه خودتو مشغول کنی. اگه مهرداد 

 «آزاد بشه، ممکنه اجازه نده تورو ببینم.

شهرام نیرو و توان تازه ای حس می کرد. مستی و خلسه ای که دیدار مینا، بخصوص نگاهش به او می داد، آرامش 

 سرش درد می کرد، اما احساس نمی کرد. نگاهش سرشار از عشق بود. کرده بود. 

 شهرام به زحمت چشمانش را باز نگه داشته و لبهای خشکش را حرکت می داد.

دروغ می گی، نمی تونی حال منو درک کنی. تو مینایی نداری که بفهمی من چه می کشم. نمی دونی نگاهت چه به سر »

زجری بهم می ده. امکان نداره کسی در دنیا مثل من باشه. خیلی سعی کردم حرفاتو  من میاره و دوریت چه درد و

بپذیرم و عمل کنم، اما نمی شه. اگه می تونستم تحمل کنم، مهرداد و به زندون نمی انداختم. فکر می کنی از 

و حرف بزن. بذار من خودخواهیم بود؟ نه، از عشق و حسادت زیاد بود... نمی تونم حرف بزنم، سرم درد می کنه، ت

بی حال شد و « نگاهت کنم. توی چشمات یه چیزی هست که آدمو آنقدر مست می کنه که می خواد فریاد بزنه.

 چشمانش را بر هم نهاد.

 مینا دستش را فشرد و مالش داد.

تر دو زن یا بیشخُب چی می خوای بگم؟ من چه کار کنم؟ یعنی یه زن می تونه دو شوهر داشته باشه؟ مردا می تونند »

بگیرند، اما زنا این حقو ندارند. بنابراین تو نمی تونی منو دوست داشته باشی. چون مهرداد زودتر این کارو کرده و ما 

نامزد شدیم. تو حق نداری عاشق من باشی. این کار از نظر شرع و عرف جرمه. در این میون کی مقصره؟ من، تو و یا 

لی عقالنی و قانونی، تو باید بری کنار. یعنی مجبوری این کارو بکنی. اول فکر می مهرداد؟ به نظر من هیچکدوم، و

کردی با زور و فشار و تهدید می تونی حق دیگرانو غصب کنی و به هدفت برسی. می خواستی مهرداد و قربونی کنی 
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 آروم باش و بخودت فشار و کردی، اما نشد، حاال باید واقعیت رو بپذیری، هر چند تلخ و غیرقابل تحمل باشه. حاال

نیار تا حالت خوب بشه، بعد یه فکری می کنیم. یعنی اگه به این دیدارها قانع باشی، می تونم گاهی این کارو بکنم تا 

همدیگرو ببینیم. پس از آزادی مهرداد هم سعی می کنم اونو قانع کنم که اجازه بده گاهی به دیدن ما بیای. مجبوری 

 «ره ای نداری. خُب من باید برم. بعد باهات تماس می گیرم. بی تابی نکن.قبول کنی، جز این چا

روسریش را مرتب کرد. نگران بود. ممکن بود کسی برسد و او را ببیند. اگر او را می دیدند دیگر رهاییش محال 

 بود.

دی ا نشد. اگه قول بمنم به این خاطر می خواستم خودمو بکشم، ام»شهرام دستش را بوسید. آشفته و غمگین گفت: 

به دیدنم بیای، شاید بتونم تحمل کنم و زنده بمونم. اما تو دروغ می گی، اگه چشمت به مهرداد بیفته دیگه می دونم 

 «من راهی جز خودکشی ندارم، و باز هم این کارو می کنم.

 مینا به چشمانش نگاه کرد و لبخند زد.

 

 26فصل 

 

در شهر پخش شد. همه می گفتند که امروز زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد. شاه چند روز پس از این دیدار خبری 

بر اثر فشار مردم و سازمان حقوق بشر مجبور شده بود زندانیان سیاسی را آزاد کند و دست به یک سری اصالحات 

و دردها محو و نابود شده بزند. خدا می داند پدر و مادر فرشته و مینا تا چه حد خوشحال بودند. تمام سختی ها، غمها 

بودند. دنیا رنگی دیگر و شهر صفای دیگری یافته بود. شور و ولولۀ خاصی در مردم دیده می شد. شعارها حال و 

هوای دیگر داشت. جلو زندان غلغله بود. دسته گلها و حلقه های گل در دست مردم دیده می شد. جمعیت بی صبرانه 

مینا با دسته گلی زیبا در میان ازدحام فشردۀ مردم ایستاده بود و مشتاق و هیجان چشم به دَرِ زندان دوخته بودند. 

 زده و بی تاب بود. آیا مهرداد در میان آنان خواهد بود؟ آیا زنده است؟ چگونه با او روبرو شود؟

 دانشجویان ودَرِ زندان باز شد. نخست آیت اهلل طالقانی و سران نهضت آزادی و گروههای دیگر خارج شدند. سپس 

روحانیان. شور و شوق مردم به اوج خود رسیده بود. زندانیان را در میان گرفتند. آنان را روی دست بلند می کردند و 

حلقه های گل به گردنشان می آویختند. هلهلۀ شادی شهر را به لرزه درآورده بود. هر کس منتظر عزیزی بود. اشک 

ط به دَرِ زندان و غرق در فکر خود بود. دلش می خواست به دنبال مردمی شوق از چشمها جاری بود. مینا حواسش فق

که به دور آیت اهلل طالقانی و دیگران حلقه زده بودند، برود؛ اما نیرویی او را میخکوب کرده بود. هر زندانی که بیرون 

انتظار یوسفش بود. بوی  می آمد تعداد زیادی او را در میان می گرفتند و با خود می بردند. مینا مثل یعقوب در

یوسف را شنیده بود. چرا پیدایش نمی شد؟ ناگهان قلبش از حرکت بازایستاد و روحش به پرواز درآمد. مهرداد 

خندان به طرفش می آمد. باورش نمی شد. یعنی اوست؟ چشمانش را مالید. خشک شده بود. نیروی حرکت نداشت. 

شادی مردم و فریاد شوق به سویش آمد. با همان وقار و جذابیت  مهرداد مانند قهرمانی پیروز در میان هلهلۀ

خاصش. مینا نفهمید چه شد، فقط احساس کرد در آغوش اوست و اشک می ریزد. لحظه ها چنان باشکوه، عزیز و 

 لذت بخش بودند که قابل بیان نبودند. چه قلمی می تواند چنین لحظه های باشکوه و بی نظیری را توصیف کند؟

اد و مینا از زمان و مکان خارج شده بودند. جز وجود هم چیزی احساس نمی کردند. غیر از مینا کسی به استقبال مهرد

مهرداد نیامده بود. شاید خانواده اش بی خبر بودند. اما مینا همه کسش بود. به اندازۀ همۀ دنیا، همۀ هستی اش بود. 
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در اشکهای هم غرق شده بودند. کلمه هایی که بیانگر در سکوتی که صدای هق هق گریۀ مینا آن را می شکست 

احساسشان باشد نمی یافتند. چه کلمه ای می توانست بار سنگین عشق را حمل کند؟ واژه ها گریخته بودند. تنها نگاه 

و لبهایشان سخن می گفتند. مردم محو تماشای وصال آن دو بودند و اشک می ریختند و فریاد می کشیدند. چه مدت 

ت، نفهمیدند. به خود که آمدند همه رفته بودند. جلو زندان خلوت بود. مینا حتی متوجه نشد که فرشته و گذش

 خانواده اش چه شدند. برادرانش را دید یا نه؟ ناباورانه و مشتاق سراپای مهرداد را تماشا می کرد.

 مهرداد در نگاهش غرق شد. « یعنی ما دیگه از هم جدا نمی شیم؟ تو...؟»

نه مینا، همیشه و تا ابد در کنار تو خواهم بود. دیدی گفتم منتظرم باش، روزی برمی گردم و از اونا انتقام می گیرم؟ »

 «امروز همان روزه.

یکراست به خانۀ مهرداد رفتند. خوشحالی پدر و بچه ها قابل توصیف نبود، اما غم و دردی جانگداز لذت دیدار و 

و کرد. مهرداد وقتی متوجۀ جای خالی مادر شد، ساعتها اشک ریخت. سپس با مینا به شادی عمیق آنان را در خود مح

گورستان رفت و بر مزار مادر به تلخی گریست، ولی وجود مینا هر غم و دردی را هر قدر سنگین، سبک و کمرنگ 

د فرو می برد. هر می کرد. احساس می کرد در بهشت است. گرما و لذتی توصیف ناپذیر وجودش را مانند مِه در خو

 لحظه به اندازۀ یک دنیا شادی و لذت با خود داشت. روزهای خوشبختی بود و شادمانی.

مینا مهرداد را به خانۀ فرشته برد و با برادران فرشته آشنا شدند، جشن گرفتند و شادیها کردند و بعد همه با هم به 

ه ن هدیه داده بود، تصمیم گرفتند تا پای جان به انقالب و بانقالب پیوستند و به شکرانۀ این سعادت که انقالب به آنا

 مردم خدمت کنند و ریشۀ ظلم و ستم را برکَنَند. 

روز بعد مینا به مادرش تلفن زد و خبر آزادی مهرداد را داد. مریم خانم با خوشحالی عجیب و غیرقابل توصیفی این 

و به دیدن آنان رفت. خدا می داند مادر رنجیده تا چه حد شاد و خبر را به همه داد و بچه ها را برداشت و راه افتاد 

خوشحال بود. از اینکه مینا سالم و دست نخورده از چنگ آنان نجات یافته و به شوهرش رسیده، غرق شادی بی 

 سابقه ای بود. گویی همۀ خوشبختی های دنیا را به او بخشیده اند.

 

د. همه جا را جستجو کرد، ساعتها دیوانه وار در خیابانها پرسه زد و هزاران آن روز شهرام جلو دانشگاه مینا را ندی

فکر دردناک به سرش حمله کرد. به بیمارستانها رفت، به پزشک قانونی مراجعه کرد و هر جا که ممکن بود زنده یا 

ی لش راحت شد و از طرفمردۀ مینا باشد را جستجو کرد. تا اینکه شنید زندانیان سیاسی آزاد شده اند. از طرفی خیا

آتشی بی سابقه و گدازنده به جانش افتاد. پس مینا... بله او به مهرداد رسیده. غمی دردناک قلبش را شکافت، و فکر 

اینکه مهرداد و او... قابل تحمل نبود. نمی دانست چه کند؟ آیا مینا باز به سراغش خواهد آمد؟ و آیا یکبار دیگر او را 

گزیده، مثل ماهی که از آب بیرون افتاده باشد، به خود می پیچید. سعی می کرد با شراب خود را خواهد دید؟ مثل مار

آرام کند. دیگر تظاهرات و انقالب برایش معنا نداشتند. آن روز در خانه ماند و ساعتها گریست. نمی توانست تحمل 

 کند. لحظه ها او را می گداختند.

اهرکنندگان دید. به این امید که شاید مینا را ببیند، اما انتظاری بیهوده بود. مینا روز بعد بی اختیار خود را در صف تظ

پس از سالها به محبوب رسیده بود و شاید دیگر انقالب را هم فراموش کرده بود. به محله های مختلف شهر رفت تا 

فهمید چه می کند. مثل گدایی اینکه خود را در نزدیکی خانۀ آنان دید. گوشه ای مخفی شد. حال خودش نبود. نمی 

که به انتظار سکه ای باشد، کنار دیوار کِز کرده بود. ساعتها گذشت. غروب نزدیک می شد. صدای آشنایی او را به 
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خود آورد و خنده ای که قلبش را فرو می ریخت. مینا و مهرداد دست در دست هم خنده کنان و شاد می آمدند. مینا 

شاید آرایش کرده بود و شاید شور و شوق او را شکفته تر ساخته بود. شهرام یکپارچه  از همیشه زیباتر شده بود.

چشم شد و او را تماشا کرد. ناگهان چشم مینا به او افتاد و متوجۀ او شد. مضطرب شد، اما حرفی نزد. داخل خانه شد. 

و غمگین ایستاده بود و به دَرِ خانۀ پس از چند دقیقه به بهانۀ خرید بیرون آمد. شهرام همانطور بهت زده، پریشان 

 آنان خیره شده بود. مینا به طرفش رفت. غمگین شد و به او اشاره کرد که دنبالش بیاید.

شهرام! اینجا چه می کنی؟ کجا بودی؟ چرا به اینجا اومدی؟ مهرداد نباید تورو ببینه. ممکنه صدمه ای بِهِت بزنه. می »

 «دونی چی از دست تو کشیده؟

 ام نگاه مالمت بار و شیفته ای به او کرد.شهر

 «نمی دونی چرا اینجام؟ چرا می پرسی؟ مگه بنا نبود اجازه بدی به دیدنت بیام؟ می دونستم مهرداد و ببینی...»

 مینا نگران و متأثر بود.

 م کم. بیا بریم تویصبر کن، تازه پنج روزه آزاد شده. باید این همه درد و رنجی که تو بِهِش دادی فراموش کنه، ک»

 «آن کوچه. اینجا ممکنه تورو ببینند.

 زنهای همسایه که گله به گله دم دَرها ایستاده و نشسته بودند با انگشت مینا را به هم نشان می دادند.

 «عروس آقای مهرجوست؟ پسرش آزاد شده، بیچاره مادرش چقدر چشم انتظاری کشید...»

 «درشه؟این جَوونه کیه؟ برا»یکی گفت: 

 «نمی دونم، شاید.»زن دیگری پاسخ داد: 

 «چه عروس قشنگی داره!»

 «پسرشم قشنگه، بِهَم میان...»

خیلی شکفته تر شدی، خیلی خوشحالی؟ خوش به حالتون. من بدبخت »شهرام محو تماشای او بود. هیجان زده گفت: 

 «چه خاکی به سرم بریزم؟

مینا منو ببخش، خیلی به تو بد »ساس ندامت می کرد. با التماس گفت: ناگهان ساکت شد و به فکر فرو رفت. اح

کردم. حاال می فهمم چقدر خودخواه بودم. نمی تونم خودمو ببخشم، چطور می تونم جبران کنم؟ کمکم کن. یعنی 

. مهرداد منو می بخشه؟ مادرش؟ پدرش چی؟ می دونم خیلی گناهم بزرگه. آیا خدا منو می بخشه؟ تو چی مینا..

 «عزیزم... من... کاش منو بکشه، مجازات کنه. شاید گناهانم پاک بشه. می شه باز ببینمت؟ میشه یه کاری بکنی که...

 نمی دانست چه کند و چه بگوید؟ راضی بود مینا همانجا جانش را بگیرد و از او جدا نشود.

 مینا سخت متأثر شده بود.

ۀ دیگر عروسی می کنیم. هر جا هم برم با مهردادم. نمی تونم به او دروغ نمی شه شهرام، اصرار نکن. ما تا چند هفت»

بگم. برو دیگه. باید برگردم خونه. مهرداد نگران می شه. ممکنه بیاد دنبالم. امیدوارم خدا تورو ببخشه، من 

 «شد. باید مأیوسبخشیدمت. اما فکر نمی کنم مهرداد بتونه فراموش کنه، و تورو ببخشه. با این وجود از رحمت خدا ن

با اینکه شب بود، هنوز بچه ها در کوپچه بازی می کردند و سر و صدا بلند بود. صدای اذان از بلندگوی مسجد به 

گوش می رسید. شهرام ایستاده بود و به او نگاه می کرد و اشک می ریخت. مینا هم حیران و دلسوزانه به او نگاه می 

رنوشت اندیشید و بازیهای آن. چه کسی انسانها را بازیچۀ خود قرار می دهد؟ کرد. چه می توانست بکند؟ باز به س
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چرا تقدیر خواسته بود چنین صحنه ای به نمایش گذارد؟ و این نقشها را به عهدۀ آنان نهاده بود؟ چه نقش مشکلی؟ 

 کند. بر زیبایی خود لعنت فرستاد. چرا باید شهرام به او عالقه مند می شد؟ سعی کرد او را آرام

خُب شهرام! من رفتم. یه جوری خودتو مشغول کن. برو مسافرت. فکر کن من مُردم. اگه بمیرم چه می کنی؟ همون »

 «کارو بکن. برو مبارزه کن، شاید خدا گناهانتو عفو کنه. از رحمت خدا مأیوس شدن از کناهان کبیره است.

 بود. اما شهرام اراده و نیروی حرکت نداشت و بی حرکت ایستاده

 «اگه تو بمیری منم می میرم. بله باید همین کارو بکنم. تنها راه حل مرگ منه.»

 مینا دستش را به او داد، دیگر در نگاهش تنفر و کینه نبود. ترحم بود.

 «خداحافظ.»

تصمیم  شهرام که به خانه رسید، مادر و خواهر و برادرش آمادۀ سفر بودند. تیمسار که اوضاع را وخیم دیده بود،

گرفته بود آنان را به امریکا بفرستد، ولی خودش مجبور بود همراه شاه بماند. اصرار آنان برای بردن شهرام بیفایده 

 بود. به اتاقش رفت و روی تخت افتاد. گریه می کرد.

 مادرش باالی سرش آمد. با دلسوزی و نگرانی گفت: 

ه طور حتم با نامزدش عروسی کرده. چرا عاقالنه فکر نمی عزیزم، قربونت برم، باز چی شده؟ پیداش نکردی؟ ب»

کنی؟ اونو ول کن. بیا بریم خارج، پُرِ دختره. دخترای زیباتر و بهتر از او. چطور با این حال ولت کنم؟ اگه مهرداد 

 «ببینت می کشت.

 شهرام صورتش را در بالش فرو برد.

خواد نگران من باشی. چرا نگذاشتید بمیرم؟ چه کار کنم که اونا ولم کن مامان، اذیتم نکن، می خوای بری برو، نمی »

 «منو ببخشن، خدا از تقصیراتم بگذره؟

شهال خانم سر تکان داد. شهرام حتی نگاهش نکرد. همانطور اشک می ریخت. مادر نگران و غمگین موهایش را 

 نوازش می کرد و می بوسید.

کریم هم هست. پدرت هم همینطور. پسرم، تو کاری نکردی، این  به مریم خانم سفارش می کنم، مواظبت باشه.»

 «حرفا چیه می زنی؟

گریه کنان از اتاق بیرون رفت. احساس می کرد پسرش انتقام پس می دهد. انتقام بالیی که به سر مهرداد و مینا 

دردی داشت که بی درمان آورده بودند. کم کم پسرش را از دست می داد. او در دامی افتاده بود که رهایی نداشت. 

 بود.

هفتۀ بعد مهرداد و مینا طی مراسم ساده ای عروسی کردند. در جشن عروسی آنان فرشته، برادرها و پدر و مادرش 

شرکت داشتند و عده ای از دوستان دانشکده اش. جشن عروسی در خانۀ کوچک آنان برگزار شد. زیبایی عروس 

ا بی رونق می کرد. هیچ کس تا آن شب عروسی به این زیبایی ندیده بود. مثل خورشید چشم را می نواخت و همه ر

دیدار او رنج و خستگی زندان را از تن مهرداد بیرون می کرد و خود را خوشبخت ترین مرد جهان می دید. هیچ 

رد و به کخوشبختی و سعادتی با خوشبختی آن دو قابل مقایسه نبود. شب عروسی، مینا بی اختیار به شهرام فکر می 

 دلِ شکستۀ او و عشق بی سرانجامش. 

بعدازظهر فرشته، مینا را به آرایشگاه برده بود. آرایشگر می گفت تاکنون عروسی به این زیبایی ندیده. او نیازی به 

آرایش نداشت. آرایشگر خیلی ساده او را آراست. مینا زیر تور عروسی همچون فرشته ها شده بود. تمام کسانی که 
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ایشگاه بودند از دیدنش دچار حیرت شده بودند. وقتی داماد او را از آرایشگاه بیرون آورد، همه صف کشیده و در آر

به تماشا ایستاده بودند. مهرداد نمی توانست زیاد به او نگاه کند، از خود بی خودش می کرد. نمی دانست کجاست و 

 چگونه راه می رود. در واقع مینا او را با خود می برد.

در جشن مهمانی، مثل مجلس یوسف و زلیخا همه به جای میوه دستهای خود را برده بودند. هیچ کس، چشم از او 

 برنمی داشت. هیچ کس فکر نمی کرد انسانی به این زیبایی وجود داشته باشد.

می داد. زیباترین  مهرداد در آسمانها سیر می کرد. از نگاه کردن به مینا پرهیز می کرد، چون اختیار خود را از دست

عروس دنیا در کنارش بود. چه لحظه های تلخ و دردناکی را به یاد این لحظه ها، شیرین کرده بود. هزاران بار این 

صحنه را در نظرش مجسم نموده بود، اما هرگز فکر نمی کرد در عالم واقعیت چنین صحنه ای را ببیند. آن هم بسیار 

مینا مافوق تصور شده بود. چه شبها را که به امید این لحظه در سلول تنگ و  باشکوه تر و رویایی تر از تصورش.

تاریکش به سر برده بود. در حالی که فکر نمی کرد که این رویا روزی به حقیقت بپیوندد. هر نگاهی که به مینا می 

ی بود که زیباترین کرد، سراپایش از شوق و هیجان لبریز می شد. خوشبختی اش قابل بیان و اندازه نبود. او ک

 دختران جهان نصیبش شده بود؟

اید عروس ب»پس از شام، زنها شروع به زدن و رقصیدن کردن. پس از اینکه چند نفر رقصیدند، همه دم گرفتند که: 

 «برقصه، عروس باید برقصه.

. م زیبایش مدهوش ساختمینا رقص بلد نبود، اما به خاطر مهمانان کمی رقصید، که همه را با پیچ و تاب مختصر اندا

مهرداد دلهرۀ عجیبی داشت. نمی توانست این سعادت را قبول کند. او کمی با عروس رقصید و چون رقص نمی 

دانست، مینا و بقیه به او خندیدند. هنگامی که آقای مهرجو، پدر داماد، آن دو را دست به دست داد، همه به گریه 

 خالی می دید. مینا هم گریست.افتادند. بخصوص مهرداد که جای مادر را 

مینا عالوه بر اینکه برای مادر مهرداد ناراحت بود، دلش گرفته بود. بی اختیار به یاد شهرام افتاد. چقدر او آرزوی 

چنین لحظه ها و صحنه هایی را داشت؟ تنها که شدند، مهرداد مدتی خیره به مینا نگاه کرد. مینا احساس کرد گریه 

 ی به طرفش رفت. دستش را گرفت و او را کنار خود نشاند.می کند. با نگران

 «چی شده مهرداد؟ هنوز برای مادرت گریه می کنی؟ امشب شب شادیست.»

نه مینا گریۀ خوشحالی است. باورم نمی شه، »مهرداد به چهره اش نگاه کرد و همانطور که اشک می ریخت گفت: 

ش را حفظ کند و پاک باقی بماند. آن هم در خانۀ کسی مثل تیمسار. فکر نمی کردم دختری به زیبایی تو بتواند خود

 «فکر می کردم تو را از دست داده ام. تو چطور توانستی این همه مدت مقاومت کنی؟ چطور خودت را حفظ کردی؟

 تدلش شور عجیبی می زد. این فکر به جانش نیش می زد که آیا مینا پس ماندۀ شهرام است، آیا توانسته مقاوم

 کند...

 «مینا... تو...»

می خواست پیش از این که با حقیقت تلخ روبرو شود از زبان مینا همه چیز را بشنود. نمی توانست باور کند که مینا 

در این مدت پاک مانده و خود را حفظ کرده باشد، می ترسید. اگر غیر از این بود، چه واکنشی نشان دهد؟ چه کند؟ 

ک شود وحشت داشت. می خواست پیش از هر کاری از زبان او حقیقت را بشنود. نمی توانست از اینکه به مینا نزدی

 مینا را مقصر بداند، ولی نمی توانست دلهره و وحشتش را مخفی کند.

 مینا چشمانِ اشک آلودش را بوسید و موهای سیاهش را نوازش کرد. می دانست منظور مهرداد چیست. خندید.
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عزیزدلم، محبوبم، خاطرت جمع باشه، کسی به من دست نزده. قسم خورده بودم که »ی گفت: با عشوه و طنازی خاص

تا بمیرم جز تو کسی دستش به من نرسه. هیچ کس جرأت نزدیک شدن به منو نداشت. چرا تعجب می کنی؟ یک 

پاک و منزه است، زن اگر مایل نباشه، هزاران مرد هم حریف او نمی شوند. بی خود دلهره نداشته باش. مینای تو 

 «پاکتر از مریم مقدس.

 باز خندید و سر روی سینه اش نهاد.

 

انقالب اوج گرفته بود و درگیری و تظاهرات هر روز ادامه داشت. کار هر روز آن دو این بود: رفتن به تظاهرات، 

نهای محل، ترتیب کمک به مجروحان و خانواده های آنان، آماده کردن پالکارد و شعار، رهبری بچه ها و جوا

 سخنرانی در مسجد و محل و جمع کردن مالفه، پنبه و دارو از خانه ها.

شبی مهرداد با لباس خونی و سر و وضعی آشفته به خانه آمد. یک روز پس از شهادت استاد نجات الهی بود. در 

 تشییع جنازۀ او نیز عده ای شهید شده بودند.

ی ریخت. مهرداد همانطور که چای می نوشید و به مینا نگاه می کرد، گفت: مینا لباس او را عوض کرد و برایش چا

امروز اتفاق عجیبی افتاد. در میان مجروحانی که به بیمارستان می بردم، کسی را دیدم که باورم نمی شد. حدس بزن »

 «کی بود؟

 «برادرم؟... برادر فرشته؟»مینا به فکر فرو رفت. نگران شد. عاقبت پرسید: 

نه، دیدن برادرت که تعجب نداره. کسی که فکرشم نمی کنی. کسی که اهل این »داد خندید و با شوخی گفت: مهر

 «کارها نبود...

 مینا به فکر شهرام افتاد. قلبش فشرده شد.

 «شهرام؟»

 مهرداد خندید.

 «آفرین خودش بود. رفته بود زن مجروحی رو نجات بده...»
 

 «مطمئنی؟ کجا بردیش، کدوم بیمارستان؟»انی گفت: مینا سخت غمگین شد. با نگر

 «برات مهمه؟ می خوای ببینیش؟»مهرداد با تعجب نگاهش کرد و گفت: 

 «البته، باید ببینمش. کجاست؟ حالش خیلی بد بود؟ گلوله به کجاش خورده بود؟»مینا نگران و غمگین و متفکر گفت: 

 «بی... دوستش داری؟بیمارستان هزارتختخوا»مهرداد حیرت زده گفت: 

 «نه، اما باید ببینمش، تا فردا زنده می مونه؟ میای امشب بریم؟»مینا بی حوصله و غمگین گفت: 

بیمارستان غلغله بود. بوی خون و الکل در راهروها پیچیده بود و صدای ناله به گوش می رسید. شیون و گریۀ مادران 

 بود. مرتب آژیر آمبوالنس به گوش می رسید... راهرو را پُر کرده بود. همه جا پُر از مجروح

 شهرام رنگ پریده زیر مالفه ای خونین افتاده بود.

 مینا باالی سرش رفت.

 «سالم شهرام، خدا بد نده، چی شده؟»
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شهرام در آرزوی شنیدن چنین صدایی بود. آرزوی این که مینا را ببیند و بعد بمیرد. با خوشحالی نگاه خود را به 

 و دوخت.چشم ا

مینا! فرشتۀ من، پری من! فدات بشم، خدایا چه سعادتی. از کجا فهمیدی من اینجا هستم؟ کاش زودتر جلو گلوله »

 «می رفتم تا تورو ببینم.

 چشمان گود رفته اش را به روی او گشود.

 «عروسی کردی؟»

 آهی کشید و...

 اشک به چشمش نشست. مینا دستش را گرفت. مثل یخ بود.

ات اشک مینا بر صورتش چکید، اما او دیگر آنها را حس نمی کرد. مینا گریه کنان دست بر چشمانش که به او قطر

دیگه رنج نمی کشی، راحت شدی، تو می بایست شهید می شدی، »خیره مانده بود کشید و آنها را برای همیشه بست: 

 «شهید عشق.
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 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


