
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اش او هنوز چشم از افشین برنداشته بود و با نگاه زیرک و موشکافانه
ای تلخ هایش نزدیک کرد. جرعهرا زیر نظر داشت و لیوان چای را به لب

 ای پرسید:اش درهم رفت و بعد هم با لحن طلبکارانهنوشید و چهره
آقا مجید، همونی نیست که پارسال برش داشتی ... ــ این دوستت

 آوردی اینجا؛ تا یه کاری براش دست و پا کنم؟

 شد و جواب داد: حالت معذبی روی مبل جا به جا افشین با
 بله آقا کیان، همونه.ــ 

ع از سال نیروهای جدیدمونو استخدام کرده بودیم یادمه که اون موقــ 
 نبود که مشغول بشه. و کاری هم

آن وقت بود که تای ابروی کیان باال  باز هم با حرکت سر تأیید کرد.
اش هم صرف نظر کرد که آن را رفت و انگار از نوشیدن چای نیم خورده

 روی میز گذاشت و گفت:

 گار حریر از آب در اومده؟چی شده که این دوستت خواست عجیبه!ــ 
و در دل لعنتی فرستاد  اش را مشت کردافشین کف دست عرق کرده 
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به مجید که او را در چنین موقعیتی قرار داده بود و دنبال جواب مناسبی، 
 آورد. کیان اما خونسرد و آرام روی صندلی گردانش تابیبه ذهنش فشار 

 پرسید: و خورد
 درست و درمونی پیدا کرده؟ کار کنه؟چه کار می ــ حاال

 ای به ابرو انداخت و ادامه داد:منتظر جواب افشین نماند. گره

حتمی پیدا کرده و اوضاعش از پارسال زمین تا آسمون توفیر داره ــ 
 کنه. خواستگاری که به خودش جرأت داده پا پیش بذاره و دختر منو

حفظ  افشین علیرغم اضطراب درونش سعی داشت ظاهر آرامش را 
 اش را به پشتی داد و پایی از روی پا رد کرد:کند. تکیه

 خب تو همون میوه فروشی پدرش مشغوله!... ــ کار که

ی ناگهانی و بلند کیان توی فضای اتاق پر شد و لحظاتی صدای خنده
کرد و در حالی که هنوز طور که افشین مات و متحیر نگاهش میبعد همان

نمایان بود کمی به طرف جلو خم شد و اش هم آثار خنده در چهره
 هایش را در هم چفت کرد:دست

 ــ بین خواستگارهایی که برای حریر اومده این یکی نوبره!
 ــ اما مجید پسر خوبیه آقا کیان!

ــ این کافی نیست. برای داشتن یه زندگی موفق خیلی چیزها اهمیت 
 هاست.خوب بودن یکی از اون داره که

ی گفتگو برایش اهمیتی داشته باشد از جا آنکه ادامهیاین را گفت و ب 
نیم نگاهی به  برخاست و کت خاکستری رنگش را از جا لباسی برداشت.

 صورت گرفته و دلخور افشین انداخت و گفت:
 .کارخونه برم سر هی دیباــ 

 !کس تعارف نداشتبا هیچ انیک ...جواب کردن او یعنی نیا
. رفت انیک طرف به محکم چندان نه یهایقدم با و برخاست جا از 

 با انیک. دانستمیقبل  از را جوابش انگار که یحرف گفتن یبرا زدمی دل
 را رنگش یمشک چرم فیک و کرد باز را مخصوصش کمد در تفاوتیبی

 یهمه نیافش بگذارد، رونیب اتاق از را شیپا کهاین از قبل. آورد رونیب
 :دیبگو بتواند تا کرد جمع را توانش

 ان؟یب یخواستگار یبرا شب هی دینمی اجازه... پســ 
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 و دیرسیم نظر به ترجدی شهیهم از اشچهره حاال. برگشت انیک
 :داد پاسخ درنگبی

دم به یه آدم یه القبا که هیچ مو نمیــ نه جونم، دختر یکی یه دونه
حریر توش زندگی م، یا دست کم شرایطی که سنخیتی با من و خونواده

 کنه نداره.می
خواست به آن بحث منتظر حرف دیگری از سوی افشین نماند. می

ی افشین پایان داده باشد که لبخند محوی زد و دستش را روی شانه
 گذاشت:

 زنم.آم دنبال حریر، یه سر هم به مادرت و حاجی میــ امشب می

 افشین به آرامی سر تکان داد و لب زد: 
 فعال خداحافظ. گم بهشون.میــ 

آنکه جوابی شنیده باشد، از اتاق بیرون رفت. افشین این را گفت و بی 
چند دقیقه بعد همین که افشین اتومبیلش را از پارک بیرون آورد، صدای 

 را زد: حوصله اسپیکراش بلند شد. نگاهی به صفحه انداخت و بیگوشی
 ــ جانم مجید؟

 دی؟و جواب نمیــ کجایی تو؟ چرا گوشیت

 راهنما زد و خود را وسط خیابان کشاند:
 ــ اومده بودم پیش کیان.

توانست حس کند، وقتی ی مجید را حتی از پشت تلفن هم میشورهدل
 آمد، گفت:با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می بعد از مکثی کوتاه،

 ــ خب؟
ان به تو دختر من که گفته بودم کی ــ چی دوست داری بشنوی مجید؟ 

بده نیست. فقط با این همه اصرارت خواستی منو سنگ رو یخ کنی که 
 کردی!

 ــ چرا؟
 خواد به تو دختر بده؟که نمیــ چی چرا؟ این

 مگه من چمه؟ ــ خب آره،

ای کشید و از آینه نگاهی به ماشین پشت سری افشین نفس کالفه
 :انداخت که سعی داشت سبقت بگیرد و کمی کنار کشید
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 کنه واسه مال و اموالش نقشه کشیدی.ــ کیان خیال می
 مجید شاکی پرسید:

خواستی بهش بگی که نقل این حرفا نیست... که من و حریر ــ می
 همدیگه رو دوست داریم.

 رفت زیر سؤال!گفتم که خوش غیرتی خودمم میدِ آخه اگه اینو می–

 فت و گفت:زد نشنیده گرای را که توی صدایش موج میرنجیدگی
 کشم.ــ من پا پس نمی

 اش را از هوا پر و خالی کرد و داخل اولین فرعی پیچید.افشین سینه

*** 

به زحمت لبخندی زد و سعی کرد حرمت مهمانان را که چندان هم 
ناخوانده نبودند نگه دارد. نگاهش را از حاج محمود گرفت که پشت بند 

به مریم داد. گردی صورت  خیالی سر داده بود وی بیحرف پدرش خنده
تر از هر زمان دیگری اش توی قاب سفید روسری، معصومانهمهتابی

 داری که روی سر داشت،آمد چادر نماز گلداد و به نظر نمینشانش می
هایی با قدم جلوی دست و پایش را گرفته باشد، چرا که در همان حال هم

زاحمتی داشته باشد و آنکه برایش مکرد، بیمحکم سینی چای را حمل می
کرد. نگاهش هنوز روی لبخند محوش، عمق آرامش درونش را بیداد می

 مریم بود که گوشش پر شد از صدای مادرش:
 زحمت کشیدی مریم جون؟ چرا ــ تو

 و صدای آرام و متین مریم که:

زحمتی نیست خاله، ماجده داشت آشپزخونه رو جمع و جور ــ 
 براتون چایی بیارم.کرد، گفتم من می

آسیه نگاهی گذرا به صورت مجید انداخت و تحسین را چاشنی 
 صدایش کرد:

 دختر کدبانوی من! ــ قربونت برم
حتمی  اش را نداشت،ی مجید و عتاب خطاب احتمالیاگر مالحظه

کرد. عروسی که خیلی وقت بود آرزویش را داشت تا عروس خطابش می
 دستش را در دست مجید بگذارد.
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قدر بزرگ شد که حسرت سر و سامان گرفتن دانست مریم کی آننمی
ای دختر بچه اش،او را به دل مادرش نشاند! هنوز هم تصویر دخترخاله

اش ایزد و عروسک پارچهاش را محکم زیر گلو گره میبود که روسری
ها یا به چادر مادرش شد. اغلب توی مهمانییک دم از دستش رها نمی

گرفت. تا این یکی دو سال آخر که یا که کنار ماجده پناه میچسبید می
بلکه هم خانمی و هم بزرگ شدنش  انگاری ناز نگاهش برای مجید بود تا

 را به رخ او بکشاند!

 ــ بفرمایید آقا مجید.

نگاهش از سینی چای که مقابلش قرار داشت باال رفت و به یک جفت  
 به گوشش طنین انداخت:چشم عسلی خیره ماند و باز صدای آسیه 

 ــ بردار مادر، مریم جون خسته شد!

رفت ها مینفس بلندی کشید و در حالی که دستش طرف یکی از فنجان
ای برهم زد و نوش جان گفت، زیر لب تشکری کرد. مریم محجوبانه مژه

قدر آهسته که شک داشت مجید شنیده باشد. در عوض لبخند روی اما آن
پایید وسعت ی وجودش چشم شده و آن دو را میهای آسیه که همهلب

گرفت و نگاهی هم معنادار، به جانب خواهرش انداخت. حاج محمود و 
شد، در گاه بین خواهرها رد و بدل میعلی آقا فارغ از رمز و رازی که گه

ها که حاج محمود حال زیر و رو کردن خاطرات گذشته بودند. همان وقت
گذشت. و دو سالی از ازدواج علی آقا و آسیه می به خواستگاری مهناز آمده

ی کردند دختر کوچکش را زودتر روانهکه همه عزیز صدایش می مادر زن،
ی بخت کرده و انگار سنگ گنده جلوی پای داماد انداختن را سر خانه

ی محمود ناچار شدند سرتاسر شوهر دادن مهناز یادش آمده بود که خانواده
رفت و آمد کنند، بلکه دل عزیز رضا  بیامرز آقا سید خدای تابستان به خانه

 بشود به شوهر کردن دختر بزرگش!
گفت و  «خسته نباشی عزیزمی»ماجده از آشپزخانه بیرون آمد و مهناز 

جا کرد. آلود سرش را روی پای مادرش گذاشته بود جابهمینا را که خواب
یه با سر اشاره به که ماجده فرصت جواب دادن پیدا کند آسقبل از این

 های میوه کرد:بشقاب
 یه سری بشقاب بیار ماجده جان. ــ اینا رو جمع کن،
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 مهناز ابرویی باال داد:
 خوریم دیگه آسیه، دستت درد نکنه.ــ نمی

هنوز این حرف کامل از دهانش بیرون نیامده بود که حاج محمود 
ن شوخ ای انگور به دست گرفت و خطاب به علی، با همان لحخوشه

 مانندش گفت:
راست و حسینی بگو چه  ــ حاال که این همه سال گذشته علی جون،
ی شوهر دادن دختر بزرگه بالیی سر عزیز خانوم و آسیه آوردی که نوبه

 طوری دست و دل پیرزن به لرزیدن افتاد؟که رسید، این

 ی حق به جانبی به خود گرفت:علی که خیال کوتاه آمدن نداشت قیافه
عد از این همه سال نگرفتی قضیه چی بود حاج محمود؟! عزیز ــ ب

خانوم منو دیده بود که هم و غمش این شد یه دوماد دیگه با وجنات من 
خواست خیالش راحت باشه پیدا کنه. اون همه که تو رو برد و آورد، می

که به خوبی دوماد کوچیکه هستی و بخت و اقبال دختر بزرگه کم از 
 کوچیکه نداره.

هایش الی خندهی حاج محمود بلند شد و البهباز هم صدای قهقهه 
 گفت:

 آری رفیق!آد هیچ جوری کم نمیخوشم میــ 

اش را در بشقاب تمیزی قرار داد که همان دم ماجده انگور نیم خورده
 تر از قبل شد:پیش رویش گذاشت و لحنش جدی

 واسه فروش مغازه چه کار کردی؟ــ 

 ــ فعال که هیچی.
 حاج محمود از زیر چشم نگاهش کرد:

 ت چیه؟ــ برنامه

 هایش رو به پایین انحنا یافت و بعد از کمی مکث به حرف آمد:لب
ی بزرگ دو دهنه تو یه جای پر رفت ــ تو فکرم با پول اینجا، یه مغازه

 مجید رو بذارم پاش کار کنه. و آمد اجاره کنم و لوازم برقی بریزم توش و
 لحنش پر از گالیه شد، وقتی نگاه مجید کرد و ادامه داد: 

 ده.ــ تو این میوه فروشی که دل به کار کردن نمی
حاج محمود که دندان برای آن ملک تجاری تیز کرده بود ابروهایش  
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 گره برداشت:
ــ قبال هم گفتم خریدارم، بفروش خودتو راحت کن. اون مغازه بیشتر 

 های الکی!داشته باشه دردسر داره و دویدنکه برات سود از این

آورد که منطقش بیشتر از علی، به مجید فشار میهای بیحرف
 جواب داد: و پوزخندی زد

خوای رو این مغازه قدر خرابه، شما چرا میــ اگه وضعیت این
 گذاری کنی؟سرمایه

 تر شد:های محمود غلیظاخم
ی ملکم خوراک اینه تا شعبهــ چون من یه قنادی دارم عمو جون؛ اون 

ی و اون طرف مغازه دوم صدف رو راه بندازم. اقال سیصد متر این طرف
اما تو همون راسته غیر از شما، دو تا میوه ؛ شیرینی فروشی نیست بابات،

 فروشی دیگه هم باز شده.

 ی حرفش را گرفت:رو به باجناقش کرد و دنباله 
 ی شد، کافیه یه ندا بدی.ــ در هر صورت هر موقع تصمیمت قطع

امان نداد علی حرف دیگری بزند و رو به همسرش کرد و سری تکان 
 داد:

 ــ بریم خانوم؟
 تر گرفت:آسیه اعتراض کنان رویش را محکم 

 ــ کجا به این زودی حاج آقا، تازه سر شبه!

 مهناز لبخند نیم بندی زد:
 ــ ساعت از دوازده هم گذشته خواهر!

 که تعطیله.فردا  ــ باشه،

 اش کرد:آلودهمهناز با چشم و ابرو اشاره به دختر خواب
ـ امروز صبح زود بیدار شده و خسته ست، آقا محمود هم کلی سفارش ـ

 داشته و یه سره مغازه بوده.
 ی بزرگ شیرینی پاپیونی که روی زمین بود خیرهنگاه آسیه به جعبه

 شد:
 ــ دستتون درد نکنه، شرمنده کردین.

 بلتونو نداره.ــ قا


