
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های فاصله اتوبوس تا ایستگاه چند متر بیشتر نبود، ولی ماشین

رسید چنان در هم گره خورده بودند که به نظر میکوچک و بزرگ 

 رسد!هرگز به ایستگاه نمی

ی مسافران، دختر جوانی نشسته روی میان جمعیت به هم فشرده

های کنار پنجره، چون کودکی سر به زیر و آرام در خود یکی از صندلی

 مچاله شده بود. 

تر ی اتوبوس، نزدیک صندلی دخجز سربازی که مرز قسمت زنانه

ی های لرزان و گریهگرفته و شانه ایستاده بود کسی به چشمان خون

کرد، حتی خانمی که کنار دستش در حال ای نمیصدایش توجهبی

 چرت زدن بود.

ای سرش را باال آورد و نگاهی به خیابان انداخت. دختر برای لحظه

های سرخ و بار دیگر به چشمدستمال کاغذی گلوله شده را یک

ها های لرزانش را در دهان فرو برد و با دندانکشید و لبنمناکش 
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فشرد، جوری که انگار لب نداشت. نفسش هق آرامی شد و در سینه 

شکست. قطره اشک دیگری از چشمش غلتید و جایی روی آستین 

 ای رنگش محو شد.مانتوی سرمه

دختر از روی صندلی بلند شد و از خانم کناری خواست به او 

حوصله و ها را بدهد. خانم، بیبیرون رفتن از ردیف صندلیی اجازه

ه انندرسنگین روی صندلی چرخید و دختر با صدایی بلند اما لرزان از 

ار ی او را تکرخواست درِ عقب را باز کند. مسافران دیگری هم خواسته

ردم رد مکردند و گفتند راننده منتظر رسیدن به ایستگاه نماند و بگذا

ی خسته و کالفه، در را باز کرد اشان برسند. رانندهدگیبه کار و زن

 ند نفر پیاده و سوار شدند.که نگاه کند چاینبدون 

ییز ن پاآفتاب روزهای آخر شهریور ماه هنوز داغ بود و خبری از آمد

های های درختابر، آبی دلگیر بود و برگبا خود نداشت. آسمان بی

ای به نظر هن، بیشتر قهوی دو سوی خیاباخسته و خاک گرفته

که نارنجی و سرخ و زرد شده باشند. بوی دود رسیدند، بیش از اینمی

رفت. صدای ها میشمار، هوایی بود که به ریههای بیلوله اگزوز موتوری

بندان کر کننده بود وقتی دختر خود را از های مانده در راهبوق ماشین

وار توجه به سرباز که سایهبیروی شلوغ رساند الیشان به پیادهالبه

اش انداخت و داشت. دختر نگاهی به ساعت مچیپشت سر او قدم برمی

 هم! هایش را تندتر کرد، سربازقدم

اره وقتی دختر از کنار تلفن عمومی رد شد فکری به سرش زد، دوب

کرد. برگشت و دو قدم دورتر از پیرزنی ایستاد که با تلفن صحبت می

الی حر او تکیه به درختی در همان نزدیکی داد، در سرباز هم پشت س

 که با سماجت در پی جلب نگاه دختر بود.
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صدبار بهت گفتم »زد؛ که در گوشیِ موبایلش فریاد میمرد جوانی 

د نگاه دختر را به خود کشاند، به دلش ب« ره!نه، حرف به خرجت نمی

 ند.کا آزاد افتاد، باز اشکش سرازیر شد. پیرزن خیال نداشت تلفن ر

 سرباز با صدایی آرام از پشت سر دختر گفت:

 کنی؟ــ برای چی گریه می

کند سرش را به دختر که ناگهان متوجه شد کسی او را نگاه می

 اش شدیدتر شد.سوی صدا برگرداند و وقتی نگاه سرباز را دید گریه

اهمیت به سرباز و سؤالش، با پشت بند انگشت چند ضربه به بی

شی ای کنار تلفن زد و با دیدن نگاه طلبکارانه پیرزن گوشیشهدیوارک 

 «تو رو خدا!»صدا گفت؛ به دست، بی

بار دختر را که دید؛ چیزی در گوشیِ تلفن پیرزن چشمان اشک

جا ایستاد تا تلفن باز اش را قطع کرد، ولی نرفت، همانگفت و مکالمه

 آزاد شود.

 کارت تلفنش را داخلدختر با عجله پشت محفظه تلفن ایستاد، 

 دستگاه گذاشت و شماره گرفت.

 ــ مهرانه... منم، متین!

و  های گریه را سر دادسرش را به دستگاه تلفن تکیه زد و باز های

 فقط گفت:

 ــ نه!

های آن سوی خط داشته باشد. ای به حرفرسید توجهبه نظر نمی

 د و نفس بریده گفت:هایش را به هم فشرچشم

عوام دبابا کمتر  یای خونه ما؟... تو رو خدا... تو باشیتونی بــ می

 گم تو رو خدا!کنه... میمی
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 انگار مهرانه رضایت داده بود.

 م.هخون ــ قربونت برم... جان من دیر نکنی... من تا یه ساعت دیگه

سپس گوشی را سر جایش گذاشت و از تلفن فاصله گرفت و نگاه 

ی هایش را با دستمال کاغذاخت. اشکرو اندگذرایی به سر و ته پیاده

 سرش مچاله و تکه پاره شده پاک کرد و راه افتاد... سرباز هم پشت

 بود!

که دلیل انگار سرباز هیچ کار دیگری در این دنیا نداشت جز این

 ی دختر را بداند.گریه

 قدر ناراحتی؟ــ از چی این

ه ی کجوان متین باز حرف سرباز را نشنیده گرفت، اما با دیدن مرد

 کمی دورتر، جلوی درِ آبمیوه فروشی ایستاده بود زیر لب گفت:

 ــ آقا مزاحم نشو!

 ای شنیده بود کنار متین آمد وسرباز که گویی حرف دلگرم کننده

 هایش را با او هماهنگ کرد:قدم

 رم!کنی... من میــ تو بگو چرا گریه می

د و از ذهنش متین دید که مرد جوان متوجه او شده. دلش لرزی

 «ندازه!االن فرشاد یه کتک کاری حسابی راه می»گذشت؛ 

فرشاد چند قدم به متین نزدیک شد، آن هم در حالی که نگاه 

داشت. سرباز سرش را پایین ی سرباز برنمیاش را از چهرهخصمانه

 انداخت و به سرعت از متین فاصله گرفت.

 خواستم برم!یگه میقدر دیر کردی، دــ چه

هایی که ی رمانداشت اگر مثل همه قدر هیجانین فکر کرد چهمت

شد و عشق و آویز میخوانده بود، دوست پسرش با سرباز مزاحم گل
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 داد. سرش را پایین انداخت و آرام گفت:غیرتش را به او نشان می

 ز خطــ اشتباه کردم به جای مترو با اتوبوس اومدم، فکر کردم ا

 اجور بود.سم، ولی ترافیک خیلی نرآد زودتر میویژه می

که تماسی برقرار شود دستش را از پشت، نزدیک آنفرشاد بی

ن ی دختر گرفت و او را به داخل آبمیوه فروشی هدایت کرد. متیشانه

 سر اولین میز خالی نشست و کیف بزرگش را روی صندلی پالستیکی

 ایهای درشت اشک از چشمان قهوهسفید کناری گذاشت. قطره

 ها سُر خورد.اش روی گونهتیره

روی دختر، طرف دیگر فرشاد لبخند محوی به لب داشت وقتی روبه

 میز نشست و گفت:

 ــ اُه اُه... چشماشو ببین... پس قبول نشدی، نه؟!

 اش را مهار کند!و تالش کرد خنده

کرد پوشاند و در حالی که سعی می متین صورتش را با دستانش

 د نشود، گفت:اش بلنصدای گریه

 کشه!ــ بابام منو می

 همچنان لبخندی کنج لب فرشاد بود:

گو کنه دیگه... جنایت که نکردی! حاال بــ فوقش یه ذره دعوات می

 خوری؟چی می

توجه به حرف فرشاد با صدایی خفه که از الی دستانش متین بی

 آمد، میان گریه گفت:بیرون می

 دونم!کشه... میمی شناسی... منوــ تو بابای منو نمی

 لبخند فرشاد شکلی از ترحم و دلسوزی گرفت:

 ــ پس بیا آخرین هویج بستنی رو با هم بخوریم!
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 و بعد رو به کارگر پشت پیشخان گفت:

 ــ دوتا هویج بستنی بده به ما.

 سپس سر سمت متین چرخاند و غر زد:

 تر برای قرار سراغ نداشتی؟ــ جایی از این درب و داغون

 بار دیگر بینی قرمزش را با دستمال پاک کرد. نگاهی بهن یکمتی

 زده گفت:دور و بر انداخت و اندکی خجالت

 ــ باید زود برم خونه... وای... به بابام اینا چی بگم!

های بزرگ هویج و دوباره گریه را از سر گرفت. حتی وقتی لیوان

نیامد. فرشاد ی متین بند اشان روی میز چیده شد باز هم گریهبستنی

گرداند و مانده بود چه های کوچک در لیوان میقاشق بلند را با حرکت

 ی دختر تمام شود.کند تا گریه

 خوای بهش بگی؟طوری میــ چه

 دونم!ــ نمی

 فهمه دیگه.ــ البد تا با این قیافه ببیندت خودش می

 متین سرش را به ساعدش چسباند که روی میز بود و گفت:

 ا!ــ وای خد

 زنه؟ــ کتکتم می

دونی... حاال دیگه مجبورم زد... تو که نمیــ کاش فقط کتک می

 زدواج کنم.اکنه با این خواستگاره می

 ــ خواستگار؟ نگفته بودی خواستگار داری!

متین سرش را بلند کرد و نگاهی درمانده به فرشاد انداخت. تازه 

وده! یگانه گفته بود یادش افتاد منظورش از آن دیدار نابهنگام چه ب

باید هر چه زودتر ماجرای خواستگار را به فرشاد بگوید. گفته بود باید 
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حسادت او را تحریک کند و کاری کند تا فرشاد پا پیش بگذارد! در 

 «آد!قدر پیرهن آبی بهش میچه»همان حال با خود فکر کرد؛ 

 آن.میشنبه ــ خودمم تازه فهمیدم... دیشب مامان بهم گفت. پنج

های برجسته و لرزان متین چشم دوخت. زیباترین فرشاد به لب

 دانست!ودش نمیهایش بود که خی دختر، لبعضو چهره

 خوای قبولش کنی؟ــ می

 تونم...طور میگی؟ چهــ فرشاد! چی می

هایش را به ای لبحرفی را که سرِ زبانش بود ادامه نداد. لحظه

هدف روی میز چرخید و بعد نگاهش بیدهان برد و با دندان گزید، 

 گفت:

ه یخوام به این زودی... یعنی با ــ من تازه هیجده سالمه... نمی

 غریبه...

آب  ه ازو باز گریه را از سر گرفت. فرشاد قاشقی بستنیِ نارنجی شد

 هویج به دهان گذاشت و سرخوش گفت:

یبه و غرــ مامان منم هیجده سالش بود که ازدواج کرد! حاال برای ت

 نت؟!ست یا هیجده ساله بودبودنش مسئله

 ــ هر دوش!

فهمید چرا فرشاد از هیچ اطمینانی در صدای متین نبود و نمی

 شنیدن نام خواستگار، خونش به جوش نیامد و حسادت نکرد!

 ای از لیوانش نوشید و با خنده گفت:فرشاد جرعه

 یت؟!خوای منم بیام خواستگارــ می

به  بار دیگرای از تپش افتاد. د آمد و قلبش لحظهی متین بنگریه

ای سکوت کرد و عقل و خردمندیِ دوستش یگانه ایمان آورد. لحظه
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 بعد با نگاهی پر تردید گفت:

 خوای بری آلمان!ــ تو که می

 ــ گفتم بیام خواستگاریت، نگفتم که با هم ازدواج کنیم.

تظارش را داشت. چیزی نبود که ان لنگید... اینیک جای کار می

 یعنی چه که بیاید خواستگاری ولی از ازدواج خبری نباشد؟!

 س؟!کنی بابای من بچهــ فکر می

 رسه. باور کن!ــ نه. ولی... این تنها راهیه که به فکرم می

سوخت و اشکش خشک شده ی متین میچشمان به خون افتاده

، ولی... از دانست این دقیقا آن چیزی نیست که باید باشدبود. می

ای بود برای هیچی بهتر بود! شاید این یک شروع بود، شاید روزنه

زد به داد شادی کوچکی که ته دلش وول میامیدواری. نباید اجازه می

ی همه خنگ و کودن قدر هم به گفتهچشمانش راه پیدا کند، هر چه

توانست درک کند، هر چند ی به خصوص را میبود باز هم این مسئله

 انداخت.اه شوخ و بازیگوش فرشاد چیزی از جنس شک به دلش مینگ

گی حاال که رد شدی بابات به زور شوهرت ــ ببین... مگه نمی

خوای ازدواج کنی؟ خب من کمکت گی االن نمیده؟ مگه نمیمی

آم خواستگاریت، خرجش یه دسته گل که بیشتر نیست! یه کنم! میمی

رم پی زندگی خودم، تو بعد من می گیریم وسر و صدا مینامزدی بی

. هم با خیال راحت دیپلمتو بگیر و بعد هم بگو خودت منصرف شدی

هر وقتم که خواستی با کسی که دوست داشتی ازدواج کن... سر 

دونی که من االن آمادگی ازدواج ندارم، بهت که فرصت. خودت می

 گفته بودم.

 پابرجا بود. شادی کوچک از بین رفت، ولی کورسوی امید هنوز


