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اول فصل

ها که تو  خونه  نیدرست مثل ا! يا یچه خونه و زندگ! بود یاما چه سالن! نشسته بوده و منتظر. و تنها تو سالن نشسته بودم تک

 !و چمن همه جاش درخت و گل و باغچه ! حدود دو سه هزار متر اطیح! دوبلکس ییالیو يخونه  هی! دنیآ نشون م لمیف

چه ! ییچه فرش ها! بودن دهیسه دست مبل توش چ! متر سالنش بود ستیفکر کنم فقط دو! یچیه گهیشون که د خونه

چند تا  . نیاز باال بود و مشرف به سالن پائ کیسالن کوچ هیکه  رفته بود باال يا شهیش يپله  يسر هیاز کنار سالن ! ییتابلوها 

دو طبقه  يبرا  يقشنگ با در نرده ا یلیو خ کیآسانسور کوچ هی! بود کیکوچ نسورآسا هیکنار پله هام . اتاقم اون طرفش بود

گذاشته بودن که  آسانسور  هی نجایاون وقت ا! ساختمون بود بدون آسانسور هیخونه ما طبقه چهارم ! جالب بود یلیخ! خونه

 ! طبقه باال رفتن سخت نباشه هیبراشون 

در  شد و  یسکو از سالن جدا م هیآشپزخونه بزرگ که با  هی. نداشت دید نجایآشپزخونه بزرگ بود که از ا هیطرف سالن  اون

 دهیکش م روش  چکینوع پ هیه بود و جدا شد شهیش لهیسکو پنجره پنجره بود و از سالن به وس ياما باال. بود   ’open‘  واقع 

توش کاشته   یآپارتمان اهیقشنگ بود که چند نوع گ یلیخ يتا دور سالن م گلدون ها دور. بودن که واقعاً قشنگش کرده بود

بودن و آروم آروم  ش بود که از سنگ درستش کرده  گهیگوشه د هی وامیپاس هی! کرد یم ییایرو یلیبودن و منظره سالن رو خ

خواست که  یدلش م که آدم  يبود طور قشنگواقعاً  زیخالصه همه چ! یچشمه واقع هیمثل ! نیپائ ختیر یباالش آب ماز 

 !و نگاه شون بکنه و لذت ببره نهیبش

خوش   یلیخ. اومد طرفم یحدود پنجاه و خرده ساله ، داشت م يمرد هی. دمیپا شن يسالن بود که صدا گهیبه طرف د حواسم

 :با لبنخد جوابم رو داد و گفت . از جام بلند شدم و سالم کردم. شلوار و کراواتبا کت و  پیت

، درسته؟ دیخانم هست میشما مر  -  

 ...بله ، از طرف شرکت   -  

که  یفیمورد وظا تون در  ییحتماً دا. تا با خانم آشناتون کنم دیاریب فیتشر. رو گفتن زیتون همه چ ییدا. دونم یدونم ، م یم  -  
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 !به عهده تون هست باهاتون صحبت کردن نجایا

 ...باره که  نیاول يالبته من برا! شیکم و ب  -  

 !نیبفرمائ. نیش یدو روز کامالً مسلط م یکیظرف . ستین يا یکار آنچنان! نینگران نباش  -  

 .میآ ی، من دنبال تون م نیشما بفرمائ  -  

 .نیتعارف نکن  -  

 »باال که گفت میاز پله ها رفت ییدوتا « 

 !خطرناکه قلبشون  يبرا. بشن یعنوان عصب چیبه ه دیدر ضمن نبا. بشه ، همه سر ساعت ریداروهاشون د دیخانم نبا  -  

 ... یکه من تمام سع نیمطمئن باش  -  

 .گفتم يادآوریفقط محض ! دونم یم! دونم یم  -  

 »پله ها يباال میبود دهیرس« 

 يخانم تو . کامله سیپنج تا اتاق با سرو نجایا. کنم و بهش اعتماد دارم یتون سال هاست که کار م ییطرف با دا نیاز ا  -  

 .گن یخودشون برنامه روزانه شون رو بهتون م. اتاق هستن نیآخر

 »اتاق که آروم بهم گفت هیدر  يجلو میدیرس« 

 دیهم زبون با  هیبگم،  یچ هیکنم شما به عنوان  یماالً فکر ماحت! دن یتمام کارهاشون رو خودشون انجام م باًیالبته خانم تقر  -  

 !ن؟یمتوجه ا! نیبراشون باش

 »رو تکون دادم که آروم در زد سرم« 

 .نیبفرمائ  -  

و  خانم حدود هفتاد  هی. و منم رفتم تو و سالم کردم ستادیدر رو آروم باز کرد و رفت تو و کنار ا! محکم و آمرانه يصدا هی « 

 ».نگاهم کرد و آروم جوابم رو داد. نشسته بود لچریو هی يساله روچند 
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 .خانم هستن که خدمت تون گفته بودم میمر شونیا  -  

 »بگه گفت گهید يزیتکون داد و تا اون آقا خواست چ يسر« 

 !شه یم رتیشما برو د  -  

برم  مرتبه ترس  هی. در رو هم پشت سرش بست رونیب لبخند از اتاق رفت هیبه خانم و بعدش به من کرد و با  ینگاه هی اونم« 

 »!که موق کنکور داشتم يمثل دلهره ا! ترس نه ، دلهره! داشت

 !زمیجلو عز ایب  -  

 »چند تا قدم رفتم جلو « 

 !نیبش  -  

گوشه  هی بزرگ ونیزیتلو هیگوش ش بود و  هیتخت خواب دونفره  هیحدود چهل متر که  دیبزرگ بود شا یلیاتاق خ هی « 

قد مثل  تمام  يپنجره ها. شم تمام پنجره بود گهیطرف د هی. شده بود دهیچ زیم هیبا  یطرف شم سه تا مبل راحت هیش و  گهید 

 .خورد یدر که به تراس خونه م

 ».لبخند زدم هیمبل نشستم و  هی رو

؟یسال چندم ؟ير یدانشگاه م  -  

آخر  -  

؟يچه رشته ا نیآفر  -  

 .عمران  -  

 !نیآفر! نیآفر  -  

 ...خانم ، اون آقا فرمودن نیببخش  -  

 ...!دکتر يآقا...!  يآقا  -  
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 .رو از شما سؤال کنم فمیدکتر فرمودن که وظا يبله ، آقا  -  

 !ف؟یوظا  -  

 »و گفت دیخند« 

کار؟ يبرا يعجله دار  -  

 ...خوام زودتر بدونم که  یم  -  

 .میسر یبه اونم م! عجله نکن  -  

 ».دکمه رو فشار داد که انگار از آشپرخونه جواب دادن هیبود و  فونیمثل آ يزیچ هیکه  واریرفت کنار د بعد« 

بله خانم؟  -  

 !لطفاً ییچا  -  

 !چشم  -  

 »رو برگردوند طرف من و گفت لچریبعد و « 

 !نشه پاهام خشک  نکهیا يبرا! با عصا البته. رم یساعت در روز راه م هیساعت  مین. راحت ترم نیا ياما رو ستمیفلج ن  -  

 »بعد برگشت بهم نگاه کرد و گفت « 

چند تا پله بود؟  -  

 »خورد به باال اومد تو نظرم و تند گفتم یم نیرو که از طبقه پائ ییلحظه پله ها هی « 

 !یکیو  یس! نه! تا یس  -  

 »بهم زدو گفت گهیلبخند د هی « 

 .کیو  یس  -  

پله ها  کردم ،  یدکتر گوش م يآقا يدونم چرا همونجور که به حرفا یاومدم باال ، نم یداشتم م یوقت! دمینفس راحت کش هی « 
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 »!رو هم شمردم

 !هی یذات! باشه یتونه آدم بادقت ینم یهر کس  -  

 »رو برگردوند طرف پنجره ها و گفت لچریبعد و « 

 .تو تراس میدر رو باز کن بر  -  

 »و گفتم لچریند شدم و پرده رو زدو کنار و در رو باز کردم و اومدم پشت وبل « 

 کمک کنم؟ نید یاجاره م  -  

تمام  از اون باال . تو تراس میرو گرفتم و آروم حرکتش دادم و رفت لچریو يو دسته ها زیم رو گذاشتم رو م فیک. دیبهم خند « 

 !قشنگ و باصفا یلیخ! معلوم بود اطیح

 یرنگ  يقشنگ از پارچه ها یلیبودن خ هیسا هیتمام عرض خونه تراس بود که از باال . یبود با چند تا صندل زیم هی تراس تو

 »!انداخته بود هیتوش سا

 !جلو نرده ها! جلوتز میبر  -  

 ».شد یم دهیساختمونم از باال د يپله ها باًیتقر گهیحاال د. رو بردم جلو تراس لچریو « 

 .کنم  یرو تماشا م ابونیو خ اطیو ح نجایا میآ یندارم ، م يکار چیحوصله ه گهیره و د یحوصله م سر م که یمواقع  -  

 !قشنگه یلیخ یلیمنطقه خ نیکالً ا! ابونی، هم خ اطیهم ح! قشنگه یلیخ  -  

شونم همه  اطیح تو . بزرگن و ییالیخونه ها همه و! به درختاشه نجایا یقشنگ! خراب نکنن گهید يرو هم مثل جاها نجایاگر ا  -  

 یقشنگ ابونیخ نیا گهیخراش بسازن ، د دو طبقه آسمون  يخونه ها نیا يدرختارو قطع کنن و جا نیاگه ا! و درخته اهیگل و گ

 !نداره

 !یچه استخر قشنگ  -  

 !مثالً یآب درمان يابر. رم اونجا یبارم م هی يهفته ا. زایچ نیو ا يبا سونا و جکوز. هست نییدونه م طبقه پا هی  -  
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 !خوبه یلیخ  -  

؟يتو شنا بلد  -  

 .قورباغه و کرال  -  

 !گهید هیکاف نایهم  -  

 يو قور و دو تا فنجون  کیش یسنیس هیسال با  يخانم خدمتکار ، حدود چهل و خرده ا هیخرده بعد  هیدر زدن اومد و  يصدا « 

 ».تر اومد تو اتاق و بعدش تو تراس کیش یلیخ

 .زیبذار رو م. خانم نتیز یمرس  -  

 .چشم خانم  -  

 »و گفت زیرو گذاشت رو م ینیخانم س نتیز « 

خانم؟ نیندار یشیفرما گهید  -  

ممنون ، ممنون  -  

جوون ،  دختر  هی. کرد یخانمم نگاه م. رو نگاه کردم اطیبرگشتم و تو ح. اومد اطیاز تو ح ییصدا هیخانم که رفت ،  نتیز « 

و بعد طرف  ستادیا ده متر از پله ها دور نشده بود که . نیرفت پائ یساختمون م يهم سن و سال خودم ، داشت از پله ها اًبیتقر

 »گفت خندهما و سرش رو بلند کرد و با 

اجازه خروج هست؟! یبه پست نگهبان ایمیاز ک  -  

 »نگاه به من کرد و گفت هیو  دیبعد دوباره خند « 

تونه؟ تازه يهمباز  -  

 هی . کرد یداشت رفتن اون دختره رو نگاه م. به خانم نگاه کردم یچشم ریز. خنده بلند کرد و راه افتاد و رفت هیبعد بعد  « 

 »لحظه بعد گفت
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 !داره ییاروپا تیادب ، نوه منه که مثالً ترب یدختر ب نیا  -  

 »نگفتم که گفت یچیه « 

 .زیبر ییلطفاً چا  -  

 »و خواستم برش دارم براش ببرم که گفت ختمیر ییاز فنجون آ چا یکیو تو  زیرفتم طرف م « 

زیخودتم بر ایبر  -  

 »و گفت زیم کیرو آورد نزد لچریکه و ختمیخودمم ر يبر « 

 .دارم ابتید. خورم یرو تلخ م ییچا  -  

 »فنجون رو دادم دستش که گفت « 

؟یکن یصحبت م ينطوریتوام با بزرگترت ا  -  

اصالً خانم  -  

نیبش. راحت باش  -  

 »ش خورد و گفت ییاز چا ینشستم که کم یصندل هیرو  « 

؟ير یچند روز در هفته دانشگاه م  -  

 .معموالً سه روز یول لهیاالن که دانشگاه تعط  -  

شدم  منم از جام بلند ! رده هارو برد طرف ن لچرشیخانم تند و! اومد اطیبچه از تو ح هی هیگر يمرتبه صدا هیگفتم که  نویتا ا « 

 یم یمام یمام  یو ه دیدوئ یم اطیکنون داشت تو ح هیدختر بچه حدود چهار پنج ساله بود که گر هی يصدا صدا. و دنبالش رفتم

 !ستایوا! یهان یگفت هان یم یو ه دیدوئ یم بالشخدمتکارم داشت دن هی. کرد

 یم  یمام یکرد و مام یم هیکه همون دختر کوچولو بود هنوز داشت گر ینها! و بغلش کرد دیبعد از استخر بهش رس باًیتقر

 »خانم از همون باال صداش کرد و گفت. رونیب ادیکرد که از تو بغل خدمتکار ب یکرد و تقال م
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 !باال ارشیمهناز خانم ب  -  

 »بعد برگشت طرف من و گفت « 

 !ادب یدختر همون خانم ب! منه جهینت نمیا  -  

 »و هنجونش رو برداشت و گفت زید برگشت طرف مبع « 

 !یش یبه همه آشنا م نجایکم کم ا  -  

داشت  هنوز  یهان. و بعدش مهناز خانم در زد و اومد تو اتاق و بعدش تو تراس میدیرو شن یهان هیگر يخرده بعد صدا هی « 

 »که خانم گفت ادستیو خودشم کنارش ا یصندل هیمهناز خانم آروم نشوندش رو . کرد یم هیگر

 !بخره و زود برگرده يزیچ هیمامانت رفته ! زمینکن عز هیگر  -  

 ».کرد یم هیبدون حرف گر یهان « 

 !نشسته نجایا یچه دختر خانم قشنگ نیبب! گهینکن د هیگر  -  

 ».شو کرد هینگاه به من کرد و بازم گر هی یهان « 

 !مامان اومده يتا تو صبحونه ت رو بخور  -  

 »!سرش رو تکون داد باال یکرد به عالمت منف یدستش داشت اشکاشو پاك م هیهمونجور که با  « 

 !آد خونه ها یمامان نم ياگه صبحونه نخور  -  

 »!همون کار رو کرد یبازم هان « 

 !گم آ یبرات قصه نم گهیکنم و د یباهات قهر م یکن هیاگه گر  -  

 »!دکر هیبازم سرش رو داد باال و گر « 

 !رو دوست نداره یهان گهیمامان بزرگ د! دوستت ندارم گهیاصالً د! باشه! باشه  -  

ادا  مرتبه بهش  هی! یآب يو خوشگل بود با چشما دیسف. داشت یقشنگ یلیخ ییطال يکردم موها یرو نگاه م یداشتم هان « 
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 !درآوردم

 نیا ! دوباره براش شکلک درآوردم! باهاش نکرده بود نکارویا یکس انگار تا حاال! ش بند اومد و مات شد به من هیلحظه گر هی« 

به  ینگاه  هیخانم ! خنده ریکردن بچه ها رو درآوردم که زد ز هیگر يمنم تند ادا! نییدفعه دستش رو از جلو چشماش آورد پا

طرفش و بغلش  د شدم و رفتم از جام بلن. دیکه بلد بودم درآوردم که بازم خند گهید شکلکسه چهار تا ! دیمن کرد و خند

 »آروم در گوشش گفتم! ناز بود یلیخ. کردم

 !يو پسر یستین گن تو دختر  یهمه بهشون م گهیشه و د یکنن صداشون مثل مردا کلفت م هیگر ادیخوشگل اگه ز يدخترا  -  

 »قشنگ بهم گفت یلیلهجه خ هیبا  « 

 !من که دخترم  -  

 !گن آقا پسر چرا صدات انقدر کلفته یاون وقت همه بهت م! پسرا نیشه ع یدا مص یکن هیگر یآره اما اگه ه  -  

خوشبختانه زبان  ! با مهناز خانم حرف زد یسیمرتبه به انگل هیو  دیکلفت شروع کردم به حرف زدن که بازم خند يبعد با صدا « 

 »گه و زود بهش گفتم یم یچ دمیم به کمکم اومد و فهم یسیانگل

 !خانم يبرا! کار کنم نجایم امن اومد  -  

 »برگشت طرف من و گفت « 

؟یمون یم نجایا  -  

 !اگه استخدام بشم! دونم ینم  -  

؟یچ  -  

 .اگه قبولم کنن یعنی  -  

بهش  طرف که خانم  هی ختیو قشنگش مثل آبشار ر ییطال يکه موها يمثل برق سرش رو برگردوند طرف خانم ، به طور « 

 »نگاه به من کرد و گفت هیاز بابت استخدام من راحت شد  الشیخ یانگار وقت! واب مثبت دادو با سر ج دیخند
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؟يقصه م بلد  -  

 !یلیخ! آره  -  

 !یخوشگل یتوام مثل مام  -  

 !زمیعز یمرس  -  

She doesn’t like me ! قهرم یاما من با مام  -  

 !گهیارهاشم برسه دبه ک دیاما با! هم دوستت داره یلیخ! نه اصالً   -  

 !ذارهیهر روز منو تنها م  -  

 !تو شیآد پ یبعدش م! گهیخب حتماً کار داره د  -  

 »بگه که خانم به مهناز گفت گهید زیچ هیتا اومد  « 

 !خانم خوشگل هیتا زودتر بزرگ بشه و بشه  نیو بهش صبحونه ش رو بد نیرو ببر یمهناز خانم فعالً هان  -  

 »گفت یرو دادم بغلش که هان یساله بود اومد طرف من و منم هان یزن حدود س هیمهناز که  « 

؟یمون یم نجایا  -  

 »خانم زود گفت « 

 .فعالً تو برو صبحونه رو بخور تا بعد. زمیآره عز  -  

 »اونا رفتن خانم گفت یوقت. و بعدش مهناز با خودش بردش دیبه من کرد و خند گهینگاه د هی یهان « 

 !یگذاشته بغلش کن از تو خوشش اومده که  یلیخ! هیمنزو یلیخ! زنه یحرف نم یاصالً با کس یعنی! شه یجور نم یبا هر کس  -  

 !هیقشنگ یلیماساال دختر خ  -  

 !شیدیاز جلو ند! آره ، مثل عروسکه، مادرشم قشنگه  -  

گذشت   يا قهیپنج دق هی. منم رفتم پشتش واستادم. کرد نگاه اطیرو برد طرف نرده ها و به ح لچرشینگفتم که خانم و یچیه « 
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 »گفت

 !هاس؟ ییاروپا هیشب یو چرا هان هیکه مثالً باباش ک یبدون يخوا ینم  -  

 !نیگ یکه الزمه من بدونم حتماً خودتون بهم م ییزایاون چ  -  

 »و گفت دیبرگشت بهم نگاه کرد و خند « 

 !یاز سن و سال ت عاقل شتریب یلیخ  -  

 !ممنون  -  

ه؟ینظرت چ نمیحاال بگو بب. يدی، د یبه بعد کار کن نیاز ا دیرو که با ییجا! خب  -  

ن؟یشما منو استخدام کرد یعنی  -  

ه؟یحاال نظر خودت چ! گهیآره د  -  

 !خوام کار کنم یمن فقط م  -  

 !کنه یمکارش رو دوست داشته باشه ، نوع کار کردنش فرق  یآره ، اما آدم وقت  -  

 !ستیدر کار ن یحق انتخاب! جور شانسه هیکردن  دایروزا کار پ نیا  -  

 !یگ یرو م قیراحت حقا یلیخ! آد ازت یخوشم م  -  

 .ممنونم خانم  -  

 !یپس موافق  -  

 !ادیز یلیخ  -  

! در ضمن! يبخر برام  دیخوام که با یم زیچند تا چ. تو باهاش برو! راننده مونه. کنم یحاال من احمد آقا رو صدا م. خوشحالم  -  

 دینبا گذرهیخونه م نیکه تو ا یمسائل و تمام ! به پسرم یحت! یبگ چکسیبه ه دیگذره رو نبا یما م نیکه ب ییتمام مسائل و حرفا

 !حساسم یلیموضوع خ نیمن رو ا! بشه دهبر رونیخونه ب نیاز ا
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 .نیمطمئن باش! چشم خانم  -  

 !نداره تیمحدود گهید يمثل جاها یعنی! يد یداره که انجام م يبه کار یبگم که بستگ دیبادر مورد حقوق م   -  

 !خانم یمرس  -  

 .چند تا کتابه. کاغذ نوشتم نیتو ا! ایب. نیبش نی، عقب ماش یبا احمد آقا که رفت  -  

 !چشم خانم  -  

 .برو به امان خدا. صبح منتظرتم 9از فردا ساعت   -  

زود  خانم حرف بزنم خودش  نتیتا اومدم به ز. نیرو برداشتم و رفتم پائ فمیکردم و برگشتم تو اتاق و ک یافظازش خداح « 

 »گفت

احمد آقا منتظرتونه. دستور دادن فونیخانم با آ  -  

کرد که   سالم دیتا منو د. مرد مسن ، حدود شصت سال جلو در ساختمون منتظره هی دمیکه د اطیازش تشکر کردم و رفتم ح « 

 ».زود جوابش رو دادم که گفت

 .رونهیب نیماش. نیبفرمائ  -  

درش  موتیر با . جلو در پارك بود دیمدل جد وتایتو هی. رونیب میو از خونه رفت میرد شد اطیو از ح رونیب میبا هم رفت ییدوتا « 

 »گفتم  نیاونم نشست تو ماش یرو بزا کرد و خودش رفت اون طرف و منم در عقب رو باز کردم و سوار شدم و وقت

 !خوام  یازتون معذرت م! نمیعقب بش دیاما خانم خودشون گفتن که من با! نشه بهتون نیتوه! احمد آقا نیببخش  -  

 »نگاه مهربون بهم کرد و گفت هیبرگشت  « 

 !ممنون! اما ممنون! نهیقانونش ا نجایا. دونم دخترم یم  -  

در  ش  یکیشدم و رفتم اون چند تا کتاب که  ادهینگه داشت و منم پ یکتابفروش هیبعد جلو  قهیدق ستیو ب میحرکت کرد « 

حرکت کرد  شدم و احمد آقا  نیو دوباره سوار ماش دمیکودك بود خر یدوتام کتاب روانشناس یکیبود و  1320مورد اتفاقات 
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 دیدر رو با کل. رفت فش کردم تو خونه که تشکر کرد و به عنوان احترام تعار. داشتساعت سه ربع بعد جلو خونه ما نگه  میو ن

! که داشت يآسانسور خونه خانم افتادم با  ادی! بدون آسانسور. چهارم بود یعنیآپارتمان مون طبقه آخر . باز کردم و رفتم تو

 نکارویا شهیهم! شون شمردم به طور معکوس ! س پلهتا  58دونستم که  یم. خنده ام گرفت و شروع کردم از پله ها باال رفتن

 !به مقصد بود دنیرس شدن و نشون دهنده  یکم م یکی یکیاعداد و پله ها  یاومد وقت یخوشم م! کردم یم

تا  مادرم ، خواهرم و دو  يصدا! شد یم دهیداخل خونه شن يپونزده و چهارده صدا دیهرچند که از شا! بود کیشماره  هیآخر

 !طونشیش يبچه ها

اگر  البته ! شد قبل از رفتن تو خونه ازشون باخبر شد یبود حتماً م ياگه اخابر تازه ا. و گوش کردم ستادمیپشت در ا همونجا

 !داد یم نویاجازه ا دیکش یکه خواهرم سرشون م ییو نعره ها ادیداد و فر يصدا

االن ! ایب! بکشه  يذاریرو به دو نم کیتو ! گفتن یباالخره زن! مرد واسته يتو رو دیصد بار بهت گفتم زن نبا! ، جونم زمیعز  -  

 !شد؟ یچ! رفت تو سه هفته! ؟یینجایچند وقته ا

 !ادیبشکه حالش جا ب ییخرده تنها هیبذار ! بخواد بشه بشه یهرچ  -  

 !گم یم یچ نیگوش کن بب! عادت کنه ییدوباره به تنها دیکه زن داشت نبا يمرد! گهید نهیاشتباهت هم  -  

 !دون یاهار نداشت و خونه کثافت شد و لباساش بوگند گرفتن ، قدر منو مشام و ن یوقت  -  

 !کارگر هیتلفنه و  هیش  هیما! کلفت هی  -  

؟یکن یم یکیشما منو با کارگر !! مامان  -

 یم سهیکارگر مقا  هیپس خودت ، خودت رو با ! مونه یکاراش لنگ م نیا یاگه تو نباش یخودت گفت! زمیعز یکن یخودت م  -  

کالفه بشه نه از  یهمزبون یاز ب  دیبا! خونه ، شوهرش رو بخوره واریدر و د دیاز خونه قهر کرد با یزن اگه زن باشه وقت! یکن

 !رخت و لباس چرك

 !دیخواب یرفت م یگشت خونه انقدر خسته بود که شام نخورده م یشب که برم! زد یاون اصالً با من حرف نم  -  
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 !ره ینم یقاض به  کهیآدم انقدر ! گوش بده نهیکه بش یبزن ینداشت یقشنگ يتو براش حرفا ای! گفتن نداشته يبرا یحتماً حرف  -  

 !گهید نیبتمرگ! ساناز! لیسه...! اه ! گهیولم کن مامان جون د  -  

 !از طرز رفتار با بچه ها نمیا! ایب  -  

 !نکن لهیمامان توروخدا انقدر پ  -  

 !فرستاد جلو یرو م یکی گذشتیچهار روز که از دعواتون م شهیهم! ازش نشد يخبر چیدو هفته گذشت و ه  -  

 !بود يفقط دعوا و فحش و فحش کار نیهم! میکرد ینم يکتک کار شهیهم  -  

 !طرفش يکرد یرو پرت نم وانیم شما ل شهیهم  -  

 !يتکرار  يخواهرم و بچه هاش و همون حرفاهمون دعوا و همون قهر و همون برگشتن ! نشده يمطمئن شدم که خبر تازه ا « 

 ».در رو برام باز کرد لیگروپ گروپ پا اومد و سه يتا ضربه به در زدم که صداها قطع شد و بعدش صدا چند

دوم فصل

بعد برم  گولش بزنم که ساکت بشه و  يجور هیلحظه خواستم برگردم و  هی! دمیگفتنش رو از پشت در شن یمام یمام يصدا»

م  یوقت! کنه  یساکتش م يجور هیحتماً مهناز ! تونم ولش کنم ینم گهیکنه که د یم هیدونستم اگه برگردم انقدر گر یما ما

و رفته  دمیرس رید تا حاال دو بار رفتم فرودگاه اما ! نمشیتونم بب یاالن نرم نم هاگ! خرم یم يزیچ یعروسک هیبرگردم براش 

 !کرد یخونه زندگ شه راحت تو اون  یمامان بزرگ نباشه م يکردن ها لهیپ نیاگه ا! هشد ریخورده د هیاالنم تازه ! بود

که دارم  هرچند ! تنگ شده یلیدلم براش خ! دمشید یحتماً امروز م دیبا. تند رفتم یلیخ. شدم و حرکت کردم نیسوار ماش تند

 !ستیزنم اما دست خودم ن یفقط خودمو گول م

درب   کیجا نزد هی . یخارج يفرودگاه پارك کردم و رفتم طرف سالن پروازها نگیرو تو پارک نیو ماش دمیساعت بعد رس مین

 یدر م نیهم از  مامیخلبان و پرسنل و خدمه هواپ! نمیتونستم اون قسمت رو ب یاز اونجا راحت م. کردم و نشستم دایپ يورود

 ادیب یکیجام بلند شم ،  اگه از  دمیترس یاما م رمینسکافه بگ هیخواست برم  یدلم م. بودوقت  يا قهیدق ستیب هیهنوز . رفتن تو
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 یاصالً نم! نهیمرتبه منو ب هی نشسته بهتر بود و تو چشمم نبودم که . راه برم يخودیشد وسط سالن ب ینم! نهیو سر جام بش

هفته دل  هیو  يا قهیند دقنگاه چ  هی! کنم یو از دور نگاهش م نجایآم ا یخواستم بفهمه که من هر چند وقت به چند وقت م

 !خوش بودن

! بوده کردم مسخره  یکه تو زندگ يتمام کارا دمیشا! خودم و کارام! خودم مسخره م دمیشا! مسخره س یلیخ! س  مسخره

 شهیهنرپ دنید و  نمایس هیچکار؟ مثل رفتن به  نجایا امیکنم؟ دختر قشنگ رو ول کردم تو خونه که ب یاآلنم دارم چکار م نیهم

! رهیتصو هیاون فقط  در واقع ! و نه از وجودت خبر داره نهیب یاون نه ترو م! یهستکنه و توعاشقش  یم يباز لمیکه تو ف يا

 !خوش کردم؟ ریتصو هیمن دلمو به  یعنی

اطر خ به  یعنی! همونطور که من سال ها دوستش داشتم! و هنوزم منو دوست داره هیواقع نیفرز! ستین ریتصو نیفرز! نه! نه

باشه وگرنه تا   نطوریا دیبا یعنی! نطورهیحتماً هم! نتونسته عشق منو تو خودش بکشه! م هست که تا حاال ازدواج نکرده نیهم

اون به خاطر ! نطورهیهم آره ! کنن یرو ول م پیو خوش ت افهیخلبان جوون و خوش ق هی دخترامگه ! حاال حتماً ازدواج کرده بود

! چقدر احمق بودم من! تونستم؟ چطور ! و هوس خودم ولش کردم و رفتم يبه خاطر هو! کردم؟ ارکیاما من چ! من صبر کرده

 قهیدق هی دیدور ، اونم به مدت شا و از فاصله  دنبار اوم هی يهفته ا! هنوز همونقدر احمقم دمیشا! حق داره که منو نبخشه

 !ست؟یحماقت ن دنشید

 یم پروازم که کنسل نشده ، پس حتماً ! سحر بهم گفت که امروز پرواز داره! بشه داشیاآلن پ گهید دیبا! رو نگاه کردم ساعت

 !آد

 یقشنگ چه خاطرات ! شه یهزار تا خاطره برام زنده م نمشیب یو م نجایآم ا یهر بار که م. نبود يخبر. و ورم رو نگاه کردم دور

 !رو خراب کردمقشنگ تر رو برام داشته باشه اما من همه  يزایچ یلیتونست خ یکه م

به کار  دونم تو خونه چه خبر رود که همه سرشون  ینم! سالم بود ازدهیده ! بود تو استخر غرق بشم کیافتادم که نزد يروز ادی

استخر و خواستم با  دونم چرا رفتم لب  یکنم اما نم يباز اطیسر رفته بود و رفته بودم تو ح ییحوصله م تنها! خودشون گرم بود
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. اول و دوم رو گرفتم برگ ! کرد یکار رو م نیاحمد آقا ا شهیهم. رمیآب رو بگ يرو يها رگسرش بود ب لهیم هیکه  يسبد

! خرده رفتم جلوتر هی! رمشیبگ تونستم  یکردم نم یدستمو دراز م یهرچ! دیرس یسبد بهش نم لهیخرده دور بود و م هی یسوم

 !فتادم تو آبخوردم و ا زیمرتبه ل هیپام درست لبه استخر بود که 

قلپ آب  و سه .د! نیشده بود و سنگ سیلباسم خ! آب ریرفتم ز! نگرفته بودم ادیم شنا  نیهم ي، برا دمیترس یاز آب م شهیهم

و داشت خفه م  رفت توش  یکردم که داد بزنم ، آب م یتا دهن وا م یعنی! بکشم و کمک بخوام غیتونستم ج یاصالً نم! خوردم

به کمکم اومده اما  یک تونستم بفهمم  یتو اون موقع نم! دست از پشت لباسم رو گرفت هیساس کردم که مرتبه اح هی! کرد یم

با اسم پسر احمد آقا  که تا اون روز فقط  نیفرز! بود نیفرز! متوجه شدم دمیپله ها د کیخودمو بغل استخر ، نزد یوقت

 !مشیشناختیم

کرده  نکنه سحر اشتباه ! آد یپس چرا نم! به پرواز نمونده بود يزیچ گهید! بشه داشیاآلن پ دیبا گهید! ساعت نگاه کردم به

 !اومد یحتماً م. یم رو دادم به صندل هیتک! نبود يخبر. ور و اون ور رو نگاه کردم نیا! باشه؟

و  آورد  رونمیستخر ببه زور از تو ا. اون موقع حدوداً چهارده پانزده سالش بود! دمیبار صورتش رو د نیاول يبرا دیروز شا اون

با  دهیتراش از ته  يپسر الغر با موها هی! خنده دار شده بود یلیخ افشیق! کرد ینگاهم م ينجوریو خودش هم نینشوند رو زم

 !دیچک یکه ازش آب م سیخ يلباسا

موهاشو  کرد که  یاحمد آقا مجبورش م شهیدونم چرا هم ینم! پسر کچل هی! به خاطر موهاش بود دیشا! همونجا ازش بدم اومد

 !کچل بود داد که همه پسرا سرشون  یرو نشون م میو زمان قد دمید یم دئویکه تو و یفارس يلمایدرست مثل ف! از ته بزنه

بود  بود و داده  دهیبراش خر ياسباب باز هیپدرم ! ازش بدم اومد که مجبور شدم به خاطر نجاتم ازش تشکر کنم شتریب یوقت

با اکراه رفتم  خالصه . دو تا اتاق ته باغ یعنیخونه شون . رفتم در خونه شون. و تشکر ببرم بهش بدم یقدردانبه من که به عنوان 

 .، جعبه رو دادم دستش و برگشتم رونیکردم و تا اومد ب صدادم خونه شون و احمد آقا رو 

 يدعوا  هیبه دروغ گفتم آره  یوقت! نه؟ ایتشکر کردم  نیکه از فرز دیساعت بعد بود که پدرم صدام کرد وازم پرس مین دیشا
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ازش بدم  شتریب اون موقع بود که ! رو آورده و گذاشته رو پله ها يجعبه اسباب باز نیکه فرز دمیبعدش فهم! مفصل باهام کرد

 !اومد

طمئن بشم که تلفن بزنم به سحر و م هیخواستم ! نبود يخبر نیاما از فرز. کرد یسالن مرتب پروازها رو اعالم م يبلندگو

 !صبر کنم گهیخرده د هیامروز حتماً پرواز داره اما گفتم  

 دونستمیم . دمشید یگشتم اما نم یرفتم تو باغ ، با چشم دنبالش م یهر دفعه که م یعنی! دمشیاز اون روز مدتها ند بعد

 !ستین داشیپ ه بودم که چرا کنجکاو شد! برام جالب باشه ، نه دنشید نکهینه ا! داد یهمونجاهاس اما خودشو نشون نم

عنوان  آوردن جعبه و گذاشتنش رو پله ها ، به  یعنیکه کرده بود ،  يوقت بعدش خبردار شدم که احمد آقا ، به خاطر کار چند

 يسرنوشت چه باز  نکهیخبر از ا یرو فراموش کردم اما ب هیقض گهیمنم د. مادربزرگش شی، فرستاده بودش شهرستان، پ هیتنب

 !آدما داره يبرا ییها

خبردار  کس  چیاومد که ه یم يزنه اما طور یآد و به احمد آقا سر م یم یدونستم که گاه یالبته م. سه سال شهرستان بود دو

 !دیاون روز رس نکهیتا ا دید یرفتنش رو نم چکسیرفت که ه یم میشد و طور ینم

! شده  شیاز زندگ بیمرحله عج کیدراومده و وارد  یز دوران بچگدختر چهارده پونزده ساله که ا هی! پونزده سالم بود چهارده

 !که فقط احساس بهش حاکمه يمرحله ا

 وسکیک  هیکوچه مون بن بست بود و سرش . کردم یم يداشتم تو کوچه مون دوچرخه سوار. عصر يطرفا. تابستون بود هی

که  ییکسا بسته بودن و فقط  ریکوچه رو هم با زنج يجلو. داد یرو تو کوچه را نم ینگهبان که هر کس هیبود و  ینگهبان

دوچرخه  میتونست  یتو کوچه مون راحت م. دادن یبه نگهبان پول م نیساکن. تو کوچه انیتونستن ب یخونشون اونجا بود م

رد شدم و  ریاز بغل زنج . رونیاون روز دلم خواست که از کوچه برم ب ادمهی. به کارمون نداشته باشه يکار یو کس میکن يسوار

شون  یکیو  ابونیتو خ دنیپر رو  ادهیپهنوز دو سه تا چهار راه رو رد نکرده بودم که دو تا پسر از تو . یاصل ابونیرفتم تو خ

 !دسته دوچرخه رو گرفت
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 !يچه دوچرخه سوار! به به! به به  -  

 »گفت یکیبهش بگم که اون  يزیچ هیتا اومدم  « 

 !ادهکه از سرت افت تمیروسر  -  

 »!بودم دهیترس یلیراستش خ! رو درست کردم میتند روسر « 

 !ینکن يهوس دوچرخه سوار گهیتا د رنتیبگ انیکنم ب یاآلن صدا م  -  

گرفته  بغض گلومو ! دنیخند یمحکم گرفته بودنش و بهم م ییاما دوتا ارمیکردم دسته دوچرخه رو از تو دستشون درب یسع « 

 »محکم از پش سرم گفت یلیخ يصدا هیمرتبه  هیکنم که دونستم چکار  یبود و نم

 !ولش کن  -  

 یمشک  يپسر قد بلند با موها هی! دفعه نه با سر کچل و نه الغر نیاما ا! بود نیفرز! لحظه مات شدم هی! هیک نمیتند برگشتم بب « 

 »!کوتاه نیشرت آست یت هیو  نیشلوار ج هیقشنگ و 

 !بهت گفتم ولش کن  -  

 !به تو چه مربوطه؟  -  

 »!پاره شد و خون اومد نیهر چند که گوشه لب فرز! بعدشم فرار اون پسرا! مرتبه دعوا شروع شد هی « 

 !رونیب ایبا دوچرخه ن! کن يبرو تو کوچه خودمون باز  -  

 یعنی ! داد یم دستور مآمرانه به ينطوریازش حرصم گرفت که ا! ومدیبدم ن! اما نه! بدم اومد شتریب یلیدفعه ازش خ نیا « 

 یعمی! کرد مردونه باهام حرف زد و به خاطرم دعوا  يخوشم اومد که اونطور! بهم برنخورد یعنی! حرصم نگرفت ، بهم برخورد

 !عاشقش شدم

لم د! نبود اصالً دست خودم . منو کشوند تو باغ يقو یلیخ یلیبه احساس خ یعنی. همون شب از تو ساختمون اومدن ته باغ ادمهی

درختا  نیب باغ ،  يجاها یلیخ. و تو باغ رو نگاه کردم ستادمیو تو تراس ا رونیاز تو ساختمون اومدم ب! نمشیخواست بب یم
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و مثل  نییاومدم پا آروم پله ها رو ! دونستم همونجاهاس یم. شد ینم دهیبود و د کیتار مجاهاش یلیچراغ بود و روشن اما خ

 کیتار يحتماً تو اون قسمتا دونستم  یم. ادیبه نظر ب یکردم که حرکاتم معمول یم یسع. باغ زنم رفتم تو یدارم قدم م نکهیا

نشسته بود رو . دمشیرفتم جلو د خرده که  هی. بودن شتریب یلیاونجا درختا خ. استخر رو دور زدم و رفتم طرف اتاقاشون. باغه

به حالت  دمیکه رس کشینزد. طرفش آروم آروم رفتم . ردک یدرخت و داشت منو نگاه م هیش رو داده بود به  هیو تک نیزم

بهش گفتم بمتوجهش شدم و با حالت تعج وانمود کردم که تازه . نگفت یچیاحترام گذاشتن به من از جاش بلند شد اما ه

  -  ن؟یشمائ...! ا! 

 ».نگفت و فقط نگاه کرد یچیه « 

ن؟یستادیا یکیچرا تو تار  -  

موقع  چطور تا اون ! افهیو خوش ق پیپسر خوش ت هی! چقدر عوض شده بود. نگفت یچیورش کرد و بازم هبه دو و  ینگاه هی « 

 ».داره یمتوجه نشده بودم که چهره مردونه و قشنگ

 .و ازتون تشکر کنم امیداشتم فردا ب الیراستش خ  -  

مثل دفعه قبل؟  -  

 »!داشت ییرایبم و گ يچه صدا « 

 !دفعه قبل؟  -  

و آرون بهش  نییسرمو انداختم پا! بود و باعث خجالتم شد ادمیاما . ستین ادمی يزیبازم وانمود کردم که چ! گاهم کردن « 

 »گفتم 

 !ادتونه؟یشما هنوز ! آهان  -  

 »نگاهم کرد « 

ن؟یکه فراموشش کن ستیبهتر ن! شهیوقت پ یلیاون مال خ  -  
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 »تکون داد که گفتم سرشو« 

 !ه خاطر کار امروزتون ازتون ممنونمدر هر صورت ب  -  

 !کنه  یاون در منم اثر م فیخواه ناخواه وظا! گهیباالخره پدرم کارگر شماست د. انجام دادم فمویوظ. نکردم يکار  -  

 »دو و ورم رو نگاه کردم و گفتم یکم! بگم دیبا یدونستم چ ینم یعنی! نگفتم یچیه « 

ن؟یکن یکار م یشما اآلن چ  -  

 .کنم یبه شما نگاه م  -  

 ».دیخنده که اونم خند ریمرتبه زدم ز هیبعد ! آن از جوابش مات موندم هی « 

 .گفتم زایچ نیدر مورد درس و ا. ستیمنظورم اآلن ن  -  

 .خونم یدرس م  -  

 !ن؟یگرفت پلمید  -  

آد؟ یبهم نم  -  

 ...ه انتظار نداشتم ک یعنی! که چه زود نهیمنظورم ا! چرا! چرا  -  

 »حرفم رو بزنم که گفت هینداشت بق « 

 !داشته باشه التیتونه درس بخونه و تحص یکه پسر احمد آقام م  -  

 !نه! نه  -  

 .گرفتم و هم تو کنکور شرکت کردم پلمیدر هر صورت هم د  -  

 !یچه عال  -  

 .ممنون  -  

 .دانشگاهبرسم چه برسه به  پلمیمن که حاال حاالها مونده تا به د  -  
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کردم   یم يعلف کندم و همونجور که باهاش باز هی نیدوال شدم و از رو زم! بگم دیبا یچ گهیدونستم د ینم. نگفت یچیه « 

 »گفتم

دمتونیوقته ند یلیخ  -  

 .تو شهرستان. کردم یم یمادربزرگم زندگ شیپ  -  

شهرستان؟ نیر ینم گهید یعنی! ن؟یکرد یم  -  

 .نمتهران بمو دیبا  -  

 !نمتونیب یم شتریبه بعد ب نیپس از ا  -  

 »گفتم نمیهم يبرا. گه بگم دیرس یبه عقلم نم يزیچ گهیمنم د. نگفت یچیبازم ه « 

 .بازم ممنون. برم دی، من با گهیخب د  -  

. حرف بزنم باهاش  بگه که برگردم و يزیچ هیخواست همون موقع  یدلم م. لبخند بهم زد و منم راه افتادم طرف ساختمون هی « 

 .نداشتم بگم يزیکوتاهش چ يخواست ازش جدا بشم اما در مقابل سکوت و جوابها یدلم نم

بود  یچ باالخره ، هر ! م نبود یکار درست! به چه بهانه؟ گهیاما د ششیخواست برگردم پ یتو ساختمون ، بازم دلم م دمیرس یوقت

 !اون پسر کارگر ما بود

خودش  . سالن يمرتبه چشمم اقتاد به درب ورود هیرو درآوردم که به سحر تلفن کنم اما  لمیموبا. کردمساعت رو نگاه  دوباره

 !چقدر احمق بودم! خدا جون من چکار کردم؟ يوا! یبا لباس خلبان! بود

. کرد  یرکت مهمه ح يجلو نیفرز. دو تا مرد با چهار تا مهماندار خانم باهاش بودن. اومدن جلو یخدمه ، داشتن م هیبق با

 !قدبلند و چهارشونه

 !افهیچقدر خوش ق. سامسونتم دستش بود فیک هی. معلوم بود شیکاله خلبان ریکه از ز یمشک يموها

رو نگاه  جلوش ! نه نیاما فرز دنیخند یزدن و م یکمک خلبان بود ، داشتن با مهماندارا حرف م شیکیدو تا مرد که حتماً  اون
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زود سرم رو  ! اومد طرف من یداشت م. حرکتش رو عوض کرد ریمرتبه مس هیشده بودم بهش که  مات. اومد یکرد و م یم

و از بغل من رد  آروم اومدن ! م حبس شد نهیآن نفس تو س هی! من رد شد یصندلاز کنار  قاًیدق. برگردوندم و درست نشستم

 !نمشیتونستم بب  ینم گهید. شتن و رفتن توگذا یاصل تیو دوباره نگاهش کردم که از گ دمیکش ینفس هی! شدن و رفتن

من و  افتاد به  یچشمش م یکاشک! نمشیم نتونستم بب قهیدق هیاز لحظه ورودش  دیشا. م همونجا نشستم گهید قهیدو دق یکی

چه ! بشناسه  ، نهیاگه منو بب یاونم اصالً معلوم نبود که حت یعنی! برم جلو شدیمن که روم نم ! زد یاومد جلو و باهام حرف م یم

 !کنم که منتظرم مونده؟ یم الیخ يخودیچرا ب! نباشم ادشیمن  دیشا صالًا! دادم یها به خودم م یدلخوش

 !نامزد داره؟ دیشا! چون سحر گفته که هنوز ازدواج نکرده؟! منتظر بمونه؟ دیچرا با اصالً

 ینم . شدم و حرکت کردم نیو سوار ماش نگیطرف پارکو رفتم  رونیجام بلند شدم و آروم راه افتادم طرف در سالن رفتم ب از

مادربزرگم  افتادم که امروز با  ياون دختر ادیمرتبه  هی. رو هم نداشتم برم ییوقت روز جا نیا یعنیبرم؟  دیدونستم کجا با

.نمشیونه و ببخ خواستم زودتر برسم  یم. رو به طرف خونه عوض کردم رمیمس! شدم جکاوکن! بود؟ یک گهیاون د. بودم دهید

سوم فصل

کارم که تموم شد . کرد یم میخاله مر میخاله مر یبود و ه ستادهیم پشت در ا لیسه. کردم یداشتم تو اتاق لباسامو عوض م»

«.در رو باز کردم که تند اومد تو و گفت

؟یکن يباهام باز يآ یخاله م-

«جلوم و دستمو گرفت و تندتند گفت دیسانازم دوئ»

!تروخدا خاله! ا خالهتروخد-

«مامانم زود گفت. بودن دهیو شن دهید يها همش تو خونشون دعوا و فحش و فحش کار یطفلک. سوخت یدلم براشون م»

!در بکنه و بگه چه خبر روده بعد یخستگ هیاول  نیبذار-

«خواهرم داد زد و گفت»



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤

!طرف بچه ها نیا نیایب-

«که مامانم داد زد و گفت زمیودم برخ يبرا ییچا هیرفتم تو آشپزخونه »

!اریما ب يچند تام برا-

آپارتمان شصت  هی! سالن که چه عرض کنم؟! و بردم تو سالن ختمیر ییچند تا چا يشدم اما مجبور مونیخوردن پش ییچا از

!نفر آدم شیاونم با پنج ش! چه بود که سالنش باشه گهید يمتر

نشستم که مامانم گفت خالصه

بود؟ يچه جور-

بود؟ يش چه جور یچ-

!قبولت کردن؟-

!آره انگار! دونم ینم-

!؟یچ یعنی-

!آره، آره-

بود؟ ییچه جور جا! شه ینم دایپ یروزا کار واسه کس نیفقط بچسب به کارت که ا! خب خداروشکر-

!شون خوبه یوضع مال یلیخ. قشنگ یلیباغ خ هیبزرگ با  یلیخونه خ هی-

؟یکنچکار  دیتو با-

!دونم یخودمم نم-

!ره؟یپ یلیخانمه خ-

.يهست اما نه اونجور ریپ-

!زا؟یچ نیو ا يبراش لگن بذار دیبا یعنی-
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!ستین ياصالً اونطور! نه-

!پاشو بزن! زنگ بزن ازش تشکر کن یراست! سین يگفت اونطور یم تمییدا-

!م رو بخورم ، چشم ییچا نیبذار! زنم یم-

«دیکرد پرس یاون موقع ساکت بود و فقط نگاهم مخواهرم که تا »

حقوقش چقدره؟-

!نشد یصحبت یعنی! دونم ینم-

!يدیپرس یخب م-

.دمیخجالت کش-

!من یشه مثل زندگ یم تی، زندگ یخجالت بکش ياگه بخوا-

«مادرم تند رفت تو دهنش و گفت»

دو تا دسته  نیاز ا! بلند شو خجالت بکش! ا خدا بذاره تو کاسه تحاال انقدر بکن ت! تو چشه؟ یمگه زندگ! نکن يپاشو ناشکر-

!یزن یحرف خودتو م یه! تو داشته باشن یمثل زندگ یزندگ هیمردم آرزوشونه ! گلت خجالت بکش

خرده آرامش داشته  هیحرفارو نشنوم و  نیتونستم برم که ا یکجا م! تونسم بکنم؟ یم کاریحرفارو نداشتم اما چ نیحوصله ا»

رفتم  یشدم م یتازه اگرم بلند م! خوابه بود که همون اتاق رو هم خواهرم و بچه هاش اشغال کرده بودن هیآپارتمانمون ! باشم

!يمهمون اجبار! بود خواهرم مهمون بود یهرچ! تازه زشت بود! دنیدوئ یتوش ، بچه هاش دنبالم م

واقعاً ! شد یخرده کمتر شده بود اما بازم از دور معلوم م هی شیکبود. چشمش کبود بود يهنوز پا. بهش نگاه کردم برگشتم

 يو بر یقهر کن تاًیچشمت کبود بشه و نها يو پا يو بعدش از شوهرت کتک بخور یو بچه دار بش یازدواج کن! ن؟یهم یعنی

!خونه پدرمادرت؟

گفت و نیبه من کرد و بعد سرش رو انداخت پائ ینگاه هیمتوجه نگاهم شد و . براش سوخت دلم
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!هرجور هست درست رو بخون! یخودت واست يپا يرو دیبا. درست رو بخون میمر-

خدا رحم کرده بود که تابستون بود ! درس خوند که حرفم رو خوردم یهمه سر و صدا و شلوغ نیشه تو ا یاومدم بگم مگه م»

که با اومدن  يطرف کار اضافه ا هیاز ! اهرمطرف جر و بحث مامانم و خو هیاز ! کردم؟ یم دیبا کاریدانشگاه وگرنه چ یلیتعط

!يا یواقعاً چه زندگ! پدرم یطرف ناراحت هی از! دادم یتو خونه انجام م دیاونها با

 یشرکت و چند ساعتم اونجا کار م هیرفت تو  یشد و م یم یاداره که تموم. یبازنشستگ کیکارمند ساده بود و نزد هی پدرم

مونو  یگرفت که زندگ یدونم از اون شرکت چقدر حقوق م ینم! اجاره آپارتمان يرفت پا یم میحقوق اداره اش که مستق! کرد

دعوا با شوهرش ،  نیآخر نیو با ا نجایکه خواهرم و دو تا بچه هاشم برگشته ا االمح! ساده ساده یزندگ هیالبته ! چرخوند یم

!رهیخواست طالقش رو بگ یبود و م ستادهیپدرم محکم ا

دانشگاه آزاد . سال پشت کنکور مونده بودم تا تو رشته مورد عالقه م قبول شدم هی. بود نیخواستم برم سرکار همکه  نمیا علت

 يبرا. تونه یدونستم که امسال نم یرو داده بود اما م هیبود شهر يامسال هرجور نیم تا هم چارهیپدر ب! شیآنچنان هیبا شهر

کار جور  هیداشت خواست برام  یشرکت خدمات هیکه  مییپدرم رو گرفت و از دا تیتا رضا دمم انقدر به مادر اصرار کر نیهم

از دست ! نداشتم ياما چاره ا! يکار نیهمچ هیخواست برم سر  یراستش دلم نم! کرده بود دایکارو برام پ نیکنه که اونم هم

داشت  الیدفعه م که خ نیا! خوردم یحرص م دستشاومد اونجا از  یکرد و م یهربار که قهر م یعنی! بودم یخواهرم عصبان

!کنه کسرهیکار رو 

از جام بلند شدم و رفتم طرف تلفن و شماره دفترش رو گرفتم که خودش برداشت و سالم و  مییتشکر از دا يبه هوا خالصه

.ادیو گزارش رفتنم به اونجا و تشکر ز یاحوالپرس

و بخونم اما مگه  نمیگوشه بش هیکتاب بردارم و برم  هیخواستم  .بکنم دیبا کاریدونستم چ ینم گهیتلفن رو قطع کردم د یوقت

!ذاشتنیبچه ها م

نشستن و کمتر دنبال  یجا آروم م هیکه  نیحداقل ا! نداشتن یاونا که گناه. کردم يو باهاشون باز ششونینشستم پ يناچار
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ه صاحب خونه خبر بده که حوصله و ب ادیدرب ینیپائ هیهمسا يکردن که سر و صدا یو گرپ گرپ م دنیدوئ یم گهیهمد

شه و هم  یم عوض م هیرم سرکار و هم روح یبودم که از فردا م الخوشح نیراستش از ا! وسط سال رو نداشتم یاسباب کش

.ستمیخونه ن نیتو ا یآرم و چند ساعت یپول در م

با شوهرش قهر کرده  ترایچند وقته که م نیا! گرفته يبا چهره ا. بود که پدرم طبق معمول اومد خونه میحدود نه ، نه و ن ساعت

 هیاز  یفشار زندگ! حقم داشت! شه یداره داغون م شتریکه پدرم روز به روز ب دمید یطالقش بود ، م يبود و پدرم دنبال کارها

 يرجورخونه رو ه یکار وگرنه شلوغ هیبه خاطر پدرم بود که خواستم برم سر شتریب دیشا! گهیطرف د هیمسئله از  نیطرف و ا

!کردم یبود تحمل م

 هی! یانگار براش شده بود مرخص! اومد اونجا یم يهفته ا هیکرد و  یقهر م ترایبار م هی یهر دو ماه سه ماه! اول که نبود دفعه

!کرد یزد و بچه ها رو دعوا م یو غُر م دیخواب یخورد و م یاومد اونجا و چون مثالً اعصابش ناراحت بود ، فقط م یهفته م

 یخودشو و براشون حرف م شیکرد پ یخورد ، بچه هارو صدا م یگشت خونه و شامش رو م یکه پدرم برم نیشب بعد از ا هر

 يهم سر و صدا. دیسر و صدا م خاب گهیحداقل با ورود پدرم د! و همونجا بخوابن رهیگفت تا کم کم خوابشون بگ یزد و قصه م

!و مادرم ترایبچه ها و هم بحث و جدل م

دراز بکشم تا وقت خواب  یشام پدرم رو آماده کردم و براش بردم ، رفتم تو اتاقم که حداقل کم ینیکه س نیبعد از ا شب اون

و  شمیاونم اومد و نشست پ. بلند شدم و نشستم. اومد تو اتاق ترایمرتبه م هیکه  میو بخواب میبرسه و رختخوابها را تو سالن بنداز

گفت

؟يخسته ا-

-يا...!

«خرده سکوت کرد و بعد گفت هی»

رم  یکنم و م یجا رو رهن م هیطالقم رو که گرفتم . مونم ینم نجایتوام دردسر شده اما مطوئن باش که من ا يدونم برا یم-
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.جا رو رهن کرد هیم انقدر هست که بشه باهاش  هیمهر! اونجا

!خونه تون يگرد یشه و برم یحتماً مسئله حل م! ترایم هیحرفا چ نیا-

!نه بخدا! رم؟یخوام طالق بگ یچون من کتک خوردم م يتو فکر کرد! ستیحرفا ن نیموضوع سر ا! جون مینه مر-

«خرده سکوت کرد و بعدش گفت هیبازم »

!من چرا ازدواج کردم؟ یدون یتو اصالً م-

«نگاهش کردم که گفت»

!خودم واستم اما نشد يپا يو بتونم رو رمیبگ یمدرک هیخواست  یمنم دلم م. خواست مثل تو برم دانشگاه یمنم دلم م-

«و آروم گفت کتریخرده اومد نزد هی»

!چرا گهیاما حاال د یخواستم تو بفهم یتا حاال نم یعنی! به خاطر تو و بابا-

!به خاطر من؟-

 ادیمدرسه بود که وضعش ز هی! خوب نبود یمدرسه دخترونه رولت میکه خونه اجاره کرده بود ییاون موقع ها اونجا! آره-

به . بره اونجا میمر ستیگفت صالح ن یکرده بود و م قیبابا تحق یعنی. اونجا يتو بر میخواست یما نم نیهم يبرا. جالب نبود

منم که دانشگاه . چقدر بود يشم که خودت خبر دار هیشهر. نوشت يکه بود رستانیاسم تورو تو همون دبب لیدل نیهم

من  یدونست یم! منو بده و هم ترو هیرو بچرخونه و هم شهر مونیبابام انقدر درآمد نداشت که هم زندگ. قبول نشدم يسراسر

!دانشگاه آزاد قبول شدم؟

...یگفت یپس چرا م! ؟يقبول شد-

!کرده کاریچ ترایم دمیتازه فهم! نگاهم کرد»

!؟يکارو کرد نیآخه چرا ا-

!شد؟ یم يچطور! هیو دو تا شهر یخرج زندگ هیاجاره خونه ،  هیحقوق ساده ،  هیکارمند ساده ،  هی! گهیچراش معلومه د-
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!!ترایم-

 يروز هینگهش داشتم که . کارنامه م هنوز هست! خوام سرت منت بذارم اما من به دروغ بهشون گفتم که قبول نشدم ینم-

!، منم قبول شدم يکه تو قبول شد يرشته ا نیهم! بهت نشون بدم

...یکاشک! ؟يکارو کرد نیچرا ا! ترایم! راتیم يوا-

!یهست درست رو بخون يخواستم بهت بگم که حواست جمع بشه و هرجور! تو نه يگذشته و رفته اما برا گهید! ولش کن-

تند بغلم کرد و ! کنم یم هیمرتبه متوجه شدم که خودمم دارم گر هی. اشک تو چشماش جمع شده بود. دوباره سکوت کرد»

«گفت

 یِعال یلیخ رستانیدب هیتو ! بود یچ انیکه جر یفقط خواستم بدون! بهت نگفتم که مثالً دلت برام بسوزه نارویبخدا ا-

 ياما بدون که من به خاطر خواهر کوچکترك فداکار ینمونده که تمومش کن میزیچ! یاالنم که دانشگاه. یرفت یرانتفاعیغ

درسته بگشتم ! غرورم شکسته شده! تونم تحمل کنم یواقعاً نم گهیکه د نهیخاطر ا هب نجامیاالنم که ا! غلط ایحاال درست ! کردم

. مال خودمه. مقدار طال دارم هیمن ! فعالً که تابستونه! سرکار يبر ستیتو اصالً الزم ن! کنم یم يکار هیاما باالخره  نجایا

!تو فقط درست رو بخون. دم یم ورت  هیشون و شهر فروشمیم دیوقتش که رس. که سر عقد بهم دادن ییکادوها

مسئله فکر نکرده بودم که چرا  نیخداجون چرا تا حاال به ا! ، نگاهش کردم نییاومد پا یهمونجور که اشک از چشمانم م»

آروم دستاشو تو دستم گرفتم و فشار دادم و تو چشماش ! ، دختر درس خون و زرنگ نتونسته بود تو دانشگاه قبول بشه ترایم

!بودم دهیکاش زودتر فهم! دمنگاه کر

 دی، شا میتنها باش گهیاومده بود که با همد شیپ یتیچند ساله کمتر موقع نینبود اما چون ا ادیز یلیخ ترایمن و م یسن فاصله

و حرف  میتنها باش گهیشد با هد یاومد خونه مون و نم یکه با شوهر م يمواقع عاد یعنی! شده بود جادیفاصله ا نمونیب یکم

!شد باهاش حرف زد یبود که اصالً نم یناراحت و عصبان انقدرشد  یم که دعواش م یموقع. میبزن

چطور تا حاال اصالً به ! خانواده بود یپس علتش ضعف مال! خواستگارش ازدواج کرد نیبا اول یعنی. زود شوهر کرد یلیخ ترایم



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠

!شدم یم یاز دستش عصبان یچقدر گاه! م اومدکه داشتم از خودم بد يبه خاطر افکار! مسئله فکر نکرده بودم نیا

خواستم باهاش حرف بزنم که مادرم اومد دم اتاق و گفت یم! دیتو دستم فشار دادم که بهم خند شتریرو ب دستاش

!ره یکه چشمام داره از خواب م میرختخوابارو بنداز نیپاش! دخترا نیپاش-

اون  يبرا گهیحاال د! کار کنه ترایخواستم بذارم م ینم. ز جام بلند شدمدستش رو ول کردم و مثل برق ا گهیلبخند د هیبا »

!ترایم يفداکار! داشتم زهیانگ ياضافه کار

شده بودم جزء پرسنل  گهید. نکرد مییبه طبقه باال راهنما یکس گهیدفعه د نیا. صبح ، خونه خانم بودم 9سر ساعت  فرداش

!خدمه اونجا ایاونجا 

«اتاق خانم در زدم يو رفتم جلو پله ها رفتم باال از

!نیبفرمائ-

«در رو باز کردم و رفتم تو آروم»

.سالم خانم-

!درست سر وقت. سالم ، سالم-

.نیکه خواسته بود ییکتابا. نیبفرمائ-

.رفت که بهت پول بدم ادمیمن . ممنون ، ممنون-

داشتم خانم-

چقدر شد؟-

!کنم یباشه بعداً حساب م-

ممنون یلینه ، خ-

«برداشت و پول کتابا رو داد و گفت زیم يرو از رو فشیک»
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؟يصبحونه خورد-

بله خانم-

.میخرده صحبت کن هیو  میسر نشده ، باهم بخور ییتو تراس که تا چا میبر ایخب ، ب-

که اشاره کرد  ختمیر ییبعدش براش چا. تو تراس میو کمکش کردم بر زیرو گذاشتم رو م فمیرو چرخوند که ک لچرشیو»

رو برداشت و همونجور که آروم  شییفنجون چا. عقب و نشستم دمیرو کش یصندل هی. نیبعد گفت بش. زمیخودمم بر يبرا

«خورد نگاهم کرد و گفت یآروم ازش م

گفتم؟ یبهت چ روزیهست د ادتی-

در چه مورد خانم؟-

.بهت بگم روزیرفت د ادمی! اسم من گلشنه-

«که گفتنگفتم  یچیه»

!در مورد حفظ اسرار-

!راحت باشه التونیخ! خانم ادمهیکامالً -

«تکون داد و گفت يسر هی»

اصالً اهل خونه  یعنی! اصالً به بچه ش عالقه نداره! یمثالً مادر هان یعنی! یمادر هان! اسیمی، ک يدیادب که د یاسم اون دختر ب-

!يردش و ولنگارفقط گ! ستین زایچ نیو ا يو بچه دار یو زندگ

«خرده ازش خوردم که گفت هیمنم فنجونم رو برداشتم و . رو خورد شییسکوت کردم و چا»

!تونه باشه یم یچ نجایا تتیاومده که مسئول شیسوال پ نیتو حتماً برات ا! یکن یکه م يداره به کار یبستگ نجایحقوق تو ا-

!م هست نتیباشه ، مهناز هست ، ز يکار اگرم. دم یتمام کارهام رو خودم انجام م باًیتقر من

«!که منتظر سوال منه دمیفهم. دوباره سکوت کرد»
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ه؟یچ نجایمن ا تیپس مسئول-

«و گفت زیفنجون رو گذاشت رو م»

!ياریدختر درب نیسر از کار ا دیتو با-

«آروم گفتم. رو نگاه کرد اطیگفت و برگشت تو ح نویا»

!کنم؟ یجاسوس یعنی-

«ت طرف من و گفتبرگش»

؟یکن یاگه ازت بخوام ، م-

«بعدش گفتم. نیلحظه سرم رو انداختم پائ هی»

کلمه  نیمن اصالً از ا! پول آ خوردن نداره خانم نیا! نه یاما به پول جاسوس! پولش يبرا! یلیخ. دارم اجیکار احت نیمن به ا-

«ساخته س ایکه فقط از عهده بعضهست  یینشه اما کارا یحمل بر گستاخ! خانم دیببخش! متنفرم

«کرد و سرشو تکون داد و گفت يخنده ا هی»

ه؟ی، اسمش جاسوس ینفر کمک کن هیاگه قرار باشه به -

!خب نه-

کرده؟ يبفهمه و کمکش کنه ، کار بد یکیکنه و  یخودشو بدبخت م یدست ینفر داره دست هیاگه -

!نه-

با ! هست؟ یبا ک! کنه یم کاریبفهمم که داره چ دیمن اول با! ره یختر داره تو لجن فرو مد نیا! خوام یازت م نارویمن فقط هم-

!ره؟ یکجاها م! ست؟ین یک

اما ! دوست باشم! باهاش حرف بزنم! ، الزمه دنبالش برم زایچ نیا دنیفهم يحاال برا! تونم کمکش کنم ی، م دمیفهم نارویا یوقت

اون به ! بود ينطوریدر واقع کاش فقط ا! کنه یانتخاب م یمنو به دوست ایمیده و نه ک یم کارا رو نینه سن و سالم بهم اجازه ا
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!مثل تو یکی! رو الزم دارم که بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه یم کس نیهم يبرا! کنه یدشمن به من نگاه م هیچشم 

«خرده ساکت شد و بعد گفت هی»

!نیهم! دوست کمکش کن هیکنه ، مثل  یداره خطا م يدید اگه! ریسر از کارش دربا! باهاش دوست شو-

!کرد؟ یم یاگرم داشت کار درست-

مثالً  نیا! ه؟ی یکار درست یفرشته مثل هان يدختر کوچولو هیاما ول کردن ! تو تون کار درست کمکش کن! بازم کمکش کن-

!ه انگار؟درسته که بچه ش رو ول کرده و انگار ن! که بوده يمادره ، حاال هر جور

!نه-

!پس قبول کرد-

«نگفتم که اشاره کرد به اتاق و گفت یچیه»

.اریمنو ب فیبرو اون ک-

 يدرآورد و گرفت جلو یدسته اسکناس هزار تومن هیرو آوردم و دادم بهش که از توش  فشیبلند شدم و رفتم از تو اتاق ک»

«من و گفت

که رفت  گهید يهر جا ای، تو هر رستوران  ریآژانس بگ! دنبالش برو. وقت ندارهبه حق یربط. باشه شتیپ! صد هزار تومن نیا-

!اریفقط سر از کارش درب! برو

«ها کردم و گفتم یبه هزار تومن ینگاه هی»

...نبود ییکرد اما کار خطا یم ياگه کار ایکرد ،  یم یاگه کار درست! کنم یخودم قضاوتش م يها دهیمن با فکر و ا-

!قبوله دیکه عقل خودت رسهرجور -

«پول آرو گرفتم که گفت»

چطوره؟! دم یچهارصد هزار تومن م یبه تو ماه. رهیگ یهزار تومن م صدیس یماه نجایمهناز ا-
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«که گفت دیانگار فهم...! بود اما  یمن عال يراستش برا. نگفتم یچیه»

!مادر و دختر کوچولوش هی ینجات زندگ يبرا-

«و گفت دیکه خند تکون دادم سرمو»

مدت بعدش  هی. گم یرو م یهان نیهم. اونجا ازدواج کرد و بچه دار شد. با پدر و مادرش فرستادمشون لندن شیچند سال پ-

!نجایپدر و مادرشم برش گردوندن ا. طالق گرفت

!مادرشون کجان-

.سرطان گرفت. فوت کرد شیسال پ هی-

«و گفت ختیر ییجفتمون چا يرو برداشت و برا يقو»

!هیدختر زرنگ! عمل کن اطیبا احت یلیخ-

«!بگم که در زدن يزیچ هیاومدم »

چهارم فصل

 یم. گه یدونستم داره دروغ م یکنه اما م یگفت دلش درد م یم. کرد دارمیب یهان یعنی. بودم داریب 8صبح از ساعت »

 نتیز گفتم . بلند شدم و لباسامو عوض کردم. واب شدمخ یمحلش نذاشتم که خوابش برد اما خودم ب. خواست جلب توجه کنه 

شده  چقدر درختاش بزرگ . خوردمش باغ رو نگاه کردم یو همونجور که م منشستم تو اتاق. آورد ریش وانیل هیخانم برام 

 هیباغ رو سا  ياما حاال هر کدوم پونزده شونزده متر قدشون بود و همه جا! بودم درختا انقدر نبودن کیکوچ یوقت ادمهی! بودن

 !انداخته بودن

رفتم ته  گشتم ،  یم نیو آروم آروم ، مثل همون شب که داشتم دنبال فرز نیرفتم پائ ياز پله ها. راه افتادم طرف باغ اریاخت یب

 يشمشادادور  که شاخ و برگشون توهم رفته بوده ، دور تا  یییاونجاها عالوه بر درخت ها. باغ ، همونجا که خونه احمد آقا بود

رو  نیبار فرز نیاول  يکه اون شب برا ییهمونجا دمیرس! درست کرده بودن یقشنگ یلیخ يمنظره  کهبود  چیدر پ چیبلند و پ
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 .بودم و باهاش حرف زده بودم دهیآدم ، نه به عنوان پسرِ کارگرمون د هیبه عنوان 

نداشت   دیجا د چیباغ که از ه يدنج تو يجا هی. بوداحمد آقا  يدرست پشت اتاقا. که از عصرش عاشقش شده بودم یشب همون

 !انتخاب کرده بود شیتنهائ يبرا نیرو فرز ییچه جا! دیشد از اونجا همه باغ رو د یاما م

 یراست ! کرد ینشست و فکر م یم. کرد ینشست و نگاه م یم! نشست یم شهیکه اون هم ییدرست جا. و همونجا نشستم رفتم

 !کرد؟ یرو نگاه م یکرد؟ چ یفکر م یاون وقتا به چ

اونم ! کنه؟ و نگاه  ستهیبا ای نهیجا بش هیتوانه  یآدم چقدر م هیمگه ! شد؟ یخسته نم! ستادهیکه کنار درختا ا دمید یم م یگاه

 دمید یم نجایا اومدم  یهر بار که م! بود؟ يکرد و تو چه فکر ینگاه م یپس به چ! يزیتو باغ بود و نه چ ینه کس! رو؟ یچ

 !کنه یکارو داره م نیهم

! کرد یم داد و اومدن منو تماشا  یم هیبهشون تک یوقت هیکه  ییبلند شدم و رفتم طرف همون درختا! اومد تو سرم يآن فکر هی

 يادگاریدونم   یچه م! کدومشون کنده باشه هیرو  يادگارینکنه  دیبه فکرم رس! و نگاهشون کردم شونیکی یکی يرفتم جلو

 !نیو فرز ایمیک.  K و   F  هیمثالً  ای رخوردهیقلب تمثالً ! يا

باالتر   یدر اثر گذشت زمان و رشد درختا، کم دیشا. سرم رو باال کردم یکم. روشون نبود يزیرو نگاه کردم اما چ شونیکی یکی

 !احمد آقاس  دمیم دتا برگشت! نفر پشت سرمه هیمرتبه احساس کردم  هیموقع  نیتو هم. نبود یچیکنم اما ه دایپ يزیچ هی

 !سالم خانم  -  

سالم احمد آقا  -  

ن؟یبا من داشت يخانم کار  -  

نه احمد آقا  -  

 !نیش یگرمازده م! گرمه  -  

 !نیشما بفرمائ. ممنون یلیخ  -  
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گرم  هوا ! حدود ساعت سه بعد از ظهر. همون شب بود يدرست فردا! خاطره برام زنده شد هیمرتبه  هی! رفت. آروم برگشت  « 

ته باغ رو  از همونجا . و رفتم تو باغ رونیشد رفتم ب یاز در اتاقم که به تراس باز م واشی. بودن دهیتو خونه همه خواب. گرم بود

همون جا  نیفرز که  دمیشدم ، د کینزد یوقت. استخر رو دور زدم و رفتم طرف خونه احمد آقا. دمعلوم نبو يزیچ. نگاه کردم

 »و گفتم دمیبهش خند. از جاش بلند شد و سالم کرد دیدتا منو . نشسته

شمام حوصله تون سر رفته؟  -  

 .نداره يکار چیبعدازظهر تابستونه و آدم ه  -  

 .ره یآدم حوصله اش سر م! خوابن یهمه تو خونه م! آد یاز بعدازظهرها بدم م یلیمن خ  -  

 »رفتم جلو گفتم « 

ابه؟خو یاحمد آقام بعدازظهرها م  -  

وقتا یگاه  -  

د؟یکن یم کاریاون وقت شما چ  -  

نجایآم ا یم ایخونم  یکتاب م ای  -  

ن؟یر یشما مسافرت نم  -  

 !مسافرت؟  -  

 !آره  -  

 »که گفتم دینگاهم کرد و بهم خند « 

شمال يالیو میبر گهیدو روز د یکیما قراره   -  

 ».فقط نگاهم کرد « 

 .کنه یاره اون رانندگقر. آد یم ياحمد آقا  -  
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 ».خرده مکث کردم و بعدش گفتم هی. بازم نگاهم کرد « 

 !نیایشمام ب  -  

لونه  دو تا . میسرمون رو بلند کرد ییدوتا! قارقار کالغ آ بلند شد يمرتبه صدا هیبگم که  گهید زیچ هیاومدم ! بازم نگاهم کرد « 

مثل امروز  مرتبه  هیکه  میکرد ینگاهشون م میداشت! با هم دعواشون شده بود انگار سر اونا! کالغ رو دو تا درخت بغل هم بود

 »د و سالم کرد و گفتیاحمد آقا از پشت رس

 !تو ساختمون نیبر! نیش یوقت روز گرمازده م نیخانم ا  -  

بمونم  نیفرز  شیست پخوا یدلم م! شدم یاز دستش عصبان یلیاون روز خ. بهش کردم و راه افتادم طرف ساختمون ینگاه هی « 

 !برگشتم تو ساختمون ياما مجبور میو با هم حرف بزن

 !امروز اما

 !هیبیعج يایدن! نبود نیفرز گهیدوباره همونجا نشستم اما امروز د رفتم

 !ستین نیهنوز هست اما فرز نجایا! نجایمثل ا! با خاطراتشون! مونن یرن اما اون جاها همونجور م یآن و م یم آدما

 هیکه ک خواستم بدونم  یم. کنجکاو شدم یلیخ. که در خونه باز شد و همون دختره امود تو و رفت طرف ساختمون دمیدور د از

صبر کردم تا  . کرد یرفت طرف ساختمون ، دور و برش رو هم نگاه م یهمونجور که داشت م! کار کنه نجایقراراه ا یچ يو برا

 ».کنه یم هیداره گر م  یرو بغل کرده و هان یکه مهناز هان دمید دمیتا رس. و ساختمونبره تو بعدش از جام بلند شدم و رفتم ت

شده مهناز؟ یچ  -  

 !کنهخانم یانگار دلش درد م  -  

 !هی یبچه نحس! گرهی ینه بهانه م  -  

 »شد و دستش رو به طرف من دراز کرد و گفت دتریش شد هیگر یگفتم هان نویتا ا « 

 !یمام! یمام  -  
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 »بغلش کردم و گفتم « 

کنه؟ یدلت درد م يکجا  -  

 »با دستش شکمش رو نشون داد و گفت « 

 !نجایا  -  

 !یش یخوب م ياالن که صبحونه بخور! گرسنه ته  -  

از  یلیخ! کرد هینزد و فقط گر یچیلب به ه یکردم هان ياما هر کار. مهناز صبحونه رو آماده کرد. بردمش تو آشپزخونه « 

 »هی، گر هیگر! بود نیهر روز کارش هم. شدم یستش عصباند 

 !دکتر مشیببر ستیخانم بهتر ن  -  

 !شه ی، دلش خوب م میکن یم يتو اتاقش و با عروسک هاش باز میر یاالن م. ستین شیزیچ. خواد ینه ، نم  -  

سرش  کالفه شدم و  گهید! کرد یم هیم گردو تا از عروسک هاش رو آوردم و گذاشتم جلوش اما باز یکیبردمش تو اتاقش و  « 

 »داد زدم و گفتم

 !؟یکن یم هیچرا گر گهید! خونه م گهیامروز که د! ؟یآخه چه مرگته صبح اول صبح  -  

 !یمام! یمام  -  

 !ه؟یچ! ه؟یچ  -  

 !کنه یدرد م نجامیا  -  

 »مهناز در زد و اومد تو و گفت « 

 !شه یاونجا آروم م! تونمادربزرگ شیباال پ مشیخانم ببر  -  

 .نمیبهانه اون دختره رو هم بب نیاومد به ا یبدم نم. رو بغل کردم و راه افتادم یبهش کردم و هان ینگاه هی « 

«!که من زدمش کنار و در رو باز کردم و رفتم تو ستادیمهناز در زد و ا. طرف اتاق مادربزرگم میباال و رفت میپله ها رفت از
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پنجم فصل

 !رو بغل کرده بود اومد تو تراس و پشت سرشم مهناز یکه هان ایمیو بالفاصله ک دیچیتو اتقا پ یهان هیگر يداص»

 »از جام بلند شدم و سالم کردم که گفت تند

 !کنه یم هیاز صبح تا حاال داره گر نیا  -  

 »بهش کرد و گفت ینگاه هیگلشن خانم  « 

 !سالم کردن! با شما بودن  -  

 »گفت يبرگشت طرف من و با سرد ایمیک « 

 .سالم  -  

 »بعد دوباره برگشت طرف گلشن خانم و گفت « 

 !شدم از دستش وانهید! رهیگ یهمه ش بهانه م  -  

 !هست شیزیچ هیحتماً ! کنه ینم هیگر يخودیبچه که ب  -  

 »رو داد بغل گلشن خانم گفت یهمونجور که هان ایمیک « 

 !نیاز بس شما لوسش کرد! شده اصالً عادتش نیا  -  

پاش  رو نشوند رو  یبهش کرد و بعد هان ینگاه هیبه من کرد که گلشن خانمم  ینگاه هینشست و  یصدنل هیبعدش رفت رو  « 

 »و گفت

 !کنه ینم هیدختر خوب که گر! یکن یم هیچرا گر! زمیعز نمیبب ایب  -  

 !کنه یدرد م نجامیا  -  

کجات؟  -  

 !نجامیا  -  
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 »!دلم براش سوخت! پاك کرد نیاومد پائ یقشنگش م يبعد با دستش ، اشک هاش رو که گوله گوله از چشما « 

خورده ، قبل از خواب؟ یچ شبید  -  

 !دونم ینم  -  

 !؟یستیمگه تو مادرش ن! ؟یدون ینم یچ یعنی  -  

 !حواسم بهش نبود  -  

 »از گفتبهش بگه که تند مهن يزیچ هیگلشن خانم اومد  « 

 !خورد یینه اما چند تا ادیز! آلبالو خورده خانم  -  

 !نبات و عرق نعناع درست کن وانیل هیزود برو براش ! طبعش سرده نیا! گهیکرده د شیسرد  -  

 »دمیپرس ایمیکردم از ک یدراز م یبغل کرد هان يرفت که من رفتم جلو و همونطور که دستم رو برا دیمهناز دوئ « 

زه هست خانم؟اجا  -  

بردن  شروع کردم راهش . کرد یم هیطفلک همه ش گر. رو از گلشن خانم گرفتم و بغلش کردم یسرش رو تکون داد که هان « 

 »و آروم گفتم

! آ يهسته بخور آلبالوها رو با  دینبا گهیاما دفعه د یش یو خوب م يخور یآره و م یخوشمزه م زیچ هیاالن مهناز خانم برات   -  

؟يسته هاش خوردبا ه

 !اوهوم  -  

 !همون هسته ها دلت رو درد آوردن! آخ آخ آخ  -  

 .گه ، من اونجا باشم یگه که حتماً م یم ایمیبه ک يزیاگه گلشن خانم چ اناًیخواستم اح ینم. رفتم اون طرف تراس « 

آروم  رو از مهناز گرفتم و آروم  وانیو و لرفتم جل. برگشت وانیل هیرو راه بردم و براش حرف زدم که مهناز با  یخرده هان هی

 ».خورد یداده هان
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؟يتا صد بشمر يبلد! شه یحاال تا صد بشمر بعدش دلت خوب م  -  

 »برد باال یسرش رو به عالمت منف « 

کنن چند تان؟ یاون کالغ آ که دارن پرواز م یاگه گفت! گهید يریبگ ادی دیبا  -  

 »دو تا دستش رو نشون داد و گفت يو بعد انگشتاسرش رو بلند کرد طرف آسمون  « 

 !هفت تا  -  

 !شه ده تا انگشت یرو هم م! نطوریم هم یکی نیا! کله گندهه پنجه نیا! دو سه چهار پنج کی! که ده تاس نیا  -  

 !ده تا کالغ  -  

 !تان شیش! نه  -  

زنن؟ یکالغ آ حرف م  -  

 !آره  -  

گن؟ یم یاون وقت چ  -  

 !دونم یمن  -  

نن؟یب یمارو از اون باال م  -  

 !جز خودمون ننیب یمارو همه م! حتماً  -  

 »!نگاه به من کرد هیبرگشت و  ایمیک « 

گن؟ یم یبه هم چ  -  

 !ننیب  یو خودشون رو بزرگ م کنیآدما چقدر کوچ نیگن ا یم گهیبه همد ننیب یاز اون باال مارو م یحتماً وقت  -  

 ».گلشن خانم لبخند زد. نگاهم کرد ایمیبازم ک « 

 !دلت آروم شد  -  
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 .اوهوم  -  

 تیخوشگل رو اذ  يدختر کوچولو نیشما دل ا هیچ! يرفته تو دلت و اونجا داد زده و گفته آها يکه خورد یاالن اون شربت  -  

به  یسیبه انگل نمیحاال بگو بب! يبخور ه با هست دیرو نبا یچیبه بعدم ه نیاز ا! شه یبعد کم کم دلت آروم م! نمیبب نیبر! نیکرد

گن؟ یم یپرنده ها چ

 »قشنگ گفت يلهجه  هیبا  « 

 - Birds

 !نیآفر  -  

؟يبلد یسیتو انگل  -  

 !ستیخرده اما زبانم مثل تو و ممان قشنگت خوب ن هی  -  

 .ردلبخند زد و با سر ازم تشکر ک هیکرد  یهمونجور که نگاه م ایمیگفتم ک نویتا ا « 

 »و گفتم ششیپ رفتم

 !نیقشنگ هست یلیشمام خ! هیدختر قشنگ یواقعاً هان  -  

 !ممنون یلیخ! یمرس  -  

ران؟یا نیچند وقته که برگشت  -  

 .میسال و ن هیحدود   -  

آدما  نمیخواد بب  یدلم م! ستیم که باشه برام مهم ن هیحاال ترک! بارم که شده برم خارج هی يبرا یخواد حت یدلم م یلیمن خ  -  

ه؟یاحساساتشون چه جور! هاشون؟ دهیا! ه؟یافکارشون چ! کنن؟ یم یزندگ ياونجا چه جور

 !مزخرف  -  

 !از چه نظر؟! ؟يجد  -  



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣

 .گهیو فرهنگ خودشون رو دارن د تیاخالق و ترب یعنی! مزخرف که نه  -  

ن؟یباهاشون ارتباط داشت یلیشما خ  -  

  -  يا!... 

 !شن یها جور م یرانیبا ا  -  

 !داره یبستگ  -  

؟یبه چ  -  

 یاخالق مخصوص  هیها  یسیانگل! ستنیخوب ن ایکه کالً با خارج اشونیبعض! باشه يمثالً که اون آدم چه جور! زایچ یلیبه خ  -  

 !بندن يبه سنت هاشون پا یلیخ! دارن

ن؟ینطورینسل جوونشونم ا  -  

 !مینه مثل نسل قد  -  

و قشنگه؟ زیتم ه؟یچه جور شهرهاشون  -  

 .ده یمثل همونا که تو ماهواره نشون م  -  

 !میما که ماهواره ندار  -  

 !شه؟ یمگه م! ؟يجد  -  

 »و گفتم دمیبهش خند « 

 !بخره زایچ نیمونه که از ا یبراش نم یپول گهید زایچ نیکارمنده و با وجود اجاره خونه و ا هیپدرم   -  

 »گفت یرد که هانبه من ک ینگاه هی « 

 !کنه یبازم درد م  -  

 !ياالن بهتر شد! شه یکم کم دردش خوب م گهید  -  
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 .اوهوم  -  

 .یش یخرده که بگذره ، خوب خوب م هی  -  

 »و گفتم ایمیبعد برگشتم طرف ک « 

 یعنی. قطع شد ا بعدش ارتباطمون از اونجاها برام نوشت ام یسه چهار تا نامه برام داد و کم. داشتم که رفت خارج یدوست هی  -  

 !نامه نداد گهیشد و د یزندگ ریانگار درگ

تالش  یحساب  دیکنه با یقراره اونجا زندگ یوقت یخارج هیمخصوصاً ! کار کنن دیاونجا همه با. ستین نجایخب ، اونجا مثل ا  -  

 ینترنتیو ا یشه تلفن یم ایدن يکجا زمان که با هر  نیا اونم در! سهیمونه که مثالً نامه بنو یبراش نم یوقت گهید نمیهم يبرا! کنه

ن؟یداشته باش باهاش ارتباط  وتریکه با کامپ نیش رو نداشت مارهش. تماس برقرار کرد

 .میندار وتریآخه ما کامپ  -  

 !2 ومیمثالً پنت! دست دومش مگه چنده هی! ارزون شده یلیاالن خ گهیکه د وتریکامپ  -  

 !میتازه جاش رو هم ندار! پولش دهایما ز يبرا  -  

 !گهید رهیگ یکوچولو جا م هی  -  

 !کوچولو هست هیخودش ! آپارتمان ما کالً شصت متره  -  

 »که گفت دمیگفتم و خند نویا « 

 !شصت متر؟  -  

! زیسرزنش آم نگاه  هی! کرد یمرتبه متوجه گلشن خانم شد که داشتم نگاهش م هیبگه که  يزیچ هیاومد . سرم رو تکون دادم « 

 !شه یم یبا من قاط يادیحس کرد که داره ز دیشا! حرف نزد گهیم د نیهم يبرا

 »رو ازم گرفت و تشکر کرد و گفت یجاش بلند شد و اومد طرف من و هان از

دلت خوب شد؟  -  



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٥

 .اوهوم  -  

 !می، بر گهیخب د  -  

 !؟یمام میکن يباز میبر  -  

 !فعالً میحاال بر  -  

 »لبخند به من زد و گفت هیبعد  « 

 .فعالً خداحافظ. ممنون  -  

به گلشن خانم بگه از تو تراس رفت تو اتاق و رفت يزیکه چ نیبعد بدون ا « 

 »در اتاق رو پشت سرش بست ، گلشن خانم گفت یوقت

 !تشکرم از من نکرد هی یحت! ؟يدید  -  

چرا از شما ناراحته؟  -  

 !دونم ینم  -  

 »نگفتم که گفت یچیه « 

 .ارهیب ییخانم برامون چا نتیرو بزن و بگو ز فونیآ  -  

 »رو زدم و سفارش گلشن خانم رو گفتم و برگشتم تو تراس فونیرفتم تو اتاق و دکمه آ « 

 !رونیاالن ممکنه بخواد بره ب نیا! حواست باشه  -  

؟یرفت چ نیاگه با ماش  -  

 !یب باش نفهمه دنباله شفقط مواظ! با احمد آقا برو  -  

 !چشم  -  

! زنه یحرف نم شه و  یجور نم یآ با کس یسادگ نیاصالً به ا ایمیک! يخوب شروع کرد یلیخ یعنی! خوب شد یلیامروز خ  -  
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 !آروم آروم برو جلو! خودت رو مشتاق نشون نده ادیفقط ز! انگار از تو خوشش اومده

 .چشم  -  

 !دونم ی، نم یچ يحاال برا دختر سراپا عقده س؟ نیا  -  

ن؟یکه علتش رو بفهم نیتا حاال باهاش حرف نزد  -  

 !شه يهمه ش دنبال دلگرد!؟یکجا هست که باهاش حرف بزن یعنی! شه باهاش حرف زد یمگه م اصالً

 !دونم آفتاب از کدوم طرف دراومده که مونده خونه یامروز نم! ابوناسیتو خ یزن یو ته ش رو که م سر

 !داره یحتماً مشکل  -  

زودم حامله  ! پسره اونجا خوشش اومد و زنش شد هیو بعدشم از  سیرفت انگل! لیتحص يفرستادمش خارج برا! ؟یچه مشکل  -  

و باغ  اطیمواظب ح! خواد  یم یچ یو از زندگ هیدونه دنبال چ یخودشم نم! هیا یاصالً آدم دمدم! بعدشم طالق گرفت! شد

 !؟یهست

 »انداختم و گفتم نیبه پائ گهیدنگاه  هی « 

 !مواظبم. راحت باشه التونیخ  -  

 !زده بشیغ ینیب یمرتبه م هی! مونه یمثل جن م  -  

 !داره نیماش  -  

 .داره یمزدا مشک هیآره ،   -  

 »خرده بعد ساکت شد و گفت هی « 

 !دم یامسالت رو م هی، تمام شهر ياریسر از کارش درب ياگه بتو  -  

 !؟یچ ياضافه برا گهید! نهیمم که فقط هم فهیوظ! نید یبهم حقوق خوب م نیشما که دار  -  

 یاگه م! ده یم مرموزش داره منو دق  يکارا! شده یمن چه مشکل يدختر برا نیا یدون یتو نم! خودش ياون سر جا! باشه  -  
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 !کردم یم يکار هیدونستم چه مرگه شه ، حداقل 

 ».زدن اومد در يموقع صدا نیتو هم « 

 .نیبفرمائ  -  

 »رو برداشت و گفت یقبل ینیو س زیآورد گذاشت رو م. و دو تا فنجون بود يکه توش قور ینیس هیخانم بود با  نتیز « 

 !بهشون آلبوم عکساشونو نشون بدن نیخانم بخوان ، برن پائ میخانم گفتن اگه مر ایمیک  -  

 »آروم گفت یلیاما خ دیشن خانم درخشگل يتو چشما یبرث خوشحال هیکه  دمید « 

 .آد یباشه ، کارش که تموم شد م  -  

 »درِ اتاق رو بست گلشن خانم گفت یوقت. رو برداشت و رفت ینیخانم س نتیز « 

 !هیدختر زرنگ! فقط مواظب باش. بعد برو. صبر کن قهیپنج دق! شد یعال  -  

 .چشم  -  

 !ره یو کجاها م ونریره ب یم یبا ک نیزودتر بفهم بب  -  

 !کنه یمسلماً بهم شک م! شه یکه نم يزود نیبه ا  -  

 !عمل کن یدون یهرجور خودت صالح م! آره! آره  -  

 .چشم  -  

 !قدم به قدم رفت جلو دیبا! آره  -  

نجا؟یآد ا ینم ی، کس یدوست  -  

 !اصالً  -  

 !هیفهمم که ک یا نمزنه ام یباهاش حرف م یگاه! دست خودشه شهیهم لشیموبا  -  

ه؟یبا پدرش روابطش چه جور  -  
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 !ستیبا اونم جور ن  -  

 !زایچ نیو ا یخون  یمن کتاب م ي، بگو برا ياستخدام شد نجایا یچ ياگرم خواست بدونه برا. رفتار کن يعاد یلیخ. حاال برو  -  

 .چشم  -  

 !حوصله م سر نره ییبرام که تنها یبگو در واقع هم صحبت  -  

؟يکرد کاریچ نمیبب. باال ایب ییهوا هیبه  بعدش

 .چشم  -  

 !یکن زودتر باهاش دوست بش یسع. خدا دیبرو به ام  -  

 .فعالً با اجازه. چشم  -  

 !  Open آشپزخونه  هیسالن بزرگ بود و  هی نیپائ! برم دیمونه بودم کجا با. نیو از پله ها رفتم پائ رونیاز اتاق رفتم ب « 

 !ره یدونستم کجا م یراهرو کنار آشپزخونه هست اما نم هیه ک دمید

 »خانم اومد جلو و گفت نتیموقع ز نیهم تو

 .خانم میمر ایطرف ب نیاز ا  -  

 یم بود که سالن و آشپزخونه رو دور مش زد و   L راهرو به شکل  هی. از راهرو گذشت و منم دنبالش رفتم. دنبالش راه افتادم « 

طرفش   هی! البته حدود پنجاه شصت متر! س گهیسالن د هیطرفم  نیا دمیتازه د میردش که کرد. ساختمونرفت اون طرف 

 »اومد ایمیک ياز اتاقا و در زد که صدا یکیخانم رفت طرف  نتیز. اقبود و اون طرفش همه ش ات شهیهمه ش ش

 .نیبفرمائ  -  

 کیش یلیخ ! یو ضبط و همه چ ونیزیبزرگ بود با تختخواب و مبل و تلو یلیاتاق خ هی. خانم در رو باز کرد نتیرفتم جلو و ز « 

 !و قشنگ

 »اروم بلند شد و گفت. جلوش بود زیم هیآلبوم عکس م رو  هیمبل نشسته بود و  هیرو  ایمیک
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 .نیبفرمائ  -  

 »و رفتم تو و گفتم دمیبهش خند « 

 !نیفتیخواستم تو زحمن ب ینم  -  

 ...نیاگه حوصله ندار  -  

 .خوام مزاحم شما بشم یخواد ، فقط نم یدلم م! اصالً! نه! نه  -  

 !نیبفرمائ! کنم ینه ، خواهش م  -  

درآورد و   گاریبسته س هیکمد ،  هینشستم که رفت و از تو . نمیمنم رفتم جلو و تعارف کرد بش. خانم در رو بست و رفت نتیز « 

 »خودش روشن کرد و گفت یکی. کردم اومد و نشست و به من تعارف کرد که تشکر

خوبه؟. گرفتم سیپار میسالم بود و رفته بود زدهیحدوداً س یکه وقت ییِعکسا نیا  -  

 !هیعال  -  

 »عکسارو نشون داد یکی یکیآلبوم رو باز کرد و  « 

 .بلنده یلیخ. فلهیبرك ا نیا  -  

ن؟یباالشم رفت! دمشید یلیخ لمایتو ف! آره  -  

 ! آره  -  

 !ه؟یاز اون باال شهر چه جور! خوش بحالتون  -  

 نیا! ساختن  ادبودی هیکه تو جنگ کشته شدن  ییسربازا يکه مثالً برا ییِجا هی یکی نیا! دیشه همه جا رو د یاز اون باال م  -  

 !م همونجاس یکی

 !کجاس نیا  -  

 !معروفه یلیخ! موزه لووره رونیب ينما نیا  -  
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ن؟یتوشم رفت  -  

فرانسه نداشتم ،   خیدر مورد تار یچون اطالعات! يکاخ ورسا! یکی نیمثل ا! برام جالب نبود ادیبودم ز کیچون کوچ یآره ول  -  

 !برام جالب نبود

! کشن  یتند عکس آدم رو م یلیو خ رنیگ یده پونزده تام نقاش اونجا نشستن و پول م. که پر از رستورانه ییِجا هی،  نجایا

 !هیقشنگ يجا یلیخ

کجاس؟ نیا  -  

 .زهیشانزل  -  

 !و مغازه س؟ کیکه همه بوت ییهمونجا  -  

 !آد یم نجایا ایمد دن نیاول! آره  -  

 !ییچه مغازه ها! چقدر قشنگه  -  

 .میهم از تو هتلمون گرفت نارویا! قشنگ و بزرگن یلیمغازه هاش خ. آره  -  

کدوم هتله؟  -  

تونیشرا  -  

 !؟یچه هتل  -  

 !قشنگه یلیآره ، خ  -  

 »روشن کرد و گفت گهید گاریس هیم بهم نشون داد و تموم شد که  گهیهفت هشت تا عکس د « 

ه؟یکارتون چ یعنی ن؟یکن یم کاریچ نجایشما ا یراست  -  

 .در واقع همصحبت شونم. خونم یگلشن خانم کتاب م يبرا  -  

 !حوصله اش اون باال سر رفته یلیمعلومه خ  -  
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 !ازم بخوان یحاال تا چ! دم یم هست که براشون انجام م گهید يالبته مسلماً کارا! گهیخب تنهان د  -  

ن؟یخون یدرس م  -  

 .سال آخرم  -  

؟يچه رشته ا  -  

؟یشما چ. عمران  -  

 .مدرکم مال اونجاس. درس خوندم سیتو انگل  -  

 !نبود؟ فی، ح نیشما که سالها اونجا بود! ن؟یبرگشت یچ يبرا  -  

 !تونم دوباره برم یبخوام م  -  

 !خوش بحالتون  -  

 !نه اونجام مشکالت هست  -  

 !خب همه جا هست  -  

 !آدما داره هیبه روح یبستگ  -  

واقعاً دختر  شما ! میکن یچرا ازدواج نم! نیجدا شد یکه از پدر هان دمیشن! ندارم اما کنجکاو شدم یقصد فضول! نیببخش  -  

 !فهیح! نیهست ینگقش

 !داره یراستش دالئل مختلف! ممنون  -  

 !مثل شما خواستگار فراوونه يدختر يدونم برا یچون م! نطورهیمسلماً هم  -  

 .یمرس  -  

 »خرده مکث کرد و بعد گفت هی « 

 !مینیشو ببکه با هم عکسا نیایگم ب یکردم م داشونیبعداً که پ! ستیم جلو دست ن گهید يفعالً آلبوم ها  -  
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 »تند از جام بلند شدم و تشکر کردم و گفتم « 

کجاست؟ یهان یراست! ممنون یلیخ یلیخ  -  

 !کنه یم يداره باهاش باز! مهناز شیپ  -  

 !ماشاال مثل عروسکه! کنم يکه باهاش باز نیهر موقع حوصله ش سر رفت و بهانه گرفت ، منو صدا کن  -  

 !چشم! ممنون  -  

 !بازم ممنون! زه تونبا اجا  -  

 »دیرو حرکت داد جلو تند پرس لچرشیو رفتم باال و در زدم و رفتم تو که گلشن خانم و رونیاز اتاقش اومدم ب « 

 !شد؟ یچ  -  

 .آلبوم عکسش رو بهم نشون داد هیفقط ! یچیفعالً ه  -  

 !ش؟یعروس يعکسا  -  

 !ش بودهسال زدهیس! گرفته بود سیکه تو پار ییعکسا! نه  -  

 !معلومه که هنوز بهت اعتماد نداره! اره  -  

 !ستیش جلو دست ن گهید يگفت آلبوم ها  -  

 !همه شون تو کمدشه! گه یدروغ م  -  

 !جلو بره ادیخب فعالً نخواسته که ز  -  

 !رونیممکنه االن شال و کاله کنه و بزنه ب! تو تراس میپس فعالً بر  -  

 »تو تراس که گفت میتکمک کردم و با هم رف « 

 .زایچ نیخونم و ا یشما کتاب م يبهش گفتم برا! چرا  -  

 !نگفت؟ گهید یچیه  -  
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 !نه  -  

 !، شک نکنه دید نیکه اگه از پائ ریکتاب بردار و دستت بگ هیفعالً   -  

کتاب برداشتم و برگشتم تو تراس که گفتم هیرفتم از تو اتاق  « 

 !ینیرو بب نیخوب پائ ینرده ها که بتون رو بذار کنار تیصندل  -  

 .چشم  -  

ششم فصل

 یزندگ توش  يچه جور! يآپارتمان شصت متر هی! سوخت یلیدلم براش خ! قشنگم هست! هیدختر خوب! ازش خوشم اومد»

 !شه؟ یم يچه جور! نداره وترمیکامپ هی یطفلک حت! چهار نفرم هستن! حتما! کنن؟ یم

 گهید  يآن خواستم آلبوم ها هی! حرف بزنم یکی ایدارم  اجیاحت یلیخ! حرف بزنم و درددل کنم شتریبخواست باهاش  یم دلم

 !بشناسمش شتریب دیبا! بعد ياما گذاشتم برا رامیم رو ب

 یم ...! اومد رستوران  یناهار م يامروز برا. بلند شدم و آروم آروم کارامو کردم. وقت داشتم یساعت مین. رو نگاه کردم ساعت

 یکیخواست   یدلم م یلیخ! نهینباشم و منو نب دیاومد تو د یکه وقت رمیآخر رو بگ زیزودتر برم که م دیبا! نمشیتونستم برم بب

دانشجوم ! دختره باالخره اونم ! باهاش حرف زدم دمیشا! دلم گرفته یلیخ! باهاش حرف بزنم متونست یبود که م میمثل مر

و از  اطینشه رفتم تو ح متوجه  یکه هان يجور هیلباسامو عوض کردم و ! دوست خوب بشه هیبتونه برام  دیشا! هست و روشن

 .نگیهمونجا رفتم تو پارک

 .گرم بود و تا بخواد بفهمه من برگشتم يفعالً سرش به باز! شد یشروع م يو زا هیباز گر دیفهم یم اگه

راه  شتریب  قهیدق ستیربع ب هی... از خونه ما تا رستوران . کردم رو باز کردم و حرکت نگیدر پارک موتیشدم و با ر نیماش سوار

 جادیا کیو تراف گرفتم  یم نارویجلو ماش شیشده بود که چند تا پل یدونم چ یسر چهارراه نم. رونیاز کوچه مون اومدم ب. نبود

 .شده بود
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. رونیب خورده بود و با دوستام از مدرسه اومده بودم  تازه زنگ. اومده بود دم مدرسه دنبالم نیافتادم که فرز يروز ادیمرتبه  هی

دوستام خجالت  به پدرم گفتم که جلو . ادینذاشتم ب گهید رستانیاومد دنبالم اما دب یاحمد آقا م شهی، هم ییراهنما يتو دروه 

 .میبرگرد ادهیخواست پ یخوب بود اما دلمون م شونیوضع مال ستامالبته همه دو. کشم یم

دوستم  بود که  ابونایاز خ یکیتو . طرف خونه میاومد یو م میدیخند یو م میزد یحرف م گهیبا همد میروز داشت اون خالصه

 »گفت

 !از دو مدرسه دنبال مونه پیپسر خوش ت هیاما  نیبرنگرد! بچه ها  -  

با فاصله داشت ! بود نیفرز! شد يجور هیتو دلم ! آن چشمم افتاد بهش هی! بالفاصله همه سرها برگشت به طرف عقب « 

! خوردم شناسمش اما حرفم رو  یاومدم به بچه ها بگم که من م! شد جادیتوام ا یحس خوب هیمرتبه  هی! اومد یدنبالمون م 

تونستم  یم يجور چه ! کنن به پرس و جو یشناسمش و بچه ها شروع م یدونستم اگه بگم من م یم! دمیراستش خجالت کش

! نگفتم یچیه نمیهم  يبرا! گرفتن یکردن و برام دست م یبچه ها ولم نم گهیبعدش د! ه مونهپسر رانند نیبگم که فرز

 یخجالت م ودنشراننده ب طرف از پسر  هیطرف دوستش داشتم و از  هیاز ! شده بود جادیدرونم ا ضیاحساسات ضد و نق

 »!اما من ساکت بودم دنیخند یزدن و م یهمه بچه ها در موردش حرف م! دمیکش

 !پهیچه خوش ت  -  

 !م هست افهیخوش ق  -  

 !چه قد بلنده  -  

 !رزرو ياومده از قبل برا! حتماً خواستگار منه نیا  -  

 »از دوستام گفت یکیشروع کردم تندتر راه رفتن که ! شد یم کیداشت بهمون نزد « 

 !؟ير یچرا انقدر تند م! اووو  -  

 !شه یم رید! بچه ها گهید نیایب  -  



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٥

گرفتن و  رو  نیشدن ، سه تاشون فرز ادهیو چهار نفر از توش پ نیجلو فرز دیچیپ نیماش هیهنوز حرفم تموم نشده بود که  « 

 »گفت دیو تا رس میستادیماهام ا! اومد طرف ما و بهمون اشاره کرد شونیکی

 !گفت؟ یبهتون م یپسره چ نیا  -  

 1با ما؟  -  

 !؟یچیه  -  

 !هست که صدا به ما برسه؟ کیاصالً انقدر نزد  -  

 »به ما کرد و گفت ینگاه هی « 

 !شناسشنش؟ یم  -  

 !نه  -  

 !نه  -  

 !مزاحمتون شده؟  -  

 !نه  -  

 !اصالً  -  

 »به ما کرد و گفت ینگاه هیدوباره  « 

 !نینخند ابونیانقدرم تو خ! خونه تون نیتند بر  -  

. گفت  هیبه بق يزیچ هی نیبه فرز دیرس یوقت! میو بهشون نگاه کرد میستادیا ينجوریمماهام ه! نیگفت و رفت طرف فرز نویا « 

به پشتمون  اما حواسمون  میماهام راه افتاد! نذاشت یکیما که اون  شیپ ادیرو گرفته بود خواست ب نیکه دست فرز شونیکی

، از  یعصبان  يما و با چشم غره و نگاه هاشدن و اومدن طرف  نیکردن و سوار ماش لرو و نیفرز میچند قدم که رفت. بود

 !ومدیجلو ن نیانقدر خدارو شکر کردم که فرز! بغلمون رد شدن
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 !مینگفت یچیه! میحرف نزد گهیتا خونه با همد گهیروز د اون

! کنه  یو داره منو نگاه م ستادهیا یشگیهم يهمونجا دمیخونه د دمیرس یوقت. م از همونجا راهش رو عوض کرد و رفت نیفرز

 !خودشو رسونده بود خونه يدونم چه جور ینم

 !شناسمشیدوستام نبودن که بفهمن من م گهید نجایا! تونستم برم باهاش حرف بزنم یم االن

پسره فرار   هی دمیمرتبه از دور د هی! زدن یهاشون بوق م یبود و بعض ستادهیا نیماش ابونیتا ته خ! شده بود ادیز یلیخ کیتراف

بود و  ستادهیا دختر  هیاون ورتر . گفتن اما پسره با سرعت در رفت یم ستیا ستیا یو ه دنیسه نفر دنبالش دوئکرد و دو 

 !کرد یم هیگردختره داشت ! يزن چادر هیبغلش 

. رستوران شدم و رفتم طرف  ادهیجا پارك کردم و پ هیرو  نیو ماش دمیبعد رس قهیده دق. کم راه باز شد و حرکت کردم کم

بهش گفتم  رهیبگ گارسن اومد که سفارش . نشستم. بود واریکه آخر رستوران ، کنار د زیم هیرفتم سر . بختانه خلوت بودخوش

 .دمساالد سفارش دا هیمنتظر دوستم هستم و 

برنامه  ! امروزه نیهم! نه! نه! سه شنبه؟ ایخورد؟ دوشنبه  یغذا م نجایاومد ا یمعموالً دوشنبه ها م. اومدنش بود کینزد گهید

 !اومد یحتماً امروزه م! هینطوریش ا

 !خاطرات يادآوریبعد برام ساالد رو آورد و آروم آروم شروع کردم به خوردن و  یکم

؟یش یامسال دانشگاه قبول م یکن یفکر نم  -  

 !کنکور رو که بد ندادم! دونم ینم  -  

معدلت چند شد؟  -  

 !هفده  -  

 .یش یپس حتماً قبول م  -  

 !دیشا 1دونم ینم  -  
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؟یبدون يخوا ینم يزیتو در مورد من چ  -  

 !دونم یم  -  

؟یدون یم یچ  -  

 !یش یخلبان م گهیتا چند وقت د نکهیا  -  

 !شه یحقوقم خوب م  -  

 !خب؟  -  

 !يریگ ینم يانگار اصالً تو مسئله رو جد! ؟یچ یعنیخب   -  

رو؟ يچه مسئله ا  -  

 !ازدواج  -  

 !سالمه جدهین تازه هم  -  

 !خب باشه  -  

 !زوده یلیخ  -  

 !سیاصالً زود ن  -  

 !زوده یلیگن حاال خ یم! دن یخونواده م اجازه نم  -  

 !؟ياصالً باهاشون حرف زد  -  

 !نه  -  

 !؟یدون یپس از کجا م  -  

 !دونم یم  -  

 !ه؟یمن چ فیپس تکل  -  
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 !؟یزن یرو ماصالً تو چرا انقدر حرف ازدواج   -  

 !نزنم؟  -  

 !نه  -  

 !؟یباالخره چ  -  

 !یصبر کن دیفعالً با  -  

 !مثل امروز! دوشنبه بود! سه شنبه؟ ایدوشنبه ! اون روز چندشنبه بود؟ « 

ه ک  نیبه خاطر ا ایبه خاطر پدرش بود که راننده ما بود ! شدم؟ یزد ناراحت م یچرا هر دفعه در مورد ازدواج حرف م یراست

 !کنن یکنن و حتماً احمد آقا رو هم اخراج م یدونستم خونواده م قبول نم یم

باهاش  دادن بازم  یم تیاگرم خونواده ام رضا! دمیکش یخجالت م دمیشا! خواستم باهاش ازدواج کنم یداشتم اما نم دوستش

 یاحمد آقا رو م  یام اومدن و وقترو مجسم کردم که همه دوست یتو ذهنم شب عروس! دمیکش یخجالت م! کردم یازدواج نم

 !کنن یخندن و مسخره م م یزنن و م یحرف م گهیمدبا ه یپسرشه ، در گوش نیفهمن فرز یو م ننیب

 !که بازم بهش گفتم منتظرم رهیدوباره اومد که سفارش بگ گارسن

! شنبه هر سه  دمیشا! هر دوشنبه! اومد یم اون سالها ادیبه  دیشا. اومد یحتماً م. شد یم داشیپ دیبا گهید. رو نگاه کردم ساعت

 !اون روزا ادیبه ! نجایاومد ا یم شهیدوشنبه ها هم! آره! دوشنبه! اما نه

 !کنه یحتماً منو درك م! خوبه میمر! حرف بزنم یکیخواست با  یکه چقدر دلم م آخ

بشه  ينطوریا اگه  يوا! ادیمثالً با نامزدش ب! ادیا نمرتبه تنه نینکنه ا! شد یم داشیپ دیبا گهید! از ساالدم خوردم گهیخرده د هی

برم باهاش حرف  تونم  یم! د؟یبه چه ام! تونم زنده باشم؟ یم يچطور گهید! برام تموم شده یهمه چ گهید! کنم؟ کاریمن چ

 !بخشه یحتماً منو م! کنم یعذرخواهبزنم و به خاطر گذشته ازش 

 يهنوزم نامزد! خدارو شکر! خداجون اومد يوا! گشتم و در رستوران رو نگاه کردمآن بر هی. از ساالدم خوردم گهیکم د هی
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کرد   ینگاه م يزیداشت به همون م! لباس اسپرت تنش بود! شده پیچقدرم خوش ت! هست يدواریام يپس جا! نداره يزیچ 

جا  هیره  یم گفتم حتماً ! نشسته بودنخانم و آقا اونجا  هیامروز . مینشست یو پشتش م میرفت یم نجایا میاومد یکه هر وقت م

 هی قهیحدود ده دق! نشم  دهیعقب تر که د دمیخودمو کش! ستادیجا ا هیبه گارسن گفت و رفت  يزیچ هی دمیاما د نهیش یم گهید

کرد و بعدش رفت  زیتم رو  زیگارسن اومد و تند م هیربع بعد اون خانم و آقا صورت حساب خواستن و بلند شدن رفتن و 

 !زیسرش رو تکون داد و اومد طرف م نیگفت که فرز يزیچ هیو بهش  نیرف فرزط

دوست  هنوز منو ! نهیش یم زیره سر همون م یاون روزا ، م ادیهنوزم به ! هنوزم منو دوست داره! ممنونم! خدا جون ممنونم

 !کردم یچه اشتباه! لعنت به من! داره

 مرخشین تونستم  ینشسته بود که فقط م يطور. صدا کردم و غذا سفارش دادممنم گارسن رو . غذا سفارش داد. نشستم آروم

 !نهیتونست منو بب یچون اون نم! البه بهتر بود! نمیرو بب

نشه  متوجه  یکه کس ياز پشت شمشادا ، طور واشی! دهیاون زودتر از من رس دمیخونه و د دمیافتادم که رس يهمون روز ادی

 »رفتم جلوش و گفتم. کرد یبود و منو نگاه م ستادهیکنار درختا اهمونجا . رفتم طرف اتاقشون

 !؟يدیانقدر زود رس يچه طور  -  

 »فقط نگاهم کرئ « 

 !؟يکرد یم کاریدم مدرسه ما چ! ادیب شیبود که برات مشکل پ کینزد  -  

 .اونجا کار داشتم  -  

؟يدنبال من نبود یعنی  -  

 »!م دعواشون شددوباره کالغ آ با ه. نگاهم کرد « 

اونم داشت با ! کردم یرو نگاه م نیفرز شتریب یعنی! کردن يشروع کردم با غذا باز. اشتها نداشتم. برام غذا آورد گارسن

 هیبا   وهیزن ب هی! کنه؟ یاصالً خودمو قبول م! کنه؟ یقبولش م نیفرز یعنی! کنم؟ کاریرو چ یهان یراست! کرد یم يغذاش باز 
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 !بهم مارك زده بشه؟ دیچون از شوهرم جدا شدم با! ؟یچ یعنی! وهیب! ؟ يچه کلمه ا! بچه

 !خوره؟ یدن بهشون مارك م یم که زنشون رو طالق م ییمردا

! گم من  یهمش دارم م! ؟یچ نیاما هرز! کنم هیکه بتونم بهش تک یمنم به کس! داشت اجیبه پدر احت یهان! نوشابه خوردم یکم

آد به  یچرا نم ! حتماً احمد آقا بهش گفته! دونه یحتماً م! اما چرا! دونه که من بچه دارم یاصالً نم دمیشا! قبول نکنه دیاصالً شا

! متوجه نشه یکس آد که  یم يجور هیحتماً ! نه؟یب یاحمد آقا رو م يپس چه جور! اومد یاون موقع ها م! احمد آقا سر بزنه

 هی! ره خونه ش یم حتماً احمد آقا ! رهة! ره خونه ش یحتماً م! ندشیره بب یهر چند وقت به چند وقت احمد آقا م دمیشا

 !باشه ينطوریا دمیبا! کشوره  نیخب باالخره خلبان ا! وبهخ نشمیماش! خوب شده شیوضع مال! خوب داره يجا هیآپارتمان تو 

سرش رو برگردوند اون دوباره ! نگاهش کردم یچشم ریز! نیزود سرم رو انداختم پائ! مرتبه سرش برگشت طرف من هی

منو  اصالً  دمیشا! اومد طرفم یداد و م یحداقل اون به خودش جرات م دیشا! دید یم یکاشک! دیمنو ند! یمعمول یلیخ! طرف 

 !نشناسه

اندازه  رفتن به  ادیاز  يبرا! اما چرا! ستین يادیز یلیچند سال مدت خ! نگذشته که يادیز یلیمدت خ! شناسه یحتماً م! نه اما

 !هست یکاف

آخر  تا لحظه ! جواب داد و بعدش تند غذاش رو خورد و صورت حسابش رو داد و بلند شد رفت. زنگ زد لشیمرتبه موبا هی

پول غذام رو  همونطور نشستم و بعدش  قهیچند دق! یچیبخاطر ه! رو از دست داد یشه خوشبخت یچقدر راحت م! نگاهش کردم

 !شد؟ ينطوریچرا ا. قدم زدم ابونیساعت تو خ مین دودح. رونیدم بدادم و بلند شدم و از رستوران اوم

جتس  چشماشم وا نکرد که ! رفتم جلو و آروم نازش کردم. شده بود حالیانگار از گرما ب! بود دهیرو خواب ادهیبچه گربه بغل پ هی

 هی! شده حایب  یسنه باشه و از گرسنگگر دیاآلن شا نیا! کدوم محبت؟! محبت! کنه یکه داره بهش محبت م هیک نهینگاه کنه بب

 !نوازش کردن که محبت نشد

 !شدم و راه افتادم بلند
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؟یفهم  یم نویا! گناه من نبوده که پدرم راننده شماس نیا! ام یخودم کس يمن برا! ستمیراننده ن هیپسر  گهیمن د  -  

؟يم نگفت تو گناه کرد یکش  -  

 !؟ یپس چ  -  

 !ستیفعالً وقتش ن  -  

  -  وقتشه؟ یپس ک! 

 !ابونیزشنه تو خ! داد نزن  -  

 !خوام به بابام بگم با پدرت صحبت کنه یم  -  

 !آ ینکن يکار نیوقت همچ هی! اصالً  -  

 !؟یبا من ازدواج کن يخوا یاصالً م! ؟يتو اصالً منو دوست دار  -  

 !رو ادهیپ نیتو هم! بود روزید نیانگار هم. نمیطرف ماش برگشتم

 ...!خونواده اش  دوستش داشتم اما ! کنم کاریچ دیبا ایکنم  یم کاریدونستم چ ینم! حقم داشت! شده بود یعصبان یلیدستم خ از

 یم  ياصالً چه جور! احمد آقا راننده ما بود! با هم وصلت کنن یهمه فاصله طبقات نیشد دو تا خونواده با ا یم يچه جور آخه

ازدواج  يبرا ! سالم بود جدهیبعدشم ، من تازه ه! کردن یحتماً جابه جا سکته م! بگم؟ يزیچ نیمچه هیتونستم به پدر و مادرم 

 !دو سالش بود یکیبست و  تاًینها! نداشت یاونم سن و سال! زود بود یلیخ

کردم  ر رو باز د موتیخونه و با ر دمیرس. دیساعت طول کش هیساعته  میراه ن. بود کیبازم تراف. و سوار شدم نیبه ماش دمیرس

تونستم باهاش   یم يچه جور. بودم میشدم همه ش تو فکر مر یم ادهیپ نیاز ماش یوقت. نگیو بعدشم تو پارک اطیو رفتم تو ح

 !بگه؟ رفت حرفامو به مادربزرگم  ینم! اون در استخدام مادربزرگم بود خرهباال! اصالً صالح بود؟! دوست بشم

 !کرده هیگر یلیمعلوم بود که خ! چشماش سرخ بود. جلوم دیوئد یهان دمیتا رس. تو خونه رفتم

 !یمام! یمام  -  
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 !؟يکرد هیبازم گر  -  

 »مهناز اومد جلو و سالم کرد و گفت « 

 !بود سرش رو گرم کردم يهر جور  -  

 !ش؟یچرا نخوابوند  -  

 !گرفت یبهانه شما رو م  -  

 !؟يدیچرا نخواب  -  

مادر مثل   هیبود که  یبچه چ نیآخه گناه ا! دلم براش سوخت یلیخ! نه! شدم یعصبان یلیخ! کردن هیگر دوباره شروع کرد به « 

 !چه برسه با بچه ش! هیدونست چ یرو با خودش نم فشیکه تکل يمادر هی! من داشت

 »!واقعاً مسخره س! محبت! مثل همون بچه گربه هه. کردم و موهاش رو ناز کردم بغلش

ده؟ناهار خور  -  

 !خواست با شما ناهار بخوره یم. به زور دو تا قاشق بهش دادم  -  

 .میناهارمونو بخور زمیعز میبر! خب  -  

 !نینر ییجا يخانم گفتن بهتون بگم که عصر  -  

 !چرا؟  -  

 .نجایآن ا یتلفن کردن و گفتن شام م شیساع پ هیمادرشون ! آن یم نایهرمز خان ا  -  

 !مادربزرگ دعوتشون کرده؟ ایگفتن  خودشون زنگ زدن  -  

 !خودشون تلفن کردن  -  

هفتم فصل

 »جلو و گذاشتم کنار نرده و نشستم و گفتم دمیرو کش یصندل»
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براتون کتاب بخونم؟ نیخوا یم

 .یخون یم ينه، فقط وانمود کن که دار  -  

 »کتاب رو باز کردم که گفت « 

 .هیعال شمیوضع مال. ندسهمه. از اقوام دوستش داره یکیپسر   -  

اما ! ها هیا  افهیپسر خوش ق! دونم چرا؟ ینم! ذاره یدختره بهش محل نم نیاما ا! دوست داره یلیرو هم خ یهان. هرمزه اسمش

 !بنده يا گهید يحتماً سرش جا! آد یچرا ازش خوشش نم ایمیدونم ک ینم

رو آورد جلو و تا  لچرشیتند به خانم بزرگ اشاره کردم که و! نیاز پله ها اومد پائ ایمیک دمیبگم که د يزیچ هیاومدم  « 

 »افتاد ، آروم گفت ایمیچشمش به ک 

 !فقط مواظب باش! گم آماده باشه یبه احمد آقا م فونیمن با پآ. نیپائ یتا برس! بدو  -  

رفتم تو  تند . اطیکنه که برم تو ح یه مخانم اشار نتیز دمی، د دمیو تا رس نیرو برداشتم و رفتم پائ فمیبلند شدم و ک عیسر « 

تا من . رونیب رو باط کرد و رفت  اطیرفتم طرفش که در ح. ده یاحمد آقا از همون ته داره برام دست تکون م دمیکه د اطیح

 »زود سوار شدم که گفت. و آماده س دهرو روشن کر نیماش دمید دمیرس

 .و اون کوچه ست نگیدر پارک. ره یخانم از اون ور م ایمیک  -  

 !شه یخراب م یوگرنه همه چ نیفاصله تون رو باهاش حفظ کن. نیاحمد آقا فقط مواظب باش  -  

 !من کارم رو فوت آبم! راحت  التونیخ  -  

 .میکوچه رو برداشت و راه افتاد ریبوق زد و نگهبان تند زنج هی ریگفت و حرکت کرد و جلو زنج نویا « 

نعمت داره  همه  نیا! کجاس؟ ایمیمن کجام و ک ایخدا! مرتبه رفتم تو فکر هی! مزدا بود هی. بهم نشون داد رو ایمیک نیدور ماش از

 یاز زندگ گهید! یخوشگل دختر کوچولو به اون ! یعال ی، وضع مال نی، ماش یخونه ، زندگ! ه؟یدنبال چ گهید! ستین یو بازم راض

 !خواد؟ یم یچ
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اون وقت  ! کنه ریکه بتونه شکمش رو س يد یانقدر نم یکیکنه و به  کارشیدونه چ ینم گهیدکه  يد یانقدر م یکیبه  خداجون

 !شه اما چرا انقدر تفاوت؟ یخبر م یاگه وضعش خوب بشه از تو ب دمیشا! بازم شکرگزارته یبا همون بدبخت

 !میشد و حرکت کرد خرده که گذشت راه باز هیباالخره ! دونم اون جلو چه خبر بود ینم! کیبه تراف میخورد

 !نیاحمد آقا گمش نکن  -  

 !حواسم بهش هست! نه  -  

حداقل ! کار کنه  فتیسن و سال دو ش نیمجبور نبود تو ا گهیدادن به پدر من ، د یرو م ایمیک نیخداجون اگه نصف پول ماش  -  

 !میساخت یش م هیوبا بق میکرد یجا رو رهن م هی

 !ااحمد آق ابونیرفت تو اون خ  -  

 !خانم دمشید  -  

 !که متوجه نشه نیتر بر واشی  -  

 !ره یتندم م! خانم دست فرمونش خوبه ایمیک! کنم یبرم گمش م واشی ادمیز  -  

 .و از اونجا انداخت تو بزرگراه گهید ابونیخ هیتو  دیچیپ « 

دستش  به  یوقت! ش؟یآسا! ت؟یامن! هستن؟ یل چاصالً آدما دنبا! بود؟ یدنبال چ ایمیواقعاً ک! احمد آقام دنبالش! رفت یم تند

حتماً با ! عجله  نیاونم با ا! ره؟ یوقت روز داره کجا م نیا! گرده؟ یم یدنبال چ ایمیاالن ک! گردن؟ یم یدنبال چ گهیآوردن د

! رفتم يسر چه کار  م رفتم ، یمنم سرکار نرفتم نرفتم وقت! ست؟ین یجاسوس نیواقعاً ا! قبول کردم ور يچه کار! قرار داره یکی

اما ارزشش رو ! ارمیرو درب امسالم  هیتونم شهر یاگه دو ماه کار کنم م! ادهیز یلیخ یلیخ! ؟یاما پولش چ! که ازش متنفرم يکار

 !م؟یستیمثل هم ن همه مون ! دارم؟ ایمیبا ک یچه فرق! ام؟ یمن دنبال چ! بدم؟ يداره که بخاطرش تن به هر کار

 !دن یم  يباشم که به خاطر پول تن به هر کار ییخوام مثل همه اونا ینم! کردم یرو نم شیکرد ، جاسوس ینم ياگر کار بد! نه

 !گرده یپارك م يانگار داره دنبال جا! خانم  -  
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 !نیجلو نر! نیپارك کن نجاهایخب شما هم  -  

 .باشه خانم ، مواظبم  -  

 »شد ادهیو پجا پارك کرد  هیرو  نشیماش ایمیک! گفت یراست م « 

 !ن؟یهست نجایاحمد آقا شما هم  -  

 .کنم یپارك م نجایهم. آره خانم  -  

شد  یم اگه متوجه من . کردم یم اطیاحت یلیخ. فاصله م باهاش صد و پنجاه ، شصت متر بود. شدم و دنبالش راه افتادم ادهیپ « 

که ! به خاطر پول ! شن یفاسد م ينطوریپس آدما ا! رفت یار دستم م ینداشتم و حقوق و کار و همه چ يتو اون خونه کار گهید

 !باشه اما تن به ذلت نده ریتونه فق یآدم م! نه ماا! ارهیبراشون ب تیو امن شیآسا

 !نهیتونست منو بب یگشت نم یمرتبه م برم هیاگه  یحت گهید! کردم ادتریخرده ز هیم رو باهاش  فاصله

گم که   یم مییبعدشم به دا! نفرت دارم یمن از جاسوس! ستیکار من ن نین خانم بگم که ابرگردم و به گلش نجایتونم از هم یم

چه ! حقوق اآلنم هشتم  کی! بایتقر یعنی! پنجاه شصت هزار تومن یمثالً ماه! کنه دایبرام پ یحقوق معمول هیبا  یکار معمول هی

 یبرام نم يزیچ باًیتقر  گهید زایچ نیرفت و آمد و ادرسته پولش کمه و با خرج ! س ندانهعوضش کارش شرافتم! داره یبیع

 !کاره نیمونه اما بازم بهتر از ا

حتماً  . رفت یتند و تند داشت راه م! نبود زایچ نیهرچند اون اصالً حواسش به ا! بهتر بود ينطوریا! واریخرده رفتم بغل د هی

تا ! نهیمنو بب رفتم تو ممکن بود  یاگه م! کنم؟ کاریموندم چ. و رفت تو.... به رستوران دیمقدار که رفت رس هی! شده بود رشید

 !یمرتبه چلوکباب دو  یکی دیشا! رستوران نرفته بودم! بایتقر! رستوران گه چه عرض کنم؟ نیا! بودم تهرستوران نرف نیحاال تو ا

خوشبختانه . توران نشسترفت ته رس. دمشید. رستوران رو نگاه کردم يتو ياون طرف و به حالت عاد شهیپشت ش رفتم

 .نهیبب شهیتونست منو پشت ش یبود که نم يجور هیجاش  

پشت  از  یزشت بود که ه یلیآخه خ! نداختمینگاه تو رستوران م هی يرو تماشا کردم و گاه گدار ابونیو خ ستادمیا همونجا
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 !اون تو بمونه میاعت و نس هیساعت  هیقرار باشه  دیشا! شد یم که نم ينطوریا! اون تو رو نگاه کنم شهیش

 زیم هی رفتم طرف ! برم کنار دشید ياون طرف که از جلو دمیچیو رفتم طرف در رستوران و رفتم تو و زود پ ایزدم به در دلمو

پشتم بهش   باًینشستم که تقر زیرفتم اون طرف م. نمشیتونستم بب یاز بغل ستون م. بود یعال شیجا. ستون بود هیکه پشت 

 !نهیتونست منو بب یاصالً نم هگیبود و د

! شد  يجور هیمرتبه دلم  هی! غذا سفارش بدم؟ یعنی! بکنم کاریدونستم چ یحاال نم. گارسن اومد جلو و صورت غذا رو داد بهم

 !یرستوران عال هیناهار تو  نیاول! کرده بودم دایپ یچه کار خوب

! گرون بود  یلیسفارش بدم اما خ کیخواستم است! راحت شد المیاد خافت یچشمم که به دسته هزار تومن! رو باز کردم فمیک تند

 !کردم یحفظ امانت م دیپول خرج کنم اما با نیدرسته که گلشن خانم گفته بود از ا

ساالد   هیبراش . کردم یرو نگاه م ایمیگشتم و ک یبرم قهیبه چند دق قهیهر چند دق. غذا رو سفارش دادم و نشستم نیتر ارزون

 !حتماً! بود یمنتظر کس! خورد یبودن و داشت آروم آروم م آورده

خانم  به گلشن  دیاون وقت با! گهیمرد قرار داره د هیحتماض به ! ؟ینشست چ زشیاومد و سر م يمرد هیحاال اگه مثالً  خب

 !نه؟ ایبگم 

در مورد  دیشا! زنن؟ یحرف م یو دارن در مورد چ هیدونم اون مرد ک یمن چه م! کنه؟ یم ياون موقع داره کار بد یعنی

انداختن  مثالً راه ! زنن یکار حرف م هیدارن در مورد  دیغلطه؟ شا ایپس من از کجا بدونم کارش درسته ! خوب باشه يزهایچ 

 !من از کجا بدونم؟! شرکت هی

مقابلش  که در  يا فهیوظ! نجام بدما دیم رو با فهیمن وظ! بگم دیحتماً با! نه! انتهیخ نیاما ا! نگم يزیتونم به گلشن خانم چ یم

که آدما  نجورهیهم حتماً ! کنه؟ یتونه وجدان خودش رو راض یم ينطوریکنه ا یم يهر کار یهر کس یعنی! دن یبهم پول م

 !تراشن یجواب م هیوجدانشون  يراب يجور هیکنن  یم يکار بد یوقت

طرف انگار ! کرد یم به ساعتش نگاه م یخورد و گاه یم هنوز داشت آروم آروم ساالدش رو. دوباره نگاهش کردم برگشتم
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 !منتظر گذاشته بود؟ یو قشنگ تیرو با اون موقع ایمیمثل ک يبود که دختر یک گهیاون د! کرده بود رید 

! مافتاد تاریپدر و مادروم و م ادی! کرد ریمرتبه غذا تو گلوم گ هی! شروع کردم به خوردن. زیرو آوردن و گذاشتن رو م غذام

 یاصالً م . رونیبرم ب یشون رو شام م یحقوقم رو گرفتم، همگ نیاول یخب وقت! شد یاما نم! اونام ببرم يتونستم برا یم یکاشک 

نفر غذا بخورن   شیاگه ش نجایآخه ا! ارزون تر یخوب اما کم يجا هیبرم  یم! گرونه یلیخ یلیخ! هن نجایاما ا! نجایآرمشون هم

 !چهارم حقوقم رفته کیو 

آدم  شد اگه  یچقدر خوب م! خوشمزه بود یلیخ. شروع کردم به خوردن. چشمش به در رستوران بود. نگاهش کردم دوباره

 نیهم یعنی انقدر پول ! بخوره ییغذاها نیهمچ هیو  ییجاها نیهمچ هی ادیتونست ب یبار م هی یانقدر پول داشت که مثالً ماه

 یبه پدرم و ماه دم  یتومنش رو م ستیدو رم،یچهارصد هزار تومن حقوق بگ یهمااگه من ! گهیچهارصد هزار تومن د یماه

 !رستوران بار برم  هی یتونم ماه یپس م! خودم يمونه بار یشم م گهیداشنگاه و صد تومن د يصد هزار تومنم برا

! برم تونستم مثالً با آژانش  یم !تازه مجبور نبودم هر دفعه سه کورش اتوبوش سوار شم تا برسم دانشگاه! خوشمزه بود واقعاً

 !هیعال! ده یامسال دانشگاهم رو م هیعالوه بر حقوقم شهر ارمیدرب لیمیگلشن خانم گفته اگه سر از کار ک

 یاون  یعنی! ادیب یکیخدا کنه ! کرد یبه دررستوران نگاه م یکرد و ه یم يبازم داشت با ساالدش باز! و نگاهش کردم برگشتم

 یکه نم  ينطوریا! ششیخبر برم پ هیحتماً به  دیبا! داشته باشم به گلشن خانم بگم يزیچ هیکه من  ادیداره بکه باهاش قرار 

 !شه

 يباز با غذشم شروع کرد . زشیگارسن براش غذا آورد و گذاش رو م. دوباره نگاهش کردم! شد یداشت غذام تموم م! بایتقر

 !خورد  یها و مخلفات غذا روم ینیزم بیداشت فقط س! بود ریچشم و دلش سبود که  دهیغذاها د نیانقدر از ا! کردن يباز

که  یبستن  هیبغل  زیم يبرا دمید! جلو و تا آخرش رو خوردم دمیظرف ساالد رو کش! پاك پاك بود! بشقاب خودم نگاه کردم به

 دیحاالم که با ! بخورم یکیردم هوس ک یلیخ! خوشمزه باشه یلیخ دیحتماً با! کرده بودن آورد نشیقشنگ تزئ یلیخ یلیخ

 هیبهتره ! بلند شم برم بعدش مجبورم ! کنه زیرو تم زیو م ادیممکنه االن گارسن ب! ورهغذاش رو بخ ایمیتا ک نمیبش نجایانقدر ا
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 !معلوم بشه فیبمونم تا تکل نجایا شتریمدت ب هیاون  يآ سفارش بدم که به هوا یبستن نیدونه از ا

 !استدالل خوشمزه هی! لهجور استدال هی نمیا

واقعاً  . قاشق ازش خوردم هی. آورد یکیبعد برام  قهیپنج دق. ها سفارش دادم یدونه از همون بستن هیرو صدا کردم و  گارسن

خواست بدونم   یدلم م یلیخ! کرد یهمونجور نشسته بود و به در رستوران نگاه م. کردم ایمیبه ک گهینگاه د هی! خوشمزه بود

وگرنه ! گذاشتتش سرِکار  ينجوریباالتر باشه که ا ایمیسر و گردن از ک هی دیحتماً با! ومدهینکه باهاش قرار گذاشته و  هیاون ک

 !ذاره؟یرو سر قرار قال م يدختر نیهمچ هی يکدوم مرد

 ایمیبه ک نگاه  هیبرگشتم ! خواستم طولش بدم اما انقدر خوشمزه بود که تند تند خوردمش یم نکهیبا ا! تموم شد باًیم تقر یبستن

صورتحسابم رو  گفتم  گهیگارسن د هیمنم تند به . ارهیگارسن رو صدا کرد و اشاره کرد براش صورتحساب ب دمیکردم که د

خرده  هیکردم  صبر . آروم آروم رفت طرف در. از جاش بلند شد  ایمیک. و آماده شدم دادمرو  زیخرده بعد پول م هی. ارهیب

 .زد یرو قدم م ادهیداشت تو پ. دمشیاز دور د. رونیلند شدم و از رستوران رفتم ببگذره و بعد ب

که چرا  زنن  یبه طرف زنگ م لیوقتا معموالً با موبا نجوریا! بود ومدهیطرف سر قرار ن! گهیحتماًم بود د! ناراحت بود یلیخ انگار

 ابونیرفتم تو خ رو  ادهیاز تو پ. بچه گربه و نازش کرد هی خرده بعد رفت طرف هی. زد یفقط داشت قدم م! نه ایمیاما ک ومدهین

رفت طرف  یداشت م احتماالً . از اون طرفم رد شد و رفت. درخت هیرفتم پشت . گشت یبرم اشتد. نباشم دشیکه جلو د

 . نشیماش

سوار  و سالم کردم و تند کردم و خودمو رسوندم به احمد آقا  ادیمنم سرعتم رو ز. نشیبه ماش دیرس. ابونیاون طرف خ رفتم

 .رو روشن کرد و را افتا نیاونم سوار شد و ماش. شدم

 !احمد آقا؟ نشینیب یم -  

 !آره خانم -  

 !نیپس مواظب باش -  
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 !چشم خانم -  

ب امروز خ ! خواد بهم بده ارزش داشته باشه؟ یکه م یبگم که اندازه حقوق یحاال به گلشن خانم چ. میرفت یم میبا فاصله داشت « 

درست مثل  ! اون وقت خبر به در بخور دارم که گزارش کنم! شه یم داشی، طرف سر قرار پ گهیحتماً دفعه د! شد ينطوریا

به ! دارم اجیاحت به پولش ! کنم؟ کاریخب چ! کنهیوجدانِ آدم بهتر قبولش م! بهتره کارآگاههمون ! نه! جاسوس آ ای! کاراگاه آ

بهتره  امیمیک! با خودشه ش  هیبق گهید! گم یرم به گلشن خانم م ی، م نمیبب یمن هر چ! کنه؟ یم کاریداره چ ایمیمن چه که ک

 یلیرفت خ یو اون م میکرد یم  ریاگه توش گ. بود نیسنگ یلیخ کیتراف! گهیداره د يا فهیوظ هی یباالخره هر ک! نکنه يکار بد

 !شد یبد م

 !نیاحمد آقا گمش نکن -  

 .خانم کهیتراف -  

 !نشه ادیکه فاصله مون ازش ز نیکن یحاال سع -  

 !چشم -  

 !گشت خونه یانگار داشت برم. باالخره راه باز شد « 

 !رن خونه خانم یدارن م -  

 .دمیآره ، منم فهم -  

زنگ زدم  و  کردم یشدم و از احمد آقا خداحافظ ادهیرفت تو و منم جلو در خونه پ نگیاز در پارک ایمیک. میدیربع بعد رس هی « 

 »که در باز شد و تند رفتم تو از پله ها رفتم باال و رفتم طرف اتاق گلشن خانم و در زدو رفتم تو

 !شد؟ یچ -  

سالم

 !شد؟ یسالم ، چ -  
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 »ساکت همه رو گوش داد و بعدش گفت! ش رو گزارش کردم قهیبه دق قهیرو گذاشتم و دق فمیک « 

 !ونهیدرم یکی يپا! پس درست حدس زدم -  

 »خانم گفت نتیو دکمه ش رو فشار داد و به ز فونیرفت طرف آ « 

 !برگشت؟ -  

 !آره خانم -  

 .باال اریب يچا ینیس هی -  

 !چشم خانم -  

 »به من کرد و گفت ینگاه هیبعد  « 

 !ومده؟یبوده که سر قرار ن یطرف ک -  

 !بود بیعج یلیمنم برام خ -  

پسره  زن اون ! ش نکرد چارهیاگه ب! آدم هفت خط هیدونم خورده به پست  یم! از بس ساده و هالوئه! نهیهم اقتشیواقعاً که ل -  

 !شد نیا آخرشم ! اما گوش نکرد که نکرد! آ یش یبدبخت م! گفتم نکن دختر! خواست بشه ، هزار بار بهش گفتم نه یم که م

 !ستیبراتون خوب ن! نیحاال شما خودتون رو ناراحت نکن -  

 !ست؟ین وانهیدختر د نیا! تو خودت بگو! شه آخه؟ یمگه م -  

 »نگفتم که گفت یچیه « 

 !نیرو دارن اون وقت ا یزندگ نیهزارم ا کی يکمه؟ مردم آرزو یتو زندگ شیچ -  

 »آورد که گلشن خانم گفت ییچا ینیس هیخانم در شد و  نتیز « 

 !حواست بهش هست؟! نتیز -  

 !آره خانم -  
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 !میز بهش گفت شب مهمون دارمهنا -  

 !بعله خانم -  

 !زنگ بزن باال هیپس حواست باشه ، اگه شال و کاله کرد  -  

 !چشم خانم -  

 »و گفت ختیر ییرو برداشت و دو تا فنجون چا يگلشن خانم قور. و رفت زیرو گذاشت رو م ینیس « 

 !آد یطرف م گهید حتماً دفعه! شه سر از کارش درآورد یپس م! امروز خوب بود -  

 !غذا سفارش دادم يرفتم تو و مجبور! رستوران بمونم رونیشد ب ینم! مقدار خرج کنم هیامروز مجبور شدم  -  

 !کار واجب تره نیا! نباش زایچ نیاصالً فکر ا! يکرد يخوب کار -  

 ...که  سمینو یمن همه رو م -  

 !کارت رو بکن فقط. من به تو اعتماد دارم! سیالزم ن زایچ نیا -  

 »!مهناز خانم بود. زنگ زد فونیبگم که آ يزیچ هیاومدم  « 

 !بله؟ -  

 !نیپائ انیب قهیدق هیندارن  يخانم کار میگن اگه مر یخانم م ایمیخانم ، ک -  

 »لبخند زد و گفت هیبه من کرد و بعد  ینگاه هیگلشن خانم  « 

 !استراحت کنم یکمخوام  یم! ندارم میبا مر يفعالً کار! باشه -  

 »و گفت دیرو قطع کرد و دوباره به من نگاه کرد و خند فونیبعد آ « 

 !درددل کنه یکیخواد با  یم نیغلط نکرده باشم ، ا! رسه یم ییجاها هیانگار کار داره به  -  

 1نداره؟ يزیچ یدوست یعنی -  

رو  کن اعتمادش  یسع ؟یکن یم کاریچ نمیپاشو برو بب !بودن همه رفتن خارج یمیکه باهاش صم ییدوستا! فکر نکنک! نه -  
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 !پاشو! گه یرو م یاون وقت همه چ! افتاده گهیآدم که به حرف افتاد ، د! بذار برات حرف بزنه! یجلب کن

 »مهناز اومد جلو و گفت. نیرو برداشتم و رفتم پائ فمیبلند شدم و ک « 

 .خانم تو اتاقشونن ایمیک -  

 یدر اتاقش باز بود و داشت با هان. که پشت آشپزخونه بود و رفتم اون طرف خونه ییو رفتم تو راهرو ازش تشکر کردم « 

 »رفتم جلو و گفتم. زد یحرف م 

 سالم -  

 !تو ایب. سالم -  

 »و گفتم دمیمنم بهش خند. دیو بهم خند دیمنو د یتا رفتم تو و هان « 

 !؟نکرده هیخوشگل که امروز گر يدختر کوچولو -  

 !کم نه -  

 »و رفتم بغلش کردم و گفتم میدیخند ییدوتا « 

 !نیاسپند براش دود کن هیاما  ستیچشم من شور ن! ماشاال ماشاال واقعاً مثل عروسکه -  

 .میبخور گهیقهوه با همد هی نیای، ب نیندار يگفتم اگه کار. ممنون یلی، خ یمرس -  

 !خواستن بخوابن یم. انمنداشتن گلشن خ يکار! ممنون یلیخ یلیخ -  

 !زمیعز یخواب یم! خانمه یاالنم وقت خواب هان -  

 »به من کرد و گفت ینگاه هی یهان « 

 ؟یگ یبرام قصه م -  

 .بخواب تا برات بگم ریبگ ایگم؟ فقط ب یچرا نم -  

 ایمیک . گذشته بود که خوابش برن قهیده دق. و منم رفتم باال سرش و شروع کردم براش قصه گفتن دیرفت رو تختخواب خواب « 
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 .رونیب میبر یعنیمالفه انداخت روش و به من اشاره کرد که  هی

 »گه گفت رونیب میاز اتاق رفت ییدوتا

 تو باغ؟ میبر -  

 !میبر -  

 !مینسکفه م ببر وانیپس بذار دو تا ل -  

 !آرم یرم م یمن م -  

 .میبر ییدوتا -  

رو  یهان نسکافه برامون درست کنه و به مهنازم سفارش  وانیخانم گفت دو تا ل نتیبه ز ایمیو ک طرف آشپزخونه میراه افتاد « 

 »که گفت مینشست  يری، رو دو تا مبل حص هیتو باغ ، کنار استخر ، تو سا میو رفت اطیتو ح میو رفت میکرد و نسکافه ها رو گرفت

 !از خودت بگو -  

بگم؟ یچ! من؟ -  

 ؟يخوا یم یهر چ -  

 »و گفتم دمیخند « 

خواد   یحاالم اومده خونه ما و م! مرتبم با شوهرش جنگ و دعوا دارن! دو تا بچه داره! خواهر دارم که از خودم بزرگتره هی -  

! جور کنه  یزندگ يبرا يریکنه تا اجاره خونه رو بده و بخور و نم یکار م فتیدو ش. کارمند ساده س هیپدرمم ! ازش جدا بشه

 !کار نیهم یعنی! کنم دایخودم کار پ ي، منم مجبور شدم برا ومدها شیخواهرم پ انیکه جرحاالم 

 !تمام! شه یوضع درست م يروز هیده که باالخره  یم يکنه و ماها رو دلدار یمرتب تو خونه کار م مادرمم

"خنده که گفت ریز میهر دو زد"

!ن؟یواقعا هم یعنی-
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!اره بخدا-

!؟يزینه چ یداشته باشه نه تفرح یدختر در سن و سال تو نه عشق هیشه  یاخه چطور م-

صحبت عشق رو کردن  گهیبا حساب و کتاب بخرم د دیاتوبوسم رو با طیبل یمن حت یوقت!خواد یم یدلخوش زایچ نیعشق و ا-

!معناس یب

!؟يتا حاال عاشق نشد یعنی-

!اگرم شده باشم خفه ش کردم-

!حتما برات سخت بوده-

!میکن یاستفاده م زیهر چ يمجاز ریخانم امثال ما از تصاو ایمیاستش کر!یلیخ-

!شم یمتوجه نم-

و  مینیب یما م.شن یقشنگ م نیماش هیسوار  گرانید یوقت!نیمثال ماش ای!میکن یاستفاده م گرانیعطر د يماها از بو!مثال عطر-

!کنه یم فیما تعر يو برا نهیب یم یکی!دیجد لمیف هیمثال  ای!میبر یلذت م

"خرده نگاهم کرد و بعد گفت هی"

.يناراحتم کرد-

!نیبدون نیاد اما شما خواست یخوشم نم ياصال از ناله وزار!نداشتم  يقصد نیهمچ هی-

"خرده از نسکافه ش خورد که گفتم هی"

!؟یشما چ!نم هستماال!م شکرگزار خدا بوذم یلیخواهرم نبود خ ترایاگه مسئله م یعنی!میهست یماها راض!نیناراحت نباش-

!نباشه يزیچ دیدر مقابل مشکالت شما شا یعنی!بگم؟ یدنم چ یراستش نم-

 ادیو ز دهیچیتونه پ یخودش م يبه اندازه خودش مشکل داره و مشکالتشم در حد و اندازه  یقبول ندارم هر کس نویمن ا!نه-

!باشه
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!؟یگ یواقعا از ته دلت م نویا-

!گم یم ياره جد-

!یکن یفکر م نطوریا خوشحالم که-

!ن؟یازدواج کرد یبا ک-

!نبود ينطوریاما ا!م باهوش یلیکردم عاقله و خ یکه فکر م يا وونهید!وونهید هیبا -

بود؟ وونهید يچه جور-

 هیتو .اسمش تام بود!لطمه بزنه انشیتونه به اطراف یخطرناکه که م وونهیجور د هی رهیگ یم یرو به شوخ زیکه همه چ یکس-

حاظر شد باهام ازدواج کنه .ستمیحرفا ن نیکه من اهل ا دید یباشه اما وقت ينجوریخواست با من هم یاولش م.میاه بوددانشگ

!کردم یباهام ازدواج کنه اکا اشتباه م خواد یکردم از بس عاشق منه م یمنم فکر م!

خواست باهاتون ازدواج کنه؟ یپس چرا م-

!من باشه خواست با یاون م!چون براش فرق نداشت -

من با طرز فکر !؟یدون یم!کردن به من دایدست پ يراه برا هی!معنا بود نیاون ازدواج به ا يبرا!چه با ازدواج ينجوریهم چه

اما !ودی نطوریچون فرهنگ ها ا!مقدس بود زیچ هیمن ازدواج  يبرا!کردم و اون با طرز فکر خودش یخودم به ازدواج نگاه م

 نیهمچ یوقت!بعدش ازدواج کنن دنیاگه به تفاهم رس.کنن یمدت با هم زندگ هی ازدواجتن قبل از اونا عادت داش!اون نه يبرا

 یوقت!خواست تو دانشگاه باهام حرف بزنه محلش نذاشتم  یرو به من گفت اصال جوابش رو ندادم و از فرداش هر چ يزیچ

!قبول کرد که باهام ازدواج کنه هینطوریا ایرانیاخالق ما ا دید

؟یش داشتدوست-

کردم دارم؟ یفکر م-

بود؟ یچ تونییعلت جدا-
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!دمیخودمم نفهم-

ران؟یا نیچرا برگشت-

!یرفت رانیکه چرا از ا یبپرس دیاول با-

تن؟یخب چرا رف-

"دوباره نگاهم کرد و گفت"

م؟یقدم بزن میبر-

!میبر-

ساکت بود و بعدش گفت یکم.به قدم زدن  میو شروع کرد میبلند شد ییدو تا"

؟یبهش بگ يخوا یم یچ!گفتم یم یپرسه که من بهت چ یمادبزرگ حتما ازت م شیپ یکه رفت نیمسلما بهد از ا-

!دونم ینم-

 یکی!حرفاس نیزرنگ تر از ا یلیچون مادربزگ خ میزد یحرف م زایچ نیدر مورد اب و هوا و ا یکه بهش بگ یتون ینم-

!....جوابارو بشنوه نیدوبار که ازت سوال کنه و ا

!دارم اجیکار احت نیبه ا یلیمنم که خ!کنه یحتما اخراجم م-

"کرد گفت یدوباره نگاهم کرد و بعد همونجور که جلوش رو نگاه م"

!باشه که باهاش حرف بزنم یکیخواد  یدلم م!تنهام یلیمن خ-

!خواد یمنم دلم م!منم تنهام-

!رو براش نگو زیهمه چ دیپرس يزیپس اگه مادربزرگ ازت چ-

!؟يورچج-

چون خودش  ستیرو که خارج بودم و ازدواج کردم مهم ن ییاون سالها!گم بهش نگو یرو که به صورت راز بهت م ییاونا-
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!دونه یاکثرش رو م

!رو نگم؟ یپس چ-

!یفهم یکم کم م-

"و نگاهم کرد و گفت ستادیخرده بعد ا هیدوباره ساکت شد و "

م؟یباهم دوست باش میتون یم-

!معلمومه-

!یرازدار باش دیبا پس-

!م هست گهید يزایچ یتو دوست!هیرازدار یدوست اتیاز خصوص یکی-

"نگاهم کرد که گفتم"

!ره؟یجلوش رو بگ دیدوستش نبا ایکرد ا یم یینفر داشت کار خطا هیاگه -

!بکنم ییخوام کار خطا یاما من نم!چرا-

؟یهست یپس نگران چ-

"رو انداخت باال و گفت شیشونه ها"

!دم یبه خرج م تیحساس يادیز دیشا-

"بعد گفت یبعد دوباره راه افتاد و کم"

بود که مطمئن  نجایهم یعنی!نجایدرست هم!عاشق شدم  نجایهم يروز هیمن !گم یم یمن چ یفهم یم یتو اگه عاشق شه باش-

!شدم عاشقم

"بعد پشت دو تا اتاق رو که خونه احمد اقا بود نشون داد و گفت"

!تاکنار اون درخ-
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"داد کردم و گفتم یبه اونجا که نشون م ینگاه هی"

؟>یعاشق ک-

!پسر احمد اقا-

"با تعجب گفتم"

!پسر احمد اقا؟-

!سیه-

"اروم گفتم"

!مگه احمد اقا پسر داره؟-

؟يد یقول م!مخصوصا به مادربزرگ!ینگ یبه کس يقول بد دیکه با ناهموناسیا-

!رقسم بخو- "مجبور دم که بگم اره که گفت"

 يکار هی دیبا ینباشه به عنوان دوست نیاز ا ریاگر غ! ادین شیمشکل برات پ ایکه خطر  یاما تا زمان!به خداد!خورم یقسم م-

!یشه دشمن یباشه م نیاز ا ریغ! نهیا یدوست یعنی!بکنم

"و دستم رو گرفت تو دستش و گفت دیخند"

!باشه-

کرده  دایپ اجیمن احت تیدختر با وضع هیبه  ایمیک تیدختر با ئضع هی!دلم براش سوخت!بهم دست داد یبیاحساس عج هی"

!بود

"رو تو دستتم فشار دادم و گفتم دستش

!ارم یرو به جا م یمطمئن باش که شرط دوست-

"و گفت دیبازم بهم خند"
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!ایمیبه من بگو ک نیاز ا-

!نیبگ میشمام به من مر-

!تو!شما نداره گهید-

!ه؟یپسر احمد اقا چ انیرج نمیحاال بگو ب!باشه تو-

"به پشت اتاقا کرد و گفت ینگاه هیدوباره "

!ایب-

"جلوتر که گفت میرفت"

!کرد یاستاد و نگاه م یم نجایساکت هم شهیهم!نجایهم-

!کرد؟ یرو نگاه م یچ-

!تو باغ امیمنتظر بود که من ب دمیشا!دونم ینم-

"و گفت دیاه بلند کش هی"

! چند سال بعدش به خاطر من با دو تا پسر دعوا کرد. خیلی کوچیک بودم! ر غرق می شدم نجاتم دادیه روز که داشتم تو استخ-

می دونی که یه دختر پونزده ساله چه حال و هوایی تو . اونم سه چهار سال ازم بزرگتر بود.اون موقع حدود پونزده سالم بود

!شدم قشهمون موقع احساس کردم که عاش!سرشه

!خب بعدش چی شد؟-

شاید هر دفعه م دو سه تا جمله حرف زده ! یعنی چند بار که داشتیم با هم حرف می زدیم سر رسید! انگار احمد آقا فهمید-

!احمد آقام ترسید و فرستادش رفت! اونم حرفاي معمولی! بودیم

!کجا؟-

.خونه ي یکی از فامیالشون-
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اونم اینجا کار می کرد؟-

گاهی که ! بعد از اینکه از اینجا رفت ، فکر کردم همه چی تموم شده اما نشده بود. شده بودخلبانی قبول ! نه ، درس می خوند-

!فقط نگاه می کرد! بی صدا! ساکت! یعنی می اومد همینجا ، بغل درختا می ایستاد. می اومد به احمد آقا سر بزنه می دیدمش

.اما هر چی نگاه کردم چیزي ندیدم! ه باشهروز پیش به فکرم افتاد نکنه روي تنه درخت برام یادگاري کند چند

(تند سرش رو بلند کرد و یه نگاهی بهشون کرد و گفت! یه مرتبه صداي کالغ آ بلند شد)

!انقدر از این کالغ آ بدم می آد که نگو-

!چرا؟-

احمد آقا می ! می کردن آخه هر بار که می اومدیم اینجا، تا دو دقیقه می خواستیم با همدیگه حرف بزنیم و اینا سر و صدا-

نمی دونم چرا انقدر ! خاك بر سر آ دو سه تا دونه بیشترم نیستن آ! فهمید و می اومد بیرون و نمیذاشت با همدیگه حرف بزنیم

!نمی دونم سر چی دعوا می کردن! اینکه می اومدم اینجا و سر و صداشون می رفت هوا ضبه مح! با همدیگه دعوا می کردن

یکی روي یه درخت و یکی م دو سه متر اون طرف . به فاصله. دو تا لونه بود. کردم و باالي درختا رو نگاه کردم سرم رو بلند)

(تر ، رو یه درخت دیگه

!حتماً از شما ها می ترسیدن-

!اصالً حیوون زشت و مزخرفیه! براي چی؟-

!اینا دعواشون می شهاون یکی لونه مال چیه؟ شاید یه پرنده دیگه اونجا لونه داره و هی با -

!کالغ آ تو این یکی لونه کردن! نه اون یکی خالیه-

اسمش چی بود؟-

.فرزین-

چرا نمی اومد اون طرفاي باغ؟! چرا همه ش اینجا می ایستاد؟-
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!همین. فرزین م فقط تو شستن ماشینا کمک می کرد. احمد آقا اینجا فقط راننده س. اون جاها کاري نداشت-

و دیدي؟تمام درختا ر-

!براي چی؟-

مثالً یادگاري یا یه چیزي رو تنه شون نکنده؟-

.هیچی نبود! نه. این چند تا رو دیدم-

(منم رفتم بغلش نشستم که گفت. رفت نشست کنار یه درخت)

.شاید خارج رفتن م به خاطر اون بود-

!چرا؟-

!رفم هر چی فکر می کردم می دیدم نمیشهاز یه ط. از یه طرف دوستش داشتم! اونوسط گیر کرده بودم! نمی دونم-

چی نمی شه؟-

.ازدواج من و فرزین! ازدواج-

!!تو سن پونزده سالگی؟-

.موقعی که هیجده نوزده سال م شده بود! چند سال بعد! بابا نه

!مگه بازم همدیگرو میدیدین؟-

!دم می آداز این احمد آقا ب! براي همین م فرستادش جاي دیگه. احمد آقا شک کرده بود-

!می ترسیده بیرونش کنن! خب اون بیچاره م می ترسیده-

!....اون وقت سرِ پیري. اگه پدرم اینا می فهمیدن، حتماً اخراجش می کردن! حق م داشت! آره-

(یه لحظه مکث کرد و بعد گفت)

!به چی فکر می کردهخیلی دلم می خواست بدونم اون موقع ها که اینجا تنها می نشست یا کنار درخت می ایستاد -
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خودش چی می گفت؟-

!یعنی اون موقع ها! همه ش تو خودش بود! هیچی-

(دوباره کالغ آ سر و صدا کردن که تند سرش رو بلند کرد و گفت)

!حاالم ول نمی کنین؟! خفه شین دیگه-

(لونه کردم و گفتم یه نگاهی به اون یکی! بیخودي سر و صدا می کردن! باالي درخت رو نگاه کردم راست می گفت)

!تو اون یکی هیچ پرنده اي نیست-

!خالیه! نه-

(یه آن یه فکري اومد تو سرم و گفتم)

نکنه یه چیزي تو اون گذاشته باشه؟-

کی؟-

پسر احمد آقا؟-

!من به این سه تا کلمه آلرژي دارم! تروخدا نگو پسر احمد آقا-

فرزین بود اسمش؟-

!آره-

!به عنوان یادگاري برات اونجا گذاشته باشهمی گم یه نامه اي چیزي -

!!باالي درخت؟-

!تو همون لونه هه که خالیه! آره-

(یه نگاهه به من کرد و بعدش به باالي درخت و گفت)

!عجب فکري؟-
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(یه مرتبه از جاش بلند شد و لونه رو نگاه کرد و گفت)

!حاال چیکار کنیم؟ خیلی بلنده! شاید راست بگی آ-

ارین؟نردبون ند-

!داشتن که داریم اما اگه بیاریمش و تمام اهل خونه فهمیدن-

(یه نگاهی به باالي درخت کردم و گفتم)

!می شه رفت باال اما اگه کالغ آ نریزن سرمون-

!تو فقط چند تا سنگ بردار و اگر کالغ آ خواستن کاري بکنن ، پرت کن طرفشون! من می رم-

!دو تا غار غار کنه و صد تا کالغ می ریزن اینجا! دادالغ رو مگه می شه با سنگ فراري -

!تو همینجا باش! من نمی ترسم! عیبی نداره! باشه-

!تو نمی تونی بري! نه

!می تونم! چرا-

!بذا ر من می رم! می ري باال می افتی زمین و کار دست مون می دي-

!نه ممکنه تو بیفتی-

!ترسن! من تو دانشگاه بدنسازي کار می کنم! نه-

!خیلی بلنده ها-

باشه تو فقط مواظب باش کسی نیاد از اتاق مادربزرگت اینجا معلوم نیست؟-

!هیچ جا به اینجا دید نداره! نه-

(!رفتم پاي درخت و دستامو گرفتم بهش و یواش یواش خودمو کشیدم باال)

!مواظب باش! یواش-
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(!تقریباً یه متر و نیم رفته بودم باال. رفتم باالتر)

!نره تو چشمات! شاخه مریم-

!برسم به این شاخه دیگه جاي پا داره! نه، مواظبم-

(!از شاخه اول رفتم رو شاخه دوم! از اون چناراي قدیمی بود! رفتم باالتر و پامو گذاشتم رو الین شاخه)

!نمی خواد! بیا پائین مریم-

!چرا؟-

!خطرناکه! می افتی؟-

!صبر کن تو-

بخدا می افتی؟-

!!سهی-

(آروم گفت)

!می افتی! برگرد-

(!پام رو گذاشتم رو شاخه سوم که کالغ آ سر و صداشون بلند شد رو آسمون)

!بیا پائین! االن میریزن سرت-

دیگه تقریبا رسیده ! جرات نداشتم زیر پام رو نگاه کنم! خودم از ترس داشتم می مردم! پام رو یواش گذاشتم رو شاخه سوم)

براي ! با ترس و لرز یه خرده دیگه خودمو کشیدم باال و رسیدم به لونه! اون پائین هی می گفت برگرد، برگردکیمیا از ! بودم

!تو یه لونه رو نگاه کنم واستهمیشه دلم می خ! خودمم جالب بود

شاخه هاي پر از ! دیگه می تونستم ته ش رو ببینم! مواظب بودم چشمم به پائین نیفته! رو هر جوري بود بلند کردم سرم

(!یه دستم رو محکم گرفتم دور درخت و با اون یکی دستم برگ ها رو زدم کنار! کوچیک و برگ خشک شده بود
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!مریم! مریم-

اونم ه محض دوست ! تونسته بودم براي کیمیا یه کاري انجام بدم! یه ذوق عجیبی کردم! یه چیزي م توش. یه کیسه نایلون بود)

مثل یه . یه دفتر بود! درست حدس زده بودم! زي رو که تو یه کیسه نایلون بود برداشتمدست کردم کف لونه و چی! شدن

!آروم کیسه رو از همونجا به کیمیا نشون دادم که یه جیغ کشید پائینحاال نمی دونستم چطوري برگردم ! سالنامه

آروم آروم ! بود که که چه جوري بیام پائینحاال ترس برَم داشته ! براش انداختم پائین که افتاد تو دستش و خورد زمین یواش

یه مرتبه کیمیا پرید روم و شروع کرد ! یه متر آخر رو پریدم که خوردم زمین! دیگه رسیده بودم! و شاخه به شاخه اومدم پائین

وند و کمک کرد تا بلند شم و بعدش پشت لباسم رو تک! از کارم راضی شده بودم! کردن تشکرتند تند صورتم رو بوسیدن و 

(تمیز کرد و یه مرتبه بغلم کرد و گفت

!می دونستم! می دونستم مریم-

!چی رو؟-

تو نمی ! حاال می فهمم که اون احساس چی بود! یه احساس خوب! از همون اول که دیدمت یه احساس عجیبی بهت پیدا کردم-

!نمی دونم چطوري ازت تشکر کنم! دونی چه کمکی به من کردي

!ین اصالً چیزي توش نوشته یا نهحاال بازش کن بب-

اولی ! دفتر رو تو سه چهار تا کیسه نایلون پیچیده بود. دو تایی رفتیم کنار دیوار نشستیم و شروع کرد به باز کردن نایلون ها)

مم خیلی براي خود! یه دفتر خاطرات بود. آروم دفتر رو در آورد. دومی م یه کم اما بعدیش سالم بود! که کامالً پاره شده بود

اما کیمیا همینجور دفتر رو تو ! دلم می خواست زودتر ببینم فرزین چی توش براي کیمیا نوشته! خیلی موضوع جالب شده بود

یه خرده گریه کرد و بعد ! بلند شدم و بغلش کردم! خیلی شدید! یه مرتبه زد زیر گریه! دستاش نگه داشته بود و باز نمی کرد

دیوانه می شدم اما منتظر موندم تا اگه خودش خواست نوشته ها  يبا این که داتم از کنجکاو. ز کردآروم شد و یواش دفتر رو با

.رو بهم نشون بده یا برام بخونه
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یه . صبر کردم تا خودش آروم بشه! پنج دقیقه داشت نوشته ها رو می خوند بعد دفتر رو بغل کرد و دوباره زد زیر گریه حدود

!ازش گرفتم و شروع کردم به خوندن! د بهم و نگاهم کردکمی که گذشت، دفتر رو دا

!نمی دونم یه پسر احمد آقا چی می تونه به یه دختر ارباب بگه"

!اما هیچوقت نخواستم که یه پسر احمد آقا باشم! همیشه یه پسر احمد آقا بودم! یه پسر احمد آقام من

پسراحمد ! هر دو عالی ان اما من خودم نیستم! شی چه دختر اربابچه خودت با! اگرم دختر ارباب باشی بازم عالیه! خودتی تو

!ولی تو باید بدونی که من خودمم! آقام

!تو می دونستی که یه روز متولد می شی ومی شی دختر ارباب؟ مگه

!شانس تو بوده این

اگه دختر اربابی رو از ! ب ما نیستاین قالب ها هیچکدوم قال! اینم شانس من بوده! یه روز متولد شدم و شدم پسر احمد آقا منم

!اون موقع تو خودتی و منم خودم! تو بگیرن پسر احمد آقایی م ازمن، اون موقع معلوم می شه که هر کدوم چی هستیم

!بار ازت متنفرم دختر ارباب هزار

می آي اونجا بیشتر ازت متنفر که من مجبورم ماشیناتونو بشورم و تو مخصوصاً با این که کاري تو پارکینگ نداري اما  روزهایی

!می شم

با دختراي فامیل تون می آئین تو باغ و اون همه جا رو ول می کنین و مخصوصاً می آئین دم اتاق که منو به دختراي دیگه  وقتی

!نشون بدي بیشتر ازت متنفر می شم

ماشینا رو بشوره، بیشتر ازت متنفر می وقت من و پدرمرو با هم می بینی و زود دروغکی به پدرم می گی که مادرت گفته  هر

!شم

!خیلی کارهاي زشت دیگه می کنی که منو تحقیر کنی، بازم بیشتر ازت متنفر می شم وقتی

! چه لذتی می بري؟! دم می خواد بدونم چرا هر دفعه که به من نزدیک می شی کاري می کنی که بیشتر ازت متنفر بشم؟ خیلی
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!تنفر چه لذتی داره؟

!من کیمیایی دارم که وقتی ازدور منو نگاه می کنه می تونم عشق رو از اون همه فاصله تو چشماش ببینم بدون اما

!کیمیایی توي رویاهام دارم انقدر مهربون که وقتی پدرم رو می بینه اجازه نمی ده دوال راست بشه من

!ن صدا می کنه نه پسر احمد آقامن وقتی شبا به خوابم می آد انقدر فروتن ومتواضع س که منو فرزی کیمیاي

!چشماي خیلی معصوم و مهربون! چشماي کیمیاي خودم رو می بینم که از اون رف باغ دنبال من می گرده من

!کیمیاي من از کهنگی لباس من نمی خنده! من با چشماش پارگی شلوار منو نمی بینه کیمیاي

!دازن و مسخره کننمن فامیالشو نمی آره که پسر راننده رو دست بن کیمیاي

!منوقتی می آد تو باغ تمام گلها می خندن کیمیاي

!من روزخم آ مرحم میذاره نه اینکه زخمی به دلی بشونه کیمیاي

!من مثل بهاره نه مثل زمستون سرد کیمیاي

!همه خوبی کیمیاي من به یه خرده بدي دختر ارباب در این

(سرش رو گذاشته بود رو زانو هاش نگاه کردم و گفتم وقتی اینا رو خوندم ، با تعجب به کیمیا که)

!!تو کردي؟ اینکارارو

(زد زیر گریه و گفت)

!بچه بودم! فکر می کردم اینطوري عاشقم می شه! خیلی خر بودم-

خیلی دلم می خواست بدونم که فرزین االن کجاست . دفتر رو دادم بهش که گرفت و شروع کرد قسمت دیگه ش رو خوندن)

من رو با یه زنجیر به اینجا وصل ! اما نه! خودمم االن وضعیت اونو داشتم! می تونستم احساسش رو درك کنم! اره شدهو چیک

چطور ! طفلک چه دردي کشیده! و یه جاي دیگه کار کنم اما فرزین چی؟ رمهر وقت دم می خواست می تونستم ب! نکرده بودن

!پول چه جوري آدما رو عوض می کنه! کیمیا می تونسته انقدر سنگدل و بیرحم باشه؟
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دفتر رو ! حوصله آروم کردنش رو نداشتم! حال و هواي خودم بودم که کیمیا دوباره زد زیر گریه و دفتر رو گرفت طرف من تو

شاید وجدانش بیدار شه و حد اقل این رفتار رو با دختر کوچولو و ! گرفتم و گذاشتم یه خرده بفهمه که چه رفتاري داشته

!بزرگش نکنهمادر

.بعدي خاطرات رو آوردم و شروع کردم به خوندن قسمت

من تاحاال یه جشن تولد ندیدم اما خیلی خوشحالم که براي تو هر سال جشن تولد می گیرن ! خوش بحالت! امشب شب تولدته"

!ه به چشمت بیادنمی دونستم با یه خرده پول چه چیزي می تونم برات بخرم ک. یه خرده پول داشتم! و تو شاد می شی

وقتی مهمونات اومدن، اومدم پشت پنجره سالن و . برات کادوش کردم و منتظر شدم. فقط به یه بلوز ساده رسید که بخرم پولم

زود کادو رو . دو ساعت بیشتر منتظر بودم تا با دختراي فامیالومدین بیرون که برین لب استخر! انقدر صبر کردم تا بیاي بیرون

تو جلو همه بازش کردي ووقتی دیدیش به همه ! فکر می کردم شاید بفهمی! کردم ایشتم که پشت در پیددادم بهت و گف

بلوز رو به همه نشون دادي و گفتی کدوم ! یادت هست چی گفتی دختر ارباب؟! نشونش دادي و یه چیزي گفتی و همه خندیدن

هر کدوم می گفت حتماً فالنی اینو ! ردنبه مسخره بازي ک فامیالت شروع کردن! احمقی بلوز به این زشتی رو خریده و آورده؟

!چند روز بعد دیدم که زینت خانم پاره ش کرده و داره باهاش شیشه ها رو پاك می کنه! برات کادو آورده

!اون شب، بعد از اون حرفی که زدي، هزار ار خدا رو شکر کردم که نفهمیدي اونو من برات خریده بودم! نداره عیبی

!عیبی نداره اینم

کیکی که صدقه سرس فرستادي براي ! کیک دست خورده و له شده! یه بشقاب کیک تولدت رو فرستادي دم اتاقمون فرداش

!خب چه بهتر که احمد آقا و پسرش بخورن! چون انقدر زیاد بود که مجبور بودي بریزیشون دور! ما

!عیب داشت این

!باب؟دونی کیک تولدت رو چیکار کردم دختر ار می

!رو ریختم تویه کیسه وبردم گذاشتم دم در همه
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!پدرم ازم پرسید که کیک آ کو ، تو روش واستادم و گفتم ریختم شون دور وقتی

کاشکی همون شب، یه کوچولو کیک دست نخورده ! هیچی نگفت اما شب تو خواب شنیدم که آروم آروم گره می کنه پدرم

!ادي دختر اربابیا اصالً نمی فرست! برامون میفرستادي

.همون شب کییاي من اومد به خوابم و دست منو گرفت و با خودش برد به جشن تولدش اما

!بود يکنم چه جشن تولد فیبرات تعر بزار

! اما دست نخورده. بود ری، نون و پن زیم ي، رو دونمیکه اسمشم نم گهید يو بوقلمون و ژامبون و چند تا غذا یماه يجا توش

!تنگ بزرگ آب بود اما دست نخورده هیبودم ،  دهیمغازه ها د نیترینوشابه که فقط پشت و يها یقوط يجا

!بود اما دست نخورده یمعمول ینیریجعبه ش هی یبه اون بزرگ کیک يجا

!يکرد فیو ازش تعر يو به همه نشون داد يمنو جلو همه باز کرد يکادو تو

پس مونده ! من ياهایرو يایمیتن ک! اون بلوز از فرداش تن تو بود! يمساوهمه ! يکرد میهمه تقس نیرو ب رینون و پن بعدشم

!تو سطل آشغال دختر ارباب ختمیهمون شب ر يام که تو هم برامون فرستاد ییغذاها

"!من برامون شام آورده بود يایمیک

:گفت هیبرگشت نگاهم کرد و با گر! نگاه کردم کردیم هیکه هنوز داشت گر ایمیرو بستم و به ک دفتر

!دیلحظه ام به عقلم نرس هی یبه خدا حت! ده؟یخر نیکه اون بلوز رو فرز دونستمیچه م-

!باغ نیچه دلتنگ بود ا. بهش بگم دیبا یچ دونستمینم)

.تنها باشه خوادیکردم که م احساس

(بلند شدم و گفتم آروم

؟یتنها باش خوادیدلت م-

(لبخند بهم زد که گفتم هیسرشو بلند کرد و )
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.نمتیبیبعدا م-

از پله ها . و منتظر شما دارهینه که گفت ب ای دارهیگلشن خانم ب دمیخانم پرس نتیراه افتادم طرف ساختمون و رفتم تو و از ز)

:رفتم جلو و سالم کردم که گفت. تو تراس بود. رفتم باال و رفتم دم اتاقش و در زدم و رفتم تو

ن؟یکجا بود-

ته باغ-

!شد؟ یچ! دمتونینگاه کردم ند نجایاز ا یآره هر چ-

 يبرا. نبود یمهم زیو دفتر خاطرات رو بهش بگم چون چ نینداشت که مسئله فرز یلزوم. از قبلش خودمو آماده کرده بودم)

(گفتم نیهم

!کردیم فیازدواجش رو برام تعر انیداشت جر-

!خب؟-

!میدوست باش گهیخواست که با همد-

!؟یگیراست م-

(:گفت یو تکون دادم که با خوشحالسرم)

!نزد؟ یکه باهاش قرار مدار داشت که حرف ارویدر مورد اون ! شد یعال-

!نه ، اصال-

نه؟ ایبره  ییجا خوادیگفت امشب م! گهیبهت م گهیحتما تا چند وقت د-

!نه-

!نیبکش جلو بش یصندل هی. شهیبخواد بره تا هفت هشت معلوم م. میخب حاال صبر کن-

. رهینم ییجا ایمیساعت هشت گلشن خانم بهم گفت که احتماال ک. نشد يخبر. اون روز تا ساعت هشت شب اونجا بودم)
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اونم چه ! يروز کار هی! خسته بودم یلیخ. آژانس گرفت و منو رسوند خونه هیبعدشم اجازه داد که برم خونه و گفت مهناز برام 

!يکار

برم سر کار که  گهیکه نذاره د گشتیبهانه م هیداشت دنبال ! مخصوصا پدرم. گران شدنبرام ن یهمگ دمیخونه د دمیرس یوقت

.با اکراه قبول کرد! هی یمطمئن يام و اونجام جا یدادم که از کارم راض حیبراش توض

(که گفت میتو اتاق و نشست میرفت ییبهم اشاره کرد و دوتا ترایکه م میهم شام خورد دور

؟یسته یجدا از کارت راض-

(و گفتم دمیبهش خند)

نشد؟ يخبر! ؟یتو چ! آره به خدا-

!نه-

؟یجدا بش یاز عل يخوایواقعا م-

(دستش رو گرفتم و گفتم. نگفت یچیو ه نییسرش رو انداخت پا)

؟یبرام درددل کن يخوا یم-

(تو چشمام نگاه کرد و گفت)

!خواستمینبود که من م یاون یزندگ نیا-

!میخواستینم میرو که دار ییها یدگزن نیا چکدومیه-

!کنهینه ، مال من فرق م-

باهاش بشه؟ یصحبت هیدادگاه ،  نیبر نکهیقبل از ا ستیبهتر ن-

!؟یچه صحبت-

!کنه حتشیخرده نص هینفر که بزرگتره  هی یعنی-
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(خرده مکث کرد و گفت هی)

!آب از سرچشمه گل آلوده! نداره دهیفا-

!چه؟ یعنی-

!ستین چکسیدست ه گهید یعنی! ستیدست خودش ن یعل! برات بگم؟ يرچه جو-

!چه؟ یعنی ستین چکسیدست ه-

! نیهم. میدوبار با هم صحبت کرد یکیمنو ،  ياون اومد خواستگار یعنی! وجود نداشت یعشق یمن و عل نیب! بذار برات بگم-

.نبود ونیدر م یعشق. دادم تیرضا ومدیچون ازش بدم ن

 یراض مونیهردو از زندگ. اونم به من عالقه مند شد. بود یمرد خوب. کم کم بهش عالقه مند شدم میکه ازدواج کرد نیاز ا بعد

!کاریب یورشکست شد و عل کردیکه توش کار م یشرکت نکهیتا ا میبود

!کرد اما با حقوق کم دایتا کار پ میرو گذروند یوقت چند

چرا؟-

 هیحقوق  خواستنیم سانسیل هیبه ! ومدیپول اجاره مونم در نم. کم یلیاما با حقوق خ تنشخواسیم رفتیهرجا م! خب کار نبود-

!رو بدن یآبدارچ

!؟یچ شیکار قبل-

!ورشکست شد چارهیاما ب دادیپول خوب م یاون دوستش بود و بهش رو حساب دوست-

!خب-

هم  دیحاال با. ام به مخارج اضافه شد يبدهکار. میرو داد مارستانیبا قرض و قوله پول ب. اومد ایبه دن لیموقع ام سه نیتو هم-

 دایام پ گهیکار د هیمجبور شد  نمیهم يبرا! رو شیآورد و هم اجاره خونه و هم بدهکار یخرج خورد و خوراك خودمونو در م

!کنه
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 کردیجا کار م هیهار از صبح ساعت هشت تا چ. شد يموتور کیپ. دیموتور دسته دوم خر هیمقدار پدرش بهش کمک کرد و  هی

.کردیاونجا کار م میو تا هشت ، هشت و ن کیپ رفتیو بعدشم م

چهارده  يروز یعنی! خسته و مونده. گشتیبرم میشبم ساعت نه و ن. رفتیو م کردیو کاراشو م شدیبلند م شیسعت ش صبح

 نشیماش. کردیجمعه کار نم يروزها .از دوستاش تو آژانش بود یکی. آژانس رفتیبود م لیجمعه هام که روز تعط! ساعت کار

.که جمعه ها کار کنه یبه عل دادیرو م

منم ! بخوابه خواستیفقط م. مثل نعش بود گشتیاز سرکار برم یطفلک وقت. دمیدیدو ساعت م يروز دیرو شا یمن عل درواقع

!کشهیداره زحمت م يکه چه جور دمیدیبگم؟ م تونستمیم یچ

که داره کم  دمیدیم! و اون منو شهیدرست م یهمه چ گهیکه تا چند وقت د دادمیم يو دلداربه صبح سر صبحونه ، من اون صبح

نقش بر  يکه چه جور دمیدیخودمو م يطرفم آرزو ها هیاز ! معتاد شده کردیانقدر الغر شده بود که آدم فکر م! شهیکم آب م

!آب شده

بره شرکتش و خودم به  ندازمیرو راه م یعل یو خوشحال يکه مثال صبح با شاد کردمیبا خودم فکر م شهیهم! ییآرزوها چه

 رونیب میریو با پسرمون م میریگیم گرویدست همد ییبرگرده و بعد از استراحت ، دوتا یعل يتا عصر رسمیو بچه ام م یزندگ

ال که بگذره و چند س میکنیبعدشم کم کم پول جمع م! میخندیو م میگیم میزنیو با هم حرف م مینیشیگردش و شبم دور هم م

! پروروندمیتو سرم م االتیخ نیبابا جلو چشمم بود و از یزندگ! ساده بودم یلیخ یعنی! میشیو صاحب خونه م میخریخونه م هی

!میمونیم مونیگزند هیکه تو خرج اول نیاما غافل از ا! گهیداره د ییآرزوها هی یباالخره هر جوون

کاش ! نطوریبعدشم خواب و فردا دوباره هم! از صبح زود کار تا آخر شب! نیشده بود مثل ماش یعل! سرد شده بود یزندگ

 یو راحت شیاما چند سال بعد به آسا میکشیم یکه درسته االن سخت میکردیاونوقت دلمونو خوش م! اومد یحداقل پول در م

!میرسیم

! دمیرو بعدا فهم نایا! کردیم ییتو شرکت در واقع پادو سانسیبا مدرك ل! بده يخاضر شده بود تن به هرکار یعل بدبخت
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 يهمو دلدار یلیخ لیاوا! گفتنیزور م نامیکار نبود ، ا! گهید کردنیسوء استفاده م تیاز موقع! یآبدارچ هیحقوق ! ؟یبخاطر چ

!بود یاهیجلومون همش س! میرو از دست داده بود دمونیام هردوسال ،  هی، اما بعد از حدود  میدادیم

! میکنیم یرو ط تمونیانگار که مدت محکوم! میگذروندیبا کارش ، در واقع روزها رو م یکرده بودم و علگرم  لیسرمو با سه من

 يبرا! شمیو راحت م شهیعمرم تموم م يروز هیکه باالخره  کردمی؟ همش فکر م!تو سرم بود يکه اون روزا چه فکر یکنیباور م

که  میبود مونیهمه اش پش! بشه یچ شیزندگ خوادیکه اون م دمخوریرو م لیعصه سه قطف! کردمیرو م یفکرو م نیام هم یعل

!کاریچ میخواستی، بچه م میخودمونو اداره کن یزندگ میتونستیما که نم! میچرا بچه دار شد

 ادیو پول ز کنهیکار م ادیهست که ز یوقت هیآدم ! ؟یدونیم! ادیو کار ز یاز خستگ! شد و افتاد تو خونه ضیمر یزد و عل باالخره

بخور  يبرا یاما وقت رهیدر م شیآد جلو چشمش و خستگ یروشن م ندهیهر وقتم که خسته شد ، آ! شهیم قیآره و تشو یر مد

!یچیه گهیکه برات پوچ شد د میزندگ! شهیبرات پوچ م یبعد زندگ! يدیم ترو از دس دتی، ام يکار کرد ریو نم

پول آب و برق رو  یوقت! افتاد و صاحب خونه صداش در اومداجاره خونه عقب  یوقت! گمیم یمن چ یشیاالن متوجه نم تو

 یوقت! یو تو سرما و گرما ، سه ساعت واست یدولت ياز جاها یکی يبر يشد و مجبور شد ضیبچه ات مر یوقت! يبد ینداشت

!مونهینم یعشق تو زندگ گهیبه دلت موند اون وقت د کیکوچ زیهزار تا چ يآرزو

دختر و پسر جوون که با  هی يبرا! یزندگ يحداقل ها! و انتظارش رو داشتم میخواستیبود که ما من يادیز يزایکه گفتم چ نایا

!کننیازدواج م دیهزار تا ام

و  گرفتمیمرغ م يپا! کردمیو براش سوپ درست م گرفتمیمرغ م کلتیا رفتمیم! دیهفته خواب هیشد و  ضیمر یعل خالصه

!میبساز نایبا هم میمجبور بود! دیرسیکه نم زایچ نیاپولمون به گوشت و ! کردمیبراش سوپ درست م

 ادیخواست از رختخواب ب یبود که دلش نم دیو ناام وسیانقدر ما!ش افتضاح هیهفته حالش خوب شد اما روح هیبعد از  بالخره

ح تر بود اما خودم از اون افتضا هیهر چند که روح!نداشت  دهیکردم فا یبا هاش صحبت م یکردم و هر چ یم يهر کار!رویب

!خرده وضعش بهتر بشه هی دیدادم که شا یم شیهمه ش دلدار
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رشته بودم پنبه  یهر چ!کرد و رفت سرکار سه ساعت بعد برگشت و گفت که اخراجش کردن دایپ هیروح یکم هی باالخره

تور برداشت و رفت که کردم ترسوندش که مو دوارشیانقدر باهاش حرف زدم دعوا کردم ام!از نو يدوباره روز از نو روز!شد

اخراجش  کیبود که از پ ییحاال خدا!اورد یحقوق شرکت رو در م بایتقر.اونورو  نوریزد ا یاز بازار مسافر م.سر بازار کار کنه

!نکردن

نذاشتم جمعه ها بره  گهیدفعه د نیفقط ا!روح یسرد و ب یو زندگ ریهمون پول بخور و نم.شد همون اش و همون کاسه  دوباره

 هیهفته کار  هیبعد از  دیباالخره تراکتورم با!؟يریم یچ يگفتم برا!داد به دوستش ینصقشم که م!اومد یکه در نم یپول.ارسر ک

!روز خامو بشه و استراحت کنه

اونروز انقدر تعجب کردم که .بودم دهیمدت ها بود خنده رو لباش ند!روز خوشحال اومد خونه هیکه  نیگذشت تا ا یوقت چند

!خنده انقدر تعجب کنه هیتونه با  یچطور ادم م!ه م گرفتخودم خند

خانم مسن  هی يگفت قراره برا.خوبه یلیگفت خقوقش خ!کرده دایکار خوب پ هیروز خوشحال اومد هونه و گفت که  هی خالصه

خوشش اومده و  زایچ نیو ا تیو ادب و ترب یو وقت شناس يبخاطر امانتدار یو از عل کشونهیپ يگف خانمه مشتر یم.کار کنه

.اون کار کنه يبهش گفته که بره برا

هم راننده ش بود و هم حساب !مثل اچار فرانسه.نه معاون همه کارش یعنی.در واقع شد معاونش یعل.شرکت داشت هی خانمه

 یمشرکت رو  رونیب يکار در نرن و هم کارا رینکنن و از ز يکرد و هم مواظب کارمنداش بود که دزد یکتاب شرکتش رو م

!خونه ش رو دیکرد و هم خر

!م نرفت کیپ گهیکه د يخوب بود طور یلیحقوقشم خ!بود لیبود اما عوضش پنجشنبه جمعه تعط ریتا ساعت ده گ دیشا البته

پول اب و برق و اجاره خونم  گهید!خونه بود یحداقل دوروز در هفته عل.کردم یبودم و خدارو شکر م یچقدر راض یدون ینم

 زایچ نیو ا يمثل روپوش و روسر يزیچ هیتازه بعد از مدت ها تونستم .بهتر شده بود یلیخورد و خوراکمونم خ!افتاد یعثب نم

 هی میتون یم گهیتا چند سال د!راحت باشه  التیخ گهیگفت د یم یعل!که نگو مخوشحال بود گهیانقدر د!خودم بخرم يبرا
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!مینداجاره خونه  گهیکه انقدر د میخودمو جور کن يالونک برا

 يتنهاس و همباز لیگفت سه یهمه ش م!گوش نکرد هیدونه بچه کاف هیگفتم که  یبه عل یهر چ!و ساناز رو حامله شدم زد

 يمون بد نبود و برا یدفعه وضع مال نیالبته ا.اومد ایباالخره ساناز بدن!تونستم بکنم  ینم ينبودم اما کار یراض نکهیبا ا!نداره

 هی!میکرد یخرده م پول جمع م هی میخوب بود و کم کم داشت یحقوق عل!مینکرد ازدر یکسدستمون رو جلو  مانیخرج زا

 ییما يبرا نیو ا میهزار تومن جمع کرده بود 80 70مثال!نه!ا  زاستیچ نیا ونیلیصحبت از م یگم فکر نکن یخرده پول که م

 یهمه شم به عل!کردم یرو دعا م مهن خانوچقدر او یدون ینم!حرف بود ییکه تا ند وقت قبلش هشتمون گرو نه مون بود خ

!که اخراجش کنن ادین شیپ يزیمرتبه چ هیکردم کخ مواظب باشه و خوب کار کنه که  یسفارش م

"ش رو بگه که مادرم صدامون کرد و گفت هیو اومد بق دیکش ینفس هی"

!ن؟یبخواب نیخوا ینم!دخترا-

".میدیخواب میو گرفت میجاهارو انداخت.گه یا برام مش رو بعد هیگفت که بق ترایو م میبلند شد يمجبور"

هشتم فصل

 نیبود که با فرز يچه رفتار نیا!اون روزا عقل االنم رو داشتم یکاشک!تونه خودخواه و خودپسند باشه یادم م هیچقدر  ایخدا"

!چقدر احمقانه!کردم؟ یفکر م ياون موقع چه جور!کردم؟ یم

که پول  یاز دختر ارباب!حق داشت که ازم متنفر باشه نیفرز!شد یاون صحنه ها برام زنده م تمام.دفتر خاطرات رو خوندم یوقت

!کردم یدونم چرا اون کارا رو م ینم!دیکش یپسر جوون که پدرش راننده بود م هیپدرش رو به رخ 

 یکاشک!بکنه حق داره يالبته هر فکر!کنه یدر مورد من فکر م یحاال چ!دمیازش خجالت کش!خوند یداشت دفتر رو م میمر

وقت بود ارزوش رو  یلیکه من خ يزیچ!کرده دایخودش دفتر رو پ!هستم من یواقعا ادم مزخرف!رفت یشد م یبلند م

سرمو انداخنم !دمیاز خودم دوباره خجالت کش!نکردم یها فرق عهنوزم با اون موق!خواست بلند شه بره یحاال دلم م!داشتم

!بخونه دفتر رو نداده بودم یکاشک.نییپا
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چطور به فکرم !بودم من یعجب احمق!بود ادمیکامال !اون بلوز افتادم ای!اصال دست خودم نبود!کردن هیکردم به گر شروع

 نیرو حتما فرز یمتیبلوز ارزون ق نیهمچ هیکه  مدمیفه یم دیبا!ها باشه؟ لیفام يتونه کادو یبود که اون بلوز نم دهینرس

چشمم بهش افتاد ورش  یکردم وقت یداشتم کادوها رو نگاه م یوقت فرداشم!میاورد در يبعدشم چقدر مسخره باز!دهیخر

!داشتم و بردم انداختم تو سطل اشغال

 شهیکه باهاش ش دهیکادوش رو د نیفرز یکه وقت يوا!هارو پاك کنه شهیخانم احمق م رفته ورش داشته باهاش ش نتیز نیا

!بهش بگم یدونستم چ ینم!کنه یداره نگاهم م دمیکه د میرف مربرگتشم ط!کرده دایپ یکنن چه حال یهارو پاك م

"فقط گفتم!از صد تا فحش بدتر بود نگاهش

!دیلحظه م عقلم نرس هی یبخدا حت!ده؟یخر نیدونستم که اون بلوز رو فرز یچه م-

"بهم نگفت فقط از جاش بلند شد و گفت یچیه"

؟یخواد تنها باش یدلت م-

 داینسبت به من پ یکه چه احساس دمیفهم!و رفت نمتیب یدار بهش زدم که گفت بعدا م یبخند معنل هی!خواستم  یاز خدا م"

!نداشت تیبرام اهم يا گهید زیتو اون لحظه انقدر وضعم خراب بود که چ!البته برام مهم نبود !کرده

".دوباره دفتر رو باز کردم"

تا حاال !از شکست هاش!اشیدیاز ناام!اشیاز بدبخت!که بچه بودم یقعاز مو!از مادرم!مایاز قد.حرف زد یلیبابام باهام خ امروز

 هی!از پدرش خودش ریتصو هیاونم !از پدرم هستم ریتصو هیکه من  دمیاز امروز د!و مشکالت خودمو دمید یفقط خودمو م

!ادامه راه

دخترم رو با اسم  ایخوام پسر  یمن نم!نسل بعد از خودم يشروع برا هی!شروع باشم هی دیمن با!ادامه باشم هیخوام  یمن نم اما

!دخترم اسم خودشونو داشته باشن ایخوام از همون روز اول پسر  یمن م!صدا کنن نیدختر اقا فرز ای نیپسر اقا فرز

!ادامه هیشروع باشم نه  هی دیمن با نمیهم يبرا



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٨

!شه؟ یباورت نم!ساعت 14يروز!خونم؟ یمن چقدر درس م یدون یم

 کارهیخوام چ یکه م دیبار ازم پرس نیاول يامروز پدرم برا!بودم؟ شهیهم یعنی!د اول کالس هست؟من شاگر یدون یم

!اد یاسم خوشش م نیاز ا یلیخ!خواد مهندس بشم یدلش م.بشم

!خوام یمن نم اما

!خوام خلبان بشم یم من

!خوام پرواز کنم یم

!از همه باالتر

 یمجبورم نم یکس گهید!تونه بهم بگه که از دور و ور اتاقمون نرم اونورتر ینم یکس گهید!مونه یبرام نم يمرز گهید اونوقت

!از اتاقمون بمونم يمتر 8 7محدوده  هیکنه که فقط تو 

!تو خونه شما مرده؟ میکه مادر يخبردار

!يماریاز ب دیشا

!از غصه دمیشا

 یداشتم با چشم دنبالش م!نم اومدم لب استخرصحبت ک نیخواست با فرز یدلم م یلیکه خ يروز هیاومد  ادمی.دفتر رو بستم"

 ادیخواست ب یدلم م!کرد یداشت نگاهم م رونیکه از خونه اومده بودم ب ياز لحظه ا یعنی.دیاونم منو د!دمشیاز دور د!گشتم

منو خواد غرور  یکردم م یفکر م!شدم یم یعصبان یلیخ نکارشیاز ا!اومد ینم اماطرفم  ادیخواست اون ب یدلم م یعنی!جلو

!يا رحمانهیچه قضاوت ب!بشکنه

 یاما ک!کرده بودن نییتع یمرز نامرئ هیطفلک رو براش !اجازه نداشته از دم اتاقشون اون طرف تر بره نیدونستم فرز ینم

!احمد اقا؟!کرده بود؟ نییتع

 هیش رو داده بود به  هیجور تکاما همون دید یمنو م!نهیبتونه منو بب نیکه فرز ستادمیا ییچند بار اومدم لب استخر و جا ادمهی
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 یبود که گاه لمیدل نیبه هم دیشا!گشتم تو خونه یکرد و برم یم م یععصبان نیهم!خورد یتکونم نم!کرد یدرخت و نگاهم م

منم جمعه ها که مجبور !کنه کیخواد منو کوچ یها م ییاعتنا یب نیکردم با ا یفکر م!نمک یخواستم تالف یم!کردم یم تشیاذ

!کردم یو نگاهش م ستادمیا یرفتم و م یها رو بشوره م نیماش نگیمد اقا تو پارکبود با اح

!احمقانه یتالف هی!یتالف هی

!تهینداره خر يکه حد يزیراست گفتن تنها چ!تونه احمق باشه یادم چقدر م هیخدا جون  يوا

!کردم؟ یم یرو تالف يزیداشتم چه چ من

!دمیفهم یخودم م یکاشک!گفت یبهم م یکی یکاشک!طرف باغ نیا دایبهم گفته بود که اجازه نداره ب یکاشک

!م گرفت هیگر بازم

 ياما چجور!و باهام حرف بزنه شمیپ ادیخواسته اون ب یبدونه که دم م دیبا!داره یتیدونستم چه موقع یبهش بگم که نم دیبا

!بچه دار شدنم رو؟!ازدواج کردنم رو؟!م؟کن هیتوج يخارج رفتنم رو چه جور!بهش گفتم نویا رمیگ!؟ییبا چه رو!بهش بگم؟

!ازش خجالت بکشم؟ دینبا

"دفتر رو باز کردم دوباره

اما من !داد یخواست ادما پرواز کنن بهشون بال م یگه اگه خدا م یم شهیبابام هم!قبول شدم یخلبان!خوشحالم یلیخ امروز

!هنوز بهش نگفتم!خوشحالم 

!یفهم یکه م یباش ينفر نیست تو اولخوا یدلم م!خواست بهت بگم یدلم م چقدز

درخت کم کم داره کج  نیکنم که ا یدرام فکر م! رونیب يایبودم و منتظر که از هونه ب ستادهیسه ساعت بغل درخت ا درست

!بده هیاون عادت شده که به من تک يبرا دمیشا!عادت شده هی گهیبرام د!دادم هیاز بس بهش تک!شه یم

 دید یاما اگه دکتر م امیچند بار به سرم زد که خودم ب!طرف نیا يایکردم که ب یه ش خدادخدا مهم!ياز سه ساعت اومد بعد

!کنن یبابامو دعوا م!زنه اما خانم بزرگ و مادرت نه یبا بابام حرف م متیهر چند دکتر با مال!شد یبابام بد م يبرا
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براش به  یهمون فشار زندگ!که احترامش حفظ بشهکردم  يکار هی شهیهم!سن و سال خجالت بکشه نیتو ا رمردیخوام پ ینم

!هست نیسنگ یاندازه کاف

!گم یدارم بهت م یکه چ يخوند یحداقل تو از نگاهم م یکاشک

!؟ینگاهم رو بخون یتون یم يچطور ادیفاصله ز نیاز ا!يندار یتو گناه اما

!ادیز فاصله

!ام طرفت یپرم م یشمشاد ا م ياز رو!رسونمتونم خودمو بهت ب یم هیثان هیتو !ستین يفاصله ا نکهیا اما

!يتو بخوا اگه

!ام؟یتا مثل برق ب یکن یاشاره نم هی چرا

!مثل دستور دختر ارباب به پسر راننده!امیتا ب يحاظرم که بهم دستور بد یحت

!تو خونه یتو بعد از چند بار نگاه کردن به من برگشت اما

!بهت بگم نتونستم

!سمینو یم برات

!قبول شدم یانخلب من

!که بهش گفتم یهست یکس نیاول تو

!براش نوشتم!نه

!تونستم بکنم؟ یم يچه کار هیبه جز گر یعنی!م گرفت هیدوباره گر"

!افتخاره هیبرام !یبودم که بهش گفت ينفر نیمن اول نکهیاز ا 30مر!نیفرز 30مر

 هیتوام  یکاشک!دونستم یهر چند که تا االن نم!نفر بودم نیولمهمه که ا یلیبرام خ نیا!دمیاما باالخره فهم دمیفهم ریکه د درسته

که بعد از برگشتنم مرتب  یبدون دیتو با!یبفهم دیتو با!نمتیب یم یام و با لباس خلبان یکه مرتب م يدیفهم یشد م یم يجور
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!بال یچه با بال چه ب!خواد که با تو پرواز کنم یم ما چقدر دل!  دمتیاومدم و د

کاش حصار ها !يشد یکه برات گذاشته بودن رد م ییاز مرزها یکاشک!طرف نیا يایدادم که ب یبهت دستور م اون روزا کاش

!یشکستیرو م

.دفتر رو باز کردم دوباره

چه  تیاز کلمات در واقع یفهمه بعض یدونه اا نم یساده ازشون م یمعن هیفقط  ای!دونه یرو نم زایچ یلیخ یتا بچه س معن ادم

!دارن يکاربرد

!طبقه اندازه اختالف حد فاصله

!اونم فقط چند تا جمله.میو با هم صحبت کرد نجایا يبعد از ظهر اومد یوقت.باهام حرف زد یلیبابام خ امشب

!حواسم به فاصله ها باشه دیتو اتاق بابام بهم گفتم با شب

 هی نایهمه ا!کنن یها با هم فرق م میازه گلگفت اند!مونن یم واریگفت اختالف ها مثل د!مواظب باشم که حد رو نگه دارم گفت

درونم  زینذارم چ یعنی!بخواد يزیاجازه ندم دلم حرف بزنه و چ یعنی!امیطرف تو ن یعنی!با تو حرف نزنم یعنی!دنیم یمعن

!شروع بشه

دارن  ناراحت و غصه یلیخ یادما وقت!شد یانگار دهنش خشک م!خورد یخرده اب م هیگفت  یکه م يسه چهار جمله ا هر

!شن یم ينجوریا

 یدخترشون رو به پسر راننده نم نامیا!نامیمنم راننده ا!یبازم پسر من یگفت باباجون تو خلبان که سهله اگه فضانوردم بش یم

دختر خوب و خانم که هم طبقه  هیگردم  یم یگرفت یسر و سامون هی یوقت شاالیا!گفت تو دل به درس و مشقت بده یم!دن

!تیو زندگ نهسر خو ير یکنم و م یم دایخودمون باشه پ

!اونجا يو ببر يریو دست زنت رو بگ یرو اجاره کن ییجا هی یکنه که تو بتون یگفت حانم بزرگ گفته به وقتش کمکمون م یم

باباتم مجبور نباشه جلو !یخونه بابات خجالت نکش شیاریب یخواست یکه وقت یکن یعروس یکیبا  دیگفت باباجون تو با یم
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!دوال راست بشه عروسش

حرفا باهاشون حرف  نیو ا یکه اجازه بدن در مورد عروس نیدن چه برسه به ا یجواب سالم مارو به زور م نایگفت تازه ا یم

!میبزن

اون وقت !کنن یاونور افتاده و منو اخراج م نوریاز ما ا یکینکرده چشم  ينکرده خدا ییگفت باد اگه خبر به گوششون خدا یم

!برم دنبال کار کجا يریسر پ

تو باغ و حواسش  يریخانم سپردن که تا از خونه م نتیگفت به ز یم!مواظب تو هستن یلیگفت پدر ومادر و مادربزرگت خ یم

!بهت باشه

!خام به مغزم بزنه ياالیدفعه خ هینگرانن نکنه !خرده نگرانن هیگفت چون من بزرگ شدم  یم

!میش یما نابود م اشاره بکنن و هیاگه  نایگفت باباجون ا یم

!گفتم ینم یچیو ه نییسرمو انداخته بودم پا!بهش نگفتم یچیه من

!مادربزرگ بابام رو صدا زده تو خونه و باهاش حرف زده يو با مت چند کلمه حرف زد يکه تو اومد ياون روز عصر

!کرده؟ یم منو یجاسوس شهیهم نتیز نیپس ا!خبر یب زیمن چطور انقدر ساده بودم و از همه چ ایخدا

زنم  یو من با پسراشون حرف م نجایان ا یم لیفام یچطور وقت!حرف زدم نیبا فرز یدوبار اونم چند کلمه معمول یکیفقط  من

!کنه؟ یاعتراض نم یکس

 يبرا!نرم ییمگه مادربزرگ سفارش نکرده جا!نجا؟یا انیهرمز با مادرش ب ستیامشب قرار ن نیمگه هم!اونا پولدارن؟ چون

!خواد باهام ازدواج کنه؟چون پولداره؟ یهرمز منو دوست داره و م چون!؟یچ

 یکه من م ستیحاال اصال مهم ن!چون پدرش راننده ما بوده!بوده ریکشته چون فق یرو تو خودش م زیهمه چ دیبا نیفرز!اره

!تونستم باهاش خوشبخت بشم

دلیل دیگه ش ! پدر تام یه فروشگاه بزرگ داشت! ري بودنمن اجازه دادن تو انگلیس با تام ازدواج کنم چون خونواده پولدا به
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بقیه ش دیگه مهم نبود که تام چه ! این بود که تام یه انگلیسی بود و تو فامیل خیلی سر و صدا کرد که من شوهر انگلیسی دارم

و کنترلش می کنن و  یه جاسوس براي آدم می ذارن! راحت می شه یه زندگی رو تغییر داد درچق! عجب افکاري! جور آدمی بود

!چه آسون؟! تا می بینن که کاري برخالف عقیده شون کرده، زود یه تصمیمی براش می گیرن زندگیش رو عوض می کنن

وقتی خونواده م بهش ! اما زینت چه گناهی داره؟! بالیی سر این زینت خانم بیارم تا بفهمه که جاسوسی کردن چقدر زشته حاال

!مگه همین دستورات رو به احمد آقا و فرزین نمی دادن؟! تونه بکنه؟ دستور بدن، اون چیکار می

دفتر رو گذاشتم بغلم رو زمین که نبینه و منتظر . دفتر رو باز کردم و تا خواستم بخونم، دیدم زینت از دور داره می آد دوباره

(!حتماً االنم جاسوسی م رو می کرد. شدم تا بهم برسه

!ه حمومی چیزي می خواین برین، برین که دیر نشهگلشن خانم می گن اگ! خانم-

دیر براي چی؟-

!شب دیگه-

!شب؟-

!هرمز خان! مهمونا می آن دیگه-

(.دلم می خواست یه جوري بهش بفهمونم خبردار شدم که جاسوسی م رو می کنی اما دیدم بهتره به روي خودم نیارم)

!باشه-

تشریف نمی آرین؟-

کجا؟-

حموم دیگه؟-

!کارت برس برو به-

انگار منتظر بود ببینه من . یه خرده که رفت، برگشت و یه نگاه دیگه به من کرد. یه نگاهی بهم کرد و آروم گفت چشم و رفت)
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.وقتی دید هنوز همونجا نشستم، سرش رو انداخت پائین و رفت! چیکار می کنم که گذارش رو به مادربزرگم بده

هانی خواب بود و مهنازم تو سالن نشسته . رفتم تو اتاقم. لند شدم رفتم طرف ساختمونپنج دقیقه دیگه صبر کردمو بعدش ب یه

آروم رفتم تو اتاق و در رو بستم و . بود و در اتاقم رو باز گذاشته بود و داشت یه مجله می خوند و از همونجا مواظب هانی بود

.خوابیدم ییواش رفتم رو تختم و بغل هان

! که هانی بیدار شد و تا دید من بغلش خوابیدم شروع کرد به خندیدن و خواست باهام بازي کنهداشت خوابم می برد  تازه

!طفلک خیلی خوحال شده بود که مادرش پیشش خوابیده

.مهناز رو صدا کردم که اومد بردش و خودم خوابیدم. حوصله نداشتم اصالً

(با بیحوصلگی گفتم. دوباره در زد. ز کردمچشمامو با. دونم چه مدت خواب بودم که یه نفر آروم در زد نمی

!بله؟-

(در رو باز کرد و آروم گفت. این دفعه مهناز بود)

.سالم-

!سالم، چی شده؟-

فقط گلشن خانم می گن نمی خواین بلند بشین؟! هیچی-

ا دستورات مادربزرگمه این! دلم می خواست دو تا داد سرش بزنم اما می دونستم نه زینت و نه مهناز، هیچکدوم گناهی ندارن)

(!که از باال صادر می شه

هانی کجاست؟. بیدارم-

.داره کارتون تماشا می کنه. اینجاس-

.باشه، بیدارم-

. به خاطر خودم! نه به خاطر شب. دیدم بهتره یه دوش بگیرم. روحیه م خیلی خراب بود. منم بلند شدم. در رو بست و رفت)
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!برهم بود که فقط آب سرد می تونست آرومم کنهانقدر ذهنم به هم ریخته و درهم 

دستش رو گرفتم و با خودم بردم تو تراس که زینت برام . هانی پرید طرفم. دوش گرفتم و لباس پوشیدم و رفتم تو سالن یه

.یه نسکافه آورد

رام حرف می زد، به شت میز نشستم و همونجور که هانی داشت پشت سر هم ، نصفی به فارسی و نصفی به انگلیسی ب همونجا

دلم می خواست زودتر رم و بقیه دفتر . جسته گریخته جواب هانی رو می دادم اما حواسم جاي دیگه اي بود. باغ نگاه کردم

(!خاطرات رو بخونم که یه مرتبه با یه سوال سر جام میخکوب شدم

Mam, I mjss DaD!

شایدم اولین بار بود که من می ! اولین بار بود که به من می گفتشاید ! شاید براي اولین بار بود که این جمله رو می گفت)

!شنیدم

چطور به خودم حق می دادم که با سرنوشت یه آدم ! از خودم متنفرشدم! اشک توي چشماش جمع شده بود. کردم نگاهش

بهتر بود که هانی رو به تام  آیا! یا حد اقل یه مادر! من با این روحیه خراب چطور می تونستم یه مادر خوب باشم؟! بازي کنم؟

(!خود تام چی؟ اام! پدر و مادر تام عاشقش بودن! می دادم؟

!فارسی حرف بزن-

!بابا کجاست؟-

!توام بهتره فراموشش کنی! بابا دیگه نیست-

بابا منو دوست داشت؟-

گه می گفتم نه که بهش ضربه ا. اگه می گفتم آره که احساسات رو درونش تقویت می کردم! نمی دونستم چی جوابش رو بدم)

(!وارد می اومد

منم تو رو خیلی ! تمام پدرا بچه هاشون رو دوست دارن فقط کم و زیاد داره اما مادرا بچه هاشونو خیلی خیلی دوست دارن-

!دوست دارم
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!اگه منو دوست داري پس چرا منو میذاري پیش مهناز و می ري؟-

!ه دارن که باید انجام بدنآخه عزیزم مادرا کارهایی بیرون از خون-

(دیگه نذاشتم سؤال پیچم کنه و گفتم)

!حاال بیا بریم با هم بازي کنیم-

خوبیه بچه گی اینه که با یه بازي کردن همه چی ! انگار دنا رو بهش داده بودن! تا اینو گفتمو یه مرتبه پرید بغلم و ماچم کرد)

!یادشون می ره وتلخی دنیا رو از یاد می بره

.سه ساعتی با هانی بازي کردم که زنگ در رو زدن و زینت جواب داد و بعدش به من گفت که هرمز و مادرش اومدن دو

می دونستم که . در رو بستم و دوباره مشغول بازي کردن شدیم. خیال بیرون اومدنم نداشتم. تایی تو اتاق هانی بودیم دو

.مهمونا می رن اون قسمت خونه، تو سالن جلویی

بازم توجه نکردم که ده دقیقه بعد پدرم ! احضار شده بودم. نیم ساعت نگذشته بود که پیغام بعدي توسط مهناز رسید باًتقری

.اومد

دیگه نی تونستم رو . ازم خواهش کرد براي رعایت احترام و ادبم که شده، یه سر برم پیش مهمونا. همیشه مالیم بود پدرم

مادربزرگ و پدرم و هرمز و مادرش، . و عوض کردم و رفتم اون طرف خونه، تو سالنمجبوري لباسام. حرف پدرم حرفی بزنم

به محض این که وارد شدم، اول هرمز و بعد مادرش از . پذیرایی بودن ولانتهاي سالن نشسته بودن و زینت ومهنازم مشغ

با هانی رو یه مبل نشستم که بالفاصله  با مادرش سالم و احوالپرسی کردم اما به هرمز نگاهم نکردم و رفتم. جاشون بلند شدن

.هرمز اومد جلو و هانی رو ازم گرفت و بغل کرد و رو مبل بغل نشست

براي . دو سه باري که اومده بود اینجا ، همه ش با هانی بازي کرده بود و به دلش راه اومده بود. هانی با هرمز بد نبود رابطه

!همین م هانی ازش بدش نمی اومد

حتماً مریم رو مرخص کرده بود . که بدون ویلچرش اومده بود، باالي سالن نشسته بود و داشت ماهارو نگاه می کرد مادربزرگم
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. مهم نبود هانی اونجا بمونه. با خودم گفتم نیم ساعتی می شینم و بعدش به هواي سر درد عذرخواهی می کنم و می رم. که بره

.دمی ش سرگرمحداقل هرمز باهاش بازي می کرد و 

.از آب و هوا، یعنی آلودگی هوا و وضع اقتصادي و اجتماعی و این چیزا. ها، همون صحبت هاي معمولی بود صحبت

پدرمم ! بحث نشدم و تو افکار خودم بودم که یه موقع متوجه شدم مادر بزرگم و مادر هرمز دارن می رن اون طرف سالن وارد

.از جایش بلند شد و دنبال شون رفت

می خواست موقعیتی . فهمیدم که بازم دستور مادربزرگه. و هانی و هرمز که مهنازم اومد و هانی رو با خودش بردمن  موندیم

.درست کنه که هرمز بتونه با من حرف بزنه

(نشستم و هیچی نگفتم که یه خرده بعد گفت ساکت

.خیلی دختر ناز و قشنگیه-

.مرسی-

.من خیلی دوستش دارم-

.لطف دارین-

دارم باهاتون صحبت کنم؟اجازه -

تنها عیبی . شیک پوش م بود. در واقع می شد گفت که خوبه. قیافه ش بد نبود. هرمز سی و سه چهار سالش بود. نگاهش کردم)

.کمی جلوي سرش ریخته بود اما با فرمی که صورتش داشت شاید جذاب ترش کرده بود. که داشت موهاش بود

(گفتم آروم

!خواهش می کنم-

!ه دادخواهی اومدممن ب-

(دوباره نگاهش کردم که گفت)
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!به من ظلم شده-

!براي چی؟! به شما؟-

!درسته؟! و اینکه من به ازدواج با شما تمایل دارم! تا حاال فقط پیغام من به شما رسیده! من نتونستم تا حاال با شما حرف بزنم-

(رو تکون دادم که گفت سرم

!نه آره نه نه! همیشه م جواب من نا مفهوم بوده-

!شاید جواب منو درست به شما نرسوندن-

!اول به من فرصت حرف زدن بدین ، بعد! خواهش می کنم االن جوابتون رو ندین-

(بازم نگاهش کردم که گفت)

شما نمی خواین منو بهتر بشناسین؟-

!نه-

(از جوابم جا خورد و ساکت شد اما زود به خودش مسلط شد و گفت)

!تحصیلکرده اروپا هستین بعیده که اینطور جواب بدیناز شما که -

چرا؟-

اینو قبول دارین؟! همه چیز به ظاهر نیست-

(سرمو تکون دادم که گفت)

!شاید خصوصیاتی درون من باشه که براي شما جالب به نظر بیاد-

.شاید-

پس بهتر نیست که منو بیشتر بشناسین؟-

!نه در نظر شما براي من تعهداتی ایجاد کنه که من نمی خواماما این بیشتر شناختن ممک! شاید شاید-
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اگه من قول بدم و تضمین کنم که بعدش هیچ تعهدي براي شما ایجاد نمی شه چی؟-

شاید-

.من به شما قول می دم-

!ببین هرمز خان، من فکر می کنم بی نتیجه س-

!شاید شما کالً از من خوشتون نمی آد؟ چرا؟

نه، اینطور نیست؟-

دلم می خواست بهش بگم که من فقط با یه نفر ازدواج می کنم اونم فرزینه اما می دونستم که بالفاصله این ! خیلی ناراحت بود)

مادربزرگم حاضره هر کاري بکنه اما حتی پاي فرزین به این ! اون وقت همه چی بهم می ریزه! خبر می رسه دست مادربزرگم

!غیر ممکنه نیعی! بقیه ش دیگه معلومه! خونه نرسه

باید خودم براي زندگیم تصمیم ! من دیگه بچه نبودم که اختیارم رو بدم دست این و اون! چند که بازم برام مسئله اي نبود هر

. می گرفتم اما این کار می تونست بی جنگ و دعوا و اعصاب خرد کنی باشه براي همین م بهتر بود یه فرصت به هرمز می دادم

!البته تا مدتی. می شدم راحتدست مادر بزرگ  حداقل اینطوري از

(از شربت ش خورد و گفت کمی

فقط . فعالً چند جلسه اجازه بدین که با شما صحبت کنم! من رسماً از شما خواستگاري کردم اما اینو می ذارم براي بعد! ببین-

.براي این که بهتر همدیگرو بشناسیم

!اشکالی نداره اینکه

!نداره نه،

.فقینپس موا-

داشتم رو کمک مریم . شروع کرد تند تند حرف زدن اما من تو فکر خودم بودم. خیلی خوشحال شد. سرم رو تکون دادم)
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پس حتماً در مورد فرزین ! دفتر خاطرات! همین امروز چیزي به عقلش رسید که من مدت ها ازش غافل بودم! حساب می کردم

!م می تونست به من کمک کنه

(!شدم که هرمز منتظر جواب منه مرتبه متوجه یه

!متوجه نشدم!!ببخشین-

می گم شما از سینما خوشتون می آد؟-

!سینما؟-

!سینما! فیلم-

(شونخ هامو انداختم باال که گفت)

!حتماً بهش خیلی خوش میگذره! می تئنیم هانی رو ببریم شهربازي-

!شما چیه؟ نظر

!خوبه اما لطفاً چند وقت دیگه-

.هر جور شما راحتین !باشه! باشه-

(یه خرده ساکت شد و بعد گفت)

شما چرا انقدر غمگین هستین؟-

!من؟-

!آره-

!اینطور به نظر می آم؟-

!تو چشماتون غم موج می زنه! بله! بله-

!شاید به خاطر هانیه! نمی دونم-
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!بچه پدر می خواد! خب البته-

(!نگاهش کردم)

!مثل بچه خودش! شهاونم پدري که واقعاً دوستش داشته با-

شما هانی رو مثل بچه خودتون دوست دارین؟-

!باور کنین! بخدا من هانی رو خیلی دوست دارم! معلومه-

(!یعنی ممکن بود که فرزین م هانی رو مثل بچه خودش دوست داشته باشه؟)

!قول می دم! قول بودم که پدر خوبی براي هانی باشم-

!صحبتی نشهقرار شد که فعالً در این مسائل -

!باشه! باشه

شما کارتون چیه؟-

!از نظر مالی که حتماً مادر بزرگ تون در جریان همه امور هستن. یه شرکت واردات صادرات. شرکت دارم-

!براي من مسائل مالی اصالً مطرح نیست-

.فقط جهت اطالع گفتم! صد در صد-

رش جدا شده چیه؟شما نظرتون در مورد زنی که یک بار ازدواج کرده و از شوه-

!اصالً مهم نیست! خب این اتفاق می تونه براي هر کسی پیش بیاد-

!یعنی اونم همینجوري فکر می کنه؟! یعنی براي فرزین م می تونه اینطور باشه؟)

(!نظر اون چیز دیگه اي باشه شاید

!اون مورد صحبت نخواهیم کرد ما هیچوقت در! شما مطمئن باشین که من هیچ تعصبی در مورد ازدواج اول شما ندارم-

با این که چند بار ! تقصیر خودش بود که دست بردار نبود! کاش می تونستم بهش حقیقت رو بگم! طفلک تو چه فکرایی بود)



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٢

!صریحاً جوابش رو داده بودم اما بازم اصرار می کرد

د و براي ازدواج با من ازش استفاده می نیم ساعت دیگه باهام حرف زد و وسط حرفاشم همه ش هانی رو بهانه می کر خالصه

اشتها نداشتم و . ماهام بلند شدیم و رفتیم پیش بقیه، سر میز شام. بعدش زینت خانم اومد و گفت که شام حاضره! کرد

.مجبورییه خرده خوردم و بازم مجبوري به حرفاي بقیه گوش دادم

احساس می ! فتم از این بحث هاي احمقانه اما چاره نبودسر سام گر. از شامم باز مجبوري یه ساعت پیش شون نشستم بعد

حتماً هرمز اشاره اي چیزي به مادرش کرده بود و اونم به ! کردم که مادربزرگ کمی خیالش از بابت من راحت شده

!مادربزرگ

ستادم که بخوابه و منم هانی رو فر. ساعت بعد از شام بلند شدن و با تشکر و تعارف و این چیزا، خداحافظی کردن و رفتن یه

! یه احساس فوق العاده عجیبی داشتم. خودم رفتم تو اتاقم و در رو بستم و دفتر خاطرات رو از تو کمد در آوردم وباز کردم

که دلم می خواست بدونم تو اون روزا، وقتی فرزین تنها، بغل اون درختا می ایستاد چه  ودسالها ب! برگشته بودم به اون روزا

(!و حاال می تونستم بدونم! بودفکري تو سرش 

شاید اگه اون اتفاق نمی افتاد، متوجه نمی ! فاصله زیاد بود! از دور می اومدم! دیگه دست خودم نبود! دلمو زدم به دریا امروز

!اما افسوس که هیچ وقت اینطوري نبوده! اي کاش که اندازه یه سر سوزن شانس با من یار بود! شدي که دارم دنبالت می آم

وقتی اومدي و باهام حرف زدي، . از این که ول م کردن، مثل برق دوئیدم و کوچه ها رو رد کردم و خودمو رسوندم خونه بعد

من انقدر بد شانس م که حتی کالغام ! بعدشم که کالغ آ سر و صدا راه انداختن! دلم می خواست همه چی رو بهت بگم اما نشد

!"ازشون متنفرم! اینو فهمیدن

لونشون رو بی اجازه ! حیووناي زشت بد ترکیب با اون صداي بدشون! می خواست می دونست که منم ار کالغ آ متنفرمدلم )

!آوردن تو خونه ما و اونوقت یه چیزي م طلبکارن

(.دفتر رو باز کردم دوباره
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وي خوبه همه چیز پیش می آد و براي بعضیا همیشه ر! یه روي خوب و یه روي بد. تو این دنیا هر چیزي دو رو داره! دونی می

!براي بعضیا روي بدش

خیلی از بچه ها وقتی می رن مدرسه ، درس اون روز رو بلد نیستن اما دبیر فقط از بعضیاشون درس می پرسه و بهشون  مثالً

!خیلی ها سر جلسه امتحان تقلب می کنن اما فقط بعضیاشون گیر می افتن! نمره بد می ده

!ه مرتبه می رن تو خیابون اما ماشین فقط به بعضیاشون می زنهها همینطوري ی خیلی

و خیلی چیزاي دیگه که اگه آدم بهشون دقت کنه متوجه ! آدماي پولدار تو دنیا هستن اما دزد فقط خونه بعضیاشون می ره خیلی

تا کوچکترین کاري می کنن و یعنی خیلی آ خیلی کارا می کنن و اتفاقی م براشون نمی افته اما بعضیا هستن که ! شون می شه

!عالم و آدم سرشون خراب می شن

!یکی از اون بعضیا هستم من

صورتش رو ازم برگردوند که متوجه چشماش . رفتم جلوش! که برگشتم خونه دیدم بابا داره لباسامو می ذاره تو چمدون امروز

!گریه کرده بود! نشم

گفت هر کسی یه ! ن مرتب می کرد گفت بابا جون دنیا فقط این خونه نیسمنو دید، همونجور که داشت لباسامو تو چمدو وقتی

!گفت، گفت، گفت! گفت آدم باید تن به قسمت بده! قسمت و سرنوشتی داره که براش مقدر شده

!همه این گفته ها این بود که من باید از این خونه برم آخر

!می افته می فهمه؟دونم مادربزرگت از کجا هر اتفاقی رو که تو این خونه  نمی

!یا خودش دیده، یا بهش خبر دادن که تو با من حرف زدي گویا

!همین م به بابام گفته که من باید از این خونه برم براي

! نه به این باغ و نه به این دو تا اتاق دلبستگی دارم ونه هیچکدوم از اونا مال من و بابامه! از این خونه براي من مهم نیست رفتن

!چیز دیگه س درد من
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!جدایی

اما باید بدونم ! حتی اگه از دور باشه! به یه دیدن! جدایی از اون چیزي که هر روز بهش دلمو خوش می کردم! من جدائیه درد

!که من یکی از اون بعضیام

! رسیدم آخه چرا؟دلم می خواست همین االن می رفتم باال وازش می پ! دفتر رو بستم! انقدر عصبانی بودم که دستام می لرزید)

اون که حتی پاش رو هم این طرف ! اون طفلک که کاري به کار کسی نداشت! چرا باید با سرنوشت یه آدم اینطوري بازي بشه

!پس چرا؟! تا یه کلمه با من حرف بزنه ومداون که حتی جلو نمی ا! باغ نمی ذاشت

برگشتم تو اتاقم اما توان این که دوباره دفتر رو بخونم  .کمی آروم شدم. شدم رفتم تو آشپزخونه ویه خرده آب خوردم بلند

!کاشکی الن مریم اینجا بود! براي همین رفتم و گرفتم خوابیدم! نداشتم

نهم فصل

در زدم .اورده بود ییخانم براش چا نتیز.ساعت نه صبح زنگ خونه رو زدم و رفتم تو رفتم باال در اتق گلشن خانم باز بود  سر

.ه هر دوشون سالم کردمو رفتم تو و ب

"کرد و گفت فیرو برام تعر شبید یمهمون انیگلشن خانم جر میتنها شد یوقت.رو گذاشت و رفت ییچا ینیخانم س نتیز

 دیحاال با.قرار شده در مورد ازدواج فکر کنه.با هرمز حرف زد شبیاما د!گفت نه یفقط م شبیاز د!خرده رام شده  هیامگار -

!رون؟یافته بره ب یامروزم راه م نمیبب.شه  یم یچ دید

داره که با اون ازدواج کنه؟ یچه اشکال!اد؟ یخوشش م یاز کس دیشا-

!زنه یحرف نم!شه ید اگه حرف بزنه که مشکل حل م-

!نیترسه موافقت نکن یم دیشا-

!هیبگه ک ادیترسه ب یکه م ستین یحتما طرف ادم حساب-

خانم باهاش ازدواج کنه؟ ایمیکه ک نیکن یشما قبول م یمعمول يخونواده  هیا کارمند ساده بود ب هیاگه مثال اون طرف -
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"و گفت ختیر يو دو تا فنجون چا يرفت سر قور"

 یخوب حرف یمعمول يخونواده  هیبود با  دهیدختر زشت و ترش هی ایمیاگه ک!نست یدلمون راض یعنی!نه يراستش رو بخوا-

 هیبچه داره و  هیفقط !نداره یسن و سال!کرده س لیتحص! هیدختر قشنگ ایمیک!هیچ ینیب یرو م ایمیک تینبود اما تو خودت وضع

!گم؟ یربط که نم یب!عوضش ده تا حسن داره !بار ازدواج کرده

!نیگ یدرست م رینخ-

ثروت  نیکه ا نیبه خاطر ا!چند تا چشم دنبالشه؟ یدون یم!تنها وارث من و پدرشه یعنی!دونه س هی یکی ایمیک!گوش کن حاال-

 هیادم بد و حقه باز  هیاگه !نهیترس مار به خاطر هم!شه یچند م نیخونه رو حساب کن بب نیفقط هم!رو از چنگش در اره؟

رو به نام خودش  یپس فردا همه چ!؟یقشنگ خرش کرده باشه چ يبا حرفا وگولش زده باشه و عاشقش کرده باشه  يجور

که کمکش  ستسمین گهیمن و باباشم د!مونه و خودش یخانم م ایمیت کاون وق!ش یو خوش فیره دنبال ک یکنه و م یم

!بشه يوضعش چه جور ستیبار سکته کرده و معلوم ن هیباباشم تا حاال !من که پام لب گوره!میکن

!مه؟ ایخورده جور باشن  هیخونواده هام با هم  دیبا!اون گذشته ازدواج دونفر ازدواج دو تا خانواده س از

"ش خورد و گفت ییچاخرده از  هی"

تو !میکن یخرده جلوتر رو هم نگاه م هیاما ماها  نینیب ینوك دماغ تون رو م نیفقط هم!نیکن یرو نم یچیشما جوونا فکر ه-

نشده اما ما همه رو  دایخواستگار براش پ هیکه  ستین يهفته ا رانیبرگشته ا یز وقت!که چند تا خواستگار داره ياالن خبر ندار

!ان یم یچ يبرا میدون یچون م!میکن یرد م

!خانم ازدواج کنن؟ ایمیخوان با ک یکه م ستیاون مسئله ن يهمه شونم برا دیشا-

!دونه یخدا م! دیشا-

 یطرف ادم حساب دیشا!از کجا معلوم؟!کرد ییکارا هیبشه  دیذاره شا یباهاش قرار م ایمیکه ک هیطرف ک نیکه ا میاگه ما بفهم-

!باشه و خونواده دار
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!خوام یاون نم یجز خوشبخت يزیخدا کنه من که چ! دیشا-

فکر و ذکرم شده !ندارم یکه غم تیموقع نیسن و سال و با ا نیتو ا نیرو به من تلخ کرده و گرنه من ا یدختر زندگ نیا فکر

!سرد شد!ت رو بخور ییچا!دختر و بچه ش نیا

دستش بود وساکت از  ییفنجون چا يا قهیشابد ده دق.گفت  ینم یچیرفته بود تو فکر و ه.تشکر کردم و فنجونم رو برداشتم"

"م رو خوردم که بعدش گفت یینگفتم و چا یچیمنم ه.کرد یرئ نگاه م رونیپنجره ها ب

ازش  يزیچ هیگذره و هم  یهم وقتمون م ينطوریا.خودت  يمن بخونه و هم برا يهم برا.هیکتاب خوب.اون کتاب رو وردار-

!شه یم رمونیدستگ

"بهش کردم که گفت یبرداشتم و نگاه.کتاب مربوط به عصر قاجار بود هی"

؟يدار هیدر مورد قاجار یاطالعات-

!شیکم و ب-

!سال بردنمون عقب 500!در اوردن نایپدر کشور رو ا-

"که گفت دمیخند"

!دار بودا یمعن ياز اون خنده ها-

"اوردم وگفتم که عالمت گذاشته شده بود که ییکتاب رو باز کردم و از جا"

بخونم؟ نجایاز هم-

حاال چه ما !که خواستن زدن و رفتن يهر گند!نداره یفرق گهیحاال د یعنی!نداره یفرق!بخون یبحون يخوا یاز هرجاش که م-

!میو چه ندون میبدون

!میما اون کارا رو نکن میکن یم یسع!بهتره میاگه بدون-

"کرد و گفت يخنده ا هی"
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!دار بود یمعن يون خنده هامن از ا يحاال خنده -

من  یهم خستگ.دادن حیکرد به حرف زدن و توض ينوندم گلشن خانم شروع  یدو صفحه که م یکی.شروع کردم به خوندن"

!دمیفهم یدونستم م یکه نم ییزایچ یلیشد و هم خ یرفع م

 یداره اماده م ایمیگفت ک.خانم بود تنیز.گلشن خانم بهم اشاره کرد که جواب بدم.زنگ زد فونیبود که ا 10:30ساعت  بایتقر

رو  فونیبعد ا!رو حاظر کنه نیخانم گفت که احمد اقا رو خبر کنه که ماش نتیزود خودش اومدو جلو به ز!رونیشه که بره ب

"خاموش کرد و گفت

!حواست جمع باشه که متوجه نشه!اماده باش -

.چشم-

و از  اطیو رفتم تو ح نییرو برداشتم و رفتم پا فمیمنم تند ک!راه افتاد زنگ زد و گفت که نتیکه دوباره ز دیطول کش یربع هی"

!مثل دفعه قبل.میتند سوار شدم و حرکت کرد.منتظرم بود نیاحمد اقا تو ماش. رونیباغ رد شدم و از خونه رفتم ب

!انداخت تو بزرگراه و ماهام پشت سرش.خلوت بود  بایتقر ابونایخ

 زایچ نیمسئله قرار و ا دیشا!خواد بره یدونستم کجا م ینم.رفت طرف غرب یداشت م!چمرانرو رد کرد و رفت تو  عصریول

!کار داشت ییجا هی دیشا!مبود

زدم ممکنه  یحدس م.شدم ادهیو من پ ستادیبعدم ا قهیدق 20.به طرف فرودگاه یانحراف هیتو فضل اله و بعدش  میدیرس

.ادیقرار ب شیزیچ ییاشنا یدوست

.که متوجه نشه دنبالش رفتم يمنم طور.شد و رفت طرف ساختمون فرودگاه ادهیکرد و پ رو پارك نشیماش

مرتبه چشمش  هی دمیترس یم.کردم  ادیفاصله م رو باهاش ز.نشست  یصندل هیجاورو  هیخرده تو سالن گشت و بعد رفت  هی

 یم از دستم م یر واقع شغل جاسوسد!چه جالب؟!!کارم!رفت یکارم از دستم م! یچیبد که ه!شده یبد م یلیخ!بهم فتهیب

به حساب  دیبا!رمیاگه بشه امروز از گلشن خانم مساعده بگ واستمخ یتازه م!بود به خدا فیح!هزار تمون400 یماه!رفت
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خودمو  دیاون موقع چقدر با!شد یخراب م یهمه چ!تونستم بهش بگم؟ یم یچ دید یدفعه منو م هیاگه !ختمیر یدانشگاه پول م

!رو از دست دادم یدم که چه کار خوبکر یسرزنش م

!خرده عقب تر هی رفتم

!خوب یو جاسوس میبد دار یجاسوس!خوب بود یبود اما جاسوس یعنی!نبوذ یکار من جاسوس نیا!نه

!بد و خوب نداره!گهید هیجاسوس ی؟جاسوسیزن یخودتو گول م يدار

منم دارم !بدبخت بشه یخواد تو زندگ ینم!خواد یش رو منوه  یخوب ایمیمادربزرگ ک!کنم یکار خوب م هیمن دارم !داره چرا

تازه !شه یم چارهیب!؟یادم بد افتاده باشه چ هی ریاگه گ!پولشم حالله حالله!رمیبگ دیکه با رمیگ یحاال پولم م!کنم یکمکش م

!م خوبه یلیخ ستیکار من بد ن!رینخ!؟یطفل معصوم چ یاون هان!یچیخودش ه

!کرد و بعد به ساعتش یدور و ورش رو نگاه م قهیدق هی.مثل اون روز تو رستوران.کرد  یبه ساعتش نگاه م داشت

 یخب امروز رو م!رمیبگ طیگم منم اومدم مثال بل یخب م!بگم؟ یبهش چ!؟یچ دید گهیروز د هیامروز با  ای یاگه منو اتفاق حاال

!اومدم پارك؟ يوقت کار بگم تو!بگم؟ یبود چ يزیچ یرستوران یپارک هیاگه مثال تو .بگم  نویتونم ا

!ارمیخواهرم براش بهونه ب يگرفتن مثال برا زیبل يتونم به هوا یکه فعال فرودگاه م و م حاال

!اد؟یدفعه م ن نینکنه طرف ا.ساعتش رو نگاه کرد بازم

 یم از خدا يزیچ یچه چ!گم؟ یدارم م یچ!ادیخدا کنه امروز طرف سر قرار ب!بگم؟ یوقت برم به گلشن خانم چ اون

!از خدا بخوام یدونم چ یاصال نم!خوام؟

کنه که دارم بهش دروع  یحتما گلشن خانم فکر م!اومد که بتونه شهادت بده یاحمد اقام م یکاشک!نشد يربع گذشت و خبر هی

!گم یم

!یچیبازم ه!گذشته قهیدق ستیب

منتظر  یعنی!کرد یرفتن رو نگاه م یرا مرو که مساف ییفقط نشسته بود و طرف جا!!نمشیعوض کردم که بتونم بهتر بب جامو
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!بود؟ يزیچ يمسافر

به همونجا کرد و برگشت طرف در  ینگاه هیمرتبه از جاش بلند شد و دوباره  هی!فتادین یاتفاق چیساعت گذشت و ه مین

!یخروج

رفتم طرف  گهیدطرف  هیتند از .نشیفرودگاه و رفت طرف ماش يو رفت تو محوطه  رونیاز در رفت ب!کنار دمیکش خودمو

گشت  یداشت بر م.میبهش و سوار شدم و راه افتاد دمیروشن کرد و منم رس نیو سوار شد و ماش دیاز دور منو د.احمد اقا

 هیصد بار قربون صدقه  يروز!اون بودم جز خنده رو لبام نبود يجا گهمن ا!دختر مونده بودم نیواقعا تو کار ا!طرف خونه

!رو برام فراهم کرده بودن یزندگ نیفتم که ار یم یپدر و مادربزرگ نیهمچ

 ینفر به خودش اجازه داده بود که دوبار بهش ب هیکرده بود که  کیانقدر خودش رو کوچ!دونست یرو نم شیقدر زندگ اصال

م من داشت دمیشا!بردم یم اسمش رو نم گهیدادم و د یاون بودم دو تا فحش بهش م ياگه من جا!ادیکنه و سرقرار ن یاحترام

من که !قرار داشته رستانشیبا دوست زمان دب دیشا!فرودگاه ایبود رستوران  تهرف يا گهیکار د يکردم و اون برا یاشتباه م

!دمیند يزیچ

"خونه که احمد اقا گفت کینزد میبود دهیرس

!خانم شده ایمیمزاحم ک نیماش هی-

 نمیدقت کردم بب!رفتن یوذدن داشتن بغل به بغلش مکه دو تا جوون توش ب ایپژو پرش هی!گه یراست م دمینگاه کردم د"

ه؟یچ ایمیعکس العمل ک

"خرده که گذشت احمد اقا گفت هی

!کنم خانم؟ کاریچ-

رو؟ یچ-

!جوونا رو نیا-
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!میبفهمه که ما دنبالش هست دیخانم اصال نبا ایمیک!یچیه-

!گذاشت و رفت نیت جلو ماشخرده م که رف هی!به اون پسرا نداشت یرفت و اصال توجه یتند م ایمیک"

 یکردم اگه با کس یقبول م دیحساب با نیبا ا!نبود ياحتماال اهل سبکسر دمیکه من د يزیچ نیبا ا!ا؟یمیبود ک يجور دختر چه

!ایمیو حتما دنبال ازدواج با ک هیطرف ادم حساب يبه احتمال قو ذارهیم قرار م

شدم و رفتم  ادهیرفت جلو در باغ و من تند پ گهیطرف د هیاحمد اقام از !ونخودش ابونیتو خ دیچیپ ایمیک. میبود دهیرس بایتقر

!نشم دهیرفتم باال که د عیتو خونه و سر

رفتم تو سالم کردم که .در اتاقش رو باز کرده و منتظرمه دمیباال د دمیرس یکرد وقت یخانم از تو تراس داشت نگاهم م گلشن

"گفت

!شد؟ یچ!سالم-

!خانم یچیه-

!کجا رفت؟!؟یچیه یچ یعنی-

!فرودگاه-

!خب؟-

!شد و برگشت خونه نیساعت بعدشم بلند شد و سوار ماش مین.نشست  یصندل هیرفت تو سالن رو -

!ن؟یهم-

!بود نیا دمیکه من د يزیچ-

!رفته بود؟ يزیاستقبال چ يبرا!شه؟ یاخه مگه م-

!فکر نکنم-

!طرفش؟ ومدین یکس!حرف نزد؟ چکسیبا ه!و برگرده؟ نهیشساعت ب میهمه راه رو بره و ن نیس که ا وونهیپس د-
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!مثل اون دفعه تو رستوران!کرد یبه ساعتش نگاه م یه!چکسیه-

!بازم طرف قالش گذاشته؟ یعنی-

!دیشا-

!افتاده و طرف فرار کرده؟ نشونیب ینکنه اتفاق!ها هیعجب بساط-

!بگم واال؟ یچ-

!ابرو برامون نذاشته احمق-

!شه قضاوت کرد یم که نم ينطوریاخه هم-

!کنه؟ یو داره مسخرمون م مینکنه متوجه شده که دنبال ش!قضاوت کرد؟ دیبا يپس چه حور-

!رون؟یرفت ب یم يقبال چه طور!ستین ییاصال حواسش به جا یعنی!فکر نکنم-

"خرده فکر کرد و گفت هی"

!ينجوریهم بایتقر-

گشت؟ یرفت و بر م یساعت دو ساعت م هی یعنی-

!رها-

رفت؟ ینم رونیوقت ب ریمثال شب د یعنیروز؟ يوقتا نیهم-

!تو کامال حواست بهش بود؟!نه-

!کامال-

"ساکت شد و رفت تو فکر که گفتم"

!برنگشت بهشون نگاه کنه یحت!من دقت کردم!دو تا جوون افتادن دنبالش میگشت یبر م یوقت-

!؟یگ یراست م-



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٢

!احمد اقام شاهد بود-

!ارم یدختر در نم نیسر از کار ا-

!نیبهش مشکوك هست يخودیب دیشا-

کنه و  یبه ساعتش نگاه م یخوره و ه یره تو رستوران و غذام نم یادم م!اخه خودت بگو!کنم یشک نم یبه کس يخودیمن ب-

!گرده؟ یه بر مکنه و دوبار یو بازم به ساعتش نگاه م نهیش یجا م هیره تا فرودگاه و  یهمه راه رو م نیا ای!گرده؟ یبعد بر م

 نیهمچ هیاگه !باشه افتادهین یفقط خدا رحم که که اتفاق!دونه یاد خدا م یحاال طرف نم!ره سر قرار یم یعنی!؟یچ یعنی نایا

!!شه یم يا يزیباشه چه ابرور يزیچ

!فعال که دست از پا خطا نکرده!رو در نظر گرفت یمنف يهمش جنبه ها دینبا-

!بگم واال؟ یچ-

دکتر کجا هستن؟ يااق! نیببخش-

؟ییکنفرانس گردهما مارستانیمطب ب!سر کار-

ان؟ یظهر ها خونه نم-

نداشت  یدلخوش یوقت!داره یکه تو خونه دلخوش نهیا ياد خونه بر یاگه م کار؟مردیچ ادیب!حق م داره !ره رستوران  ینه م-

!خوابه یم رهیگ یره م یخوره و م یم يزیچ هیو اد  یساعت ده م!هیاد از ناچار یشبام اگه م!کنه یخودشو با کارش سرگرم م

خانم چطوره؟ ایمیرابطشون با ک-

!دختره با خودش عهد کرده که تا جون من و باباش رو تموم نکنه درست نشه نیاصال ا!خداحافظ هیسالم  هی!سرد-

!از شما ناراحته یبه خاطر مسائل دیشا-

!میبد حیو براش توض میماهام بفهم هیبگه چ ادیخب ب-

!کنه یاون اشتباه م دیشا!شه یکه نم ينطوریا
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کنن؟ یم کاریناهار چ يخانم برا میگن مر یخانم م ایمیگفت ک.خانم بود نتیز.زنگ زد فونیبگم که ا يزیچ هیاومدم "

"لبخند زد و گفت هیخانم  گلشن

؟یچ یعنی-

!با هم غذا بخورن نیپائ انیخورن ب یگن اگه با شما ناهار نم یم-

.گم یبهش م! باشه-

"لبخند زد و گفت هیرو قطع کرد و دوباره  فونیا"

!شه یم ينطوریشه سر از کارش در اورد ا ینم ياگه اونطور-

!عجله کرد دینبا!گه یحاال ممکنه طول بکشه اما حتما بهت م!گه یحاال کم کم اسرارش رو بهت م!به تو عالقه مند شده نیا

"فکر کردم و گفتم هی"

!گفته-

"رتبه برگشت طرف من و گفتم هی"

!رو گفت؟ یچ-

.از خاطراتش رو یکم-

!؟یپس چرا به من نگفت-

!دردودل هیمثل !مال دوران مدرسه ش!مهیقد یلیمال خ!که مربوط به االن بشه تین يزیچ-

"کرد و گفت يفکر هی"

!یگ یدونم که اگه الزم بشه همه رو م یم!يهسا یتو دختر عاقل-

که رازش رو برمال  نیکنم ازم نخوا یمربوط نشه خواهش م شیفعل یباشه که به زندگ ياگه مسئله ااما !نطورهیحتما هم-

!چون اون به من اعتماد کرده!کنم
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چند وقته رو بفم  نیا انیجر نیفقط هم!خوام بدونم ینم زایچ نیو رازو رمز مدرسه و ا یمیمن خاطرات قد!راحت باشه التیخ-

!و به من بگو

!به مسئله ما نداره یگه که ربط یم شیسالگ 16. 15عال داره از زمان ف!نیمطمئن باش-

!کنه یم دایکه به االن ربط پ هیزیمن منظورم چ!میهمه مون از اون خاطرات داشت!اونا رو ول کن-

!راحت باشه التونیچشم خ-

.حاال برو-

ن؟یداریشما ب-

!باال ایب دارمیچهر ب.خوابم یمن ساعت سه تا چهار م-

.فعال با اجازتونچشم -

.برو به سالمت-

دهم فصل

کارامو کردم و رفتم تو .بلند شدم  گهیاما د.بودم اماحوصله بلند شدن رو نداشتم داریاز هشت ب یعنی.شدم داریصبح بود که ب نه

اومد  سیسرورفت استخر ساعت ده  یم دیبا یامروز هان.و مهناز تو سالن بودن یهان.برام نسکافه درست کرد نتیز.اشپزخونه 

 نتیدونستم ز یم.سحر بهم تلفن زد و گفت.امروز پرواز داشت.زود رفتم تو اتاقم و کارامو کردم.دناللش و سوارش کرد

!متوجه بشه ریکه حداقل د رونیرفتم ب يجر هیمنم !حواسش به منه

.شد ینم رید.وقت داشتم.خلوت بود ابونایخ.و سوار شدم و حرکت کردم نگیتو ساختمون رفتم تو پارک از

 ایجلو ب گهید نیفرز!جلو وقتم رو تلف کردم ادیگه منتظرم که اون ب!شه ینم ينطوریتا ابد که ا!رمیبگ یمیتصم هی دیبا

چه !درد نکنه میواقعا دست مر!از تو دفتر خاطرات خوندم یعنی.دمیکه فهم ییزایچ نیمخصوصا با ا!دفعه نوبت منه نیا!ستین

!کردم که باهاش حرف بزنم دایخرده دل و جرات پ هیافتاده  نیفرز يکه برا یقاتدونستن اتفاحاال با !برام کرد یکار بزرگ
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حرف زدن باهاش  يبرا گهید دمیفهم زارویچ نیحاال که ا!تشکر کنم میاز مر يجور هی دیحتما با!شده جادیا زهیبرام انگ یعنی

کارا بکنه اما جلوش رو  یلیکرده خ یسع!همنتظر من نشست یلیخ!دهیکش یسخت یلیاون خ!شدن ندارم کیاحساس کوچ

 يحداقل برا!بدونه دیاون با!گم یحرف بزنم و تمام احساسم رو بهش م شرم باها یم!حاال نوبت منه!خونواده من نیهم!گرفتن

!ش از دست من کمتر باشه یناراحت دیشا ينطوریا!سو تفاهم بوده هی جهیشه که تمام حرکات زشت من نت یاونم روشن م

بگم چون پسر احمد اقا بود بهش جواب !بگم؟ یاونو چ!؟یازدواج کرد چ يکه ازم تقاضا يچند بار!؟یش چ هیبق اما

!ندارم یحیتوض چیاون ه يبرا!ندادم؟

.بودم دهیرس بایتقر

 تمام اون خاطرات رو فراموش کرده دیشا!رفته باشم ادشیاز  دیشا!شناسهیاصال منو م نمیخودمو بهش نشون بدم و بب دیبا

!باشه

هنوز زود بود .نشستم یصندل هیگوشه رو  هیرفتم .شدم و رفتم تو سالن ادهیجا پارك کردم و پ هیرو  نیو ماش نگیتو پارک رفتم

اگه بخواد !یو نه زمان مناسب هیمناسب ينه جا!ستیدرست ن نجایا!اما نه!نجایامروز تو هم!بکنم نکارویامروز ا نیتونستم هم یم.

خلوتم !کنه خوبه یره توش ورزش م یکه جمعه ها م یپارک!باشه گهید يجا هی دیبا!تونه ینم نجایباهام حرف بزنه تو ا

!بشه داشیپ دیبا گهیاالن د.فرودگاه پروازش رو اعالم کرد يبلندگو. ادیوقتشه که ب گهید!تهیموقع نیبهتر!هست

 یم یداشتم و رفتار خونواده م عذرخاهکه باهاش  يازش به خاطر گذشته و رفتار!زنم یرم باهاش حرف م یجمعه م نیهم

!کنه یحتما قبول م!کنم

باالخره !نمشیاز دور بب گهید يروز جا هیروز رستوران و  هیفرودگاه و  امیروز ب هیتونم  یتا اخر عمر که نم!جمعه خوبه نیهم

 دیشا!بکنم دیبا کاریدونم چ یم گهیاون وقت د!گه نه یکه م نهیا تشینها!شهیمعلوم م فمیتکل!ادامه داد نکارویشه که ا ینم!؟یچ

!اصال برگشتم لندن

!اومد یم گهید دیبا.رو نگاه کردم ساعت
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من  يبرا!نگذشته یلیازش خ!ستیدورن یلیخ!ادمهیکه باهام حرف زد  يبار نیاخر!گه یبهم نه نم شناسمیکه من م ینیفرز اما

!بود شیهفته پ هی نیکه انگار هم

طفلک !شتریب دمیسه ساعت شا دیدوساعت شا دیشا!دونم یحاال چه مدت نم!بود ستادهیو ادر خونه اون طرف کوچه م يروبرو

"اروم اومد جلو و سالم کرد و گفت!دمشید رونیاز خونه که رفتم ب!شهیهم!دهیچقدر انتظار کش

!خودمو گرفتم میمن تصم-

"گفت!اومد یمصمم به نظر م یلیخ!نگاهش کردم"

!کنم یم يازش ترو هواستگار!کنه یحتما درك م!هیو منطق دهیفهم یلیدکتر خ!زنم یدکتر حرف م يرم با اقا یم-

!نینکن فرز نکارویا-

!چرا؟-

!ستیوقتش ن نکهیا يبرا-

!وقتشه؟ یازدواج ک يپس برا-

!کنکور يشم برا یمن دارم اماده م!ستیدونم اما االن ن ینم-

!حواسم به درسم باشه دیبا

!؟به کنکور داره یازدواج چه ربط-

!رم که بتونم درسم رو بخونم ینم نمایس یمن االن حت-

!یچیه گهیکه د ادیب شیپ زایچ نیو ا ياگه مسئله خواستگار حاال

!خوبه!بعد از کنکور يبرا ذارمیرو م يکنم اما خواستگار یخب من با پدرت صحبت م-

!نه-

!اخه چرا نه؟-
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!یصبر داشته باش دیتو با!نیفرز نیبب-

!اخه چقدر؟-

!گهیمدت د هی-

!شاید از من خوشت نمی آد؟! شاید داري بهانه می آري؟-

!مسئله این چیزا نیست-

!پس چیه؟-

!مگه من چند سالمه؟! واقعا این کار برام خیلی زوده! من فعالً نمی خوام در مورد ازدواج و این چیزا فکر کنم-

!تو به اندازه کافی بزرگ شدي-

!ه؟هیجده نوزده سالگی وقت ازدواج-

!چرا نیست؟-

!من زودتر از بیست و دو سه سالگی ازدواج نمی کنم-

!شاید منتظر کس دیگه هستی؟-

!من منتظر هیچکسی نیستم-

!من با دکتر صحبت می کنم-

می خوام برم ! من فعالً حتی فکر ازدواجم نیستم! اگه با پدرم حرف بزنی منو براي همیشه از دست دادي! تو اینکارو نمی کنی-

!نشگاهدا

!من که نمی گم دانشگاه نرو! خب چه اشکالی داره؟-

!فکر می کنی خونواده م موافقت کنن؟! تو خیلی مطمئنی-

(ازش خجالت کشیدم که گفت! ساکت شد و نگاهم کرد)
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!به خاطر موقعیت پدرم؟-

(هیچی نگفتم که گفت)

!بذار جواب رو پدرت بهم بده-

! با هم سالم و علیک کردن! وقع در باز شد و زینت اومد بیرون و فرزین رو دیدتو همین م! دیگه نمی دونستم چی بگم)

اون موقع نمی دونستم که این مارمولک جاسوسی م رو ! بعدش رفت تو! پرسیدم چیکار داري که گفت دنبال احمد آقا می گردم

(می کنه

!باید صبر کنی! فعالً کاري نکن! این حرف آخرمه! فرزین-

(!رگشتم تو خونهاینو گفتم و ب)

!نکنه اومده و رفته تو؟! چرا دیر کرده؟! رو نگاه کردم ساعت

!آخه چه جوري می شد؟! اون روز خیلی به این موضوع فکر کردم یادمه

یه طرف دلم می خواست باهاش ازدواج کنم اما از یه طرف وقتی فکرشو می کردم که فرزین پسر راننده ماست، یه مرتبه یه  از

!صحنه عروسی رو تو ذهن م تجسم می کردم که فامیال و دوستا چی در گوش هم پچپچ می کنن! شدم حال بدي می

! هیچوقتم نمی میره! هر چند براي من هیچوقت نمرده! کاشکی االنم زنده بود! مادرم زنده بود. از تو باغ رفتم تو خونه یادمه

!شی باید بیشتر درس بخونی آوقتی منو دید بهم خندید و گفت اگه می خواي دانشگاه قبول ب

!مامان؟-

!چیه عزیزم-

!می دونی چی شده؟-

!نه-

!یکی از دوستام براش خواستگار اومده-
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(مادرم با تعجب گفت)

!مگه چند سال شه؟! براي دوستت؟-

!هم سن منه-

!خب؟-

!مونده چیکار کنه! هیچی دیگه-

!باید درسش رو بخونه! خوب معلومه! یعنی چی چیکار کنه؟-

!آخه از پسره خوشش می آد-

!هیجده سال که سن و سال نشد! اینا حرفاي این سن وساله-

دیگه وارد زندگی می شه و بچه و ! دختر که ازدواج کرد دیگه سخت بتونه مدرك بگیره! اولش درسش رو بخونه، بعد باید

!خونه داري و این چیزا

!چند سال شه؟ پسره

!سه چهار سال ازش بزرگتره-

م هنوز بچه س؟ کارش چیه؟اون-

تازه شروع کرده به کار کردن! کارمنده انگار

!پدر دوستت چیکاره س؟! مگه با این حقوق آ می شه زندگی کرد-

!مثل ما می مونه! نمی دونم اما وضعشون خیلی خوبه-

!خونواده پسره چی؟-

!نه، انگار وضعشون خوب نیست-

تو این روز و روزگار خیلی از این جوونا هستن که می ! ه هرث و میراث دخترهپسره دندون تیز کرده واس! بگو پس! همون-
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به هواي پول ! گردن و دخترایی رو که خونواده پولدار دارن پیدا می کنن و ازشون دل می برن و بعدش میرن خواستگاري

!عاقبت نداره اشهعزیزم اینجور ازدواج آ که براي پول ب! دختره

یه پسر پولدار وقتی از یه دختر پولدار خواستگاري می کنه، به احتمال قوي ! ه با طبقه خودش وصلت کنهازدواج باید هر طبق تو

!چشمش دنبال پول طرف نیست چون خودش به اندازه کافی داره

!براي خودشونم سخته! مگه یه خونواده پولدار با یه خونواده فقیر با هم جور می شن؟ بعدشم

تازه اگه بر فرض محال پسره م ! تو دو تا اتاق که نمی شه! کجا مهمونی بدن؟! چهار تا رو دعوت مننمهمونی می خوان بدن و  یه

!ریگی به کفشش نباشه

بهتره به حرف بزرگتراش گوش بده و هر چی پدر و مادرش گفتن همون ! قول من به این دوستت بگو حواسش رو جمع کنه از

!کارو بکنه

!میفهمیم کی دنبال زندگیه و کی دنبال پول! تر از شما پاره کردیمبزرگترها چهار تا پیرهن بیش ما

!این فکر که ممکنه فرزین دنبال ثروت خونواده من باشه مثل خوره افتاد به جونم! روز مادرم خیلی ازاین حرفها زد امن

اما به فرزین نمی خورد ! معلوم؟ یعنی فرزین اصالً توجهی به ثروت من نداشت؟ از کجا!! حاال به این موضوع فکر نکرده بودم تا

!یه همچین آدمی باشه ولی از کجا می شد فهمید

درست مثل ! این چیزا رو درست می گفت! می خواستم ببینم نظرش در این مرد چیه! بودم که با مادرم حرف زدم خوشحال

ود و گرفته بود تو خونه خوابیده بود یه پسري باهاش ازدواج کرده ب! همین مسئله براي خواهر بزرکه ي دوستم پیش اومده بود

نمی دونم چرا خیلی چیزا تو ذهن م ! موضوع یه احساس بدي بهم دست داد ایناز فکر کردن به ! و اونا خرجش رو می دادن

!پس از کجا می شد فهمید که چه کسی خود آدم رو دوست داره؟! سیاه شد

با همون لباس خلبانی که خیلی خیلی ! خودش بود! اومد! اد به در وروديیه مرتبه چشمم افت. یه نگاهی به ساعت انداختم دوباره

!قد بلند و چهار شونه! بهش می اومد
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؟ !آخه کجا به فرزین می اومد که چشمش دنبال پول وثروت من باشه! قلبم شروع کرد تند تند زدن! باهاش بودن همکاراشم

!رزو داشت رو پاي خودش بایستهاون مردي بود که همیشه آ! چقدر در موردش اشتباه کردم

انقدر خوش تیپ بود که بی اختیار همه برمی گشتن و ! با همکاراش حرف می زد و می اومد طرف در سالن ترانزیت داشت

!خیلی موقر و متین! اصالً این ور و اون ور رو نگاه نمی کرد! از فاصله پنج شیش قدمی من رد شد! نگاهش می کردن

!دو دقیقه! همین! ه رفت تو سالن و دیگه نتونستم ببینمشدو دقیقه نشد ک شاید

!همین جمعه! باید باهاش حرف بزنم! دیگه ادامه نمی دم اما

.جام بلند شدم و از سالن رفتم بیرون و رفتم طرف ماشین و سوار شدم و حرکت کردم از

سخت می تونست به پدر جدیدش عادت  اگه کمی بزرگتر می شد،! تا زود بود! هانی پدر می خواست! راست می گفت هرمز

!! تو سن و سال هانی اگه یه کسی یه خرده بهش محبت می کرد حتماً قبولش می کرد! کنه و اونو جاي پدر خودش بپذیره

!بچه خودش نگاه می کرد ثلحتماً به هانی م! فرزین م که فوق العاده مهربون بود

!حتماً! باهاش حرف می زنم جمعه

دیگه نگاه شون ! دوباره پیچید جلوم! دو تا جوون توش بودن. برگشتم نگاهش کردم! ین پیچید جلوم و بوق زدمرتبه یه ماش یه

بازم بوق زدن و چند بار دیگه م اومدن بغل ماشین م و وقتی دیدن حتی نگاه شونم نمی کنم یه ! نکردم و سرعتم رو زیاد کردم

!مزخرفی گفتن و رفتن

معموالً . هانی هنوز بر نگشته بود. و پارکینگ و ماشین رو گذاشتم و رفتم و لباسامو عوض کردمخرده بعد رسیدم و رفتم ت یه

خواستم جوابش رو ندم اما دلم ! زینت سالم کرد. رفتم تو آشپز خونه. ناهارم همونجا با دوستاش می خورد. حدود سه می اومد

!این یه جور، اون یه جور !شایدم مثل فرزین! روزگار ناونم یکی بود اسیر ای! براش سوخت

چقدر . زیر لبی ازش تشکر کردم و فنجونم رو برداشتم و رفتم تو تراس. رو دادم که تند برام یه نسکافه درست کرد جوابش

.از پله ها رفتم پائین و کنار استخر رو یه صندلی نشستم. منظره استخر و باغ قشنگ بود
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! من می دونستم جواب شون چیه! بهش گفته بودم با پدرم صحبت نکنه! شد همونم باعث رفتن من! کار خودش رو کرد فرزین

شاید مثالً یه سال بعدش یه جوري می شد که با ! اگه با پدرم حرف نزده بود شاید االن وضع فرق می کرد! اما لجبازي کرد

!همدیگه ازدواج می کردیم

.ازه از خواب بیدار شده بودم مادربزرگم صدام کرد باالده روز از این جریان نگذشته بود که یه روز صبح، وقتی ت درست

! اون روزم همین حس رو داشتم! وقت که مادربزرگ از کسی می خواست بره به اتاقش، حتماً مسئله مهمی در میون بود هر

ون و موقعیت در مورد وضعیت خونواده م. وقتی رفتم باال، اول یه مقدار در مورد زندگی و آینده و این چیزا برام حرف زد

اولش خیال کردم که قراره چند روز بریم ویالمون تو شمال اما ! بعدش بهم گفت که آماده یه سفر بشم. اجتماعی که داشتیم

قبالً اروپا رفته بودم و خیلی م از اون جاها خوشم اومده . جا خورده بودم! بعدش گفت که براي ادامه تحصیل باید برم انگلیس

!بود وندنتوریستی رفته بودیم اما این بار صحبت از اقامت و درس خالبته به صورت . بود

خیلی تعجب کرده بودم چون تا سال پیش از اون هر وقت صحبت ازخارج رفتن و اونجا موندن ! دونستم این خوبه یا بده نمی

!ود، نمی دونمحاال چی شده بود که نظرش عوض شده ب! می شد، اولین نفر همین مادربزرگ بود که مخالفت می کرد

در مورد زندگی تو اونجا و خیلی چیزاي ! تعجب منو دید شروع کرد در مورد تحصیالت تو دانشگاه هاي اونجا حرف زدن وقتی

بعدشم نوبت پدرم ! وقتی م برگشتم پائین، همون حرفا رو دوباره مادرم بهم تحویل داد! یه ساعت تموم باهام حرف زد! دیگه

درس و کنکور کالً از یادم . ثانیه شماري می کردم که کی حرکت می کنیم رداشرو دیدم و از فهمون شب خواب لندن ! شد

!درس و کنکور و فرزین! رفت

!فقط با دو ساعت صحبت کردن و یه خواب شب! چقدر راحت فراموشش کردم! خودم خجالت کشیدم از

عنی همه چیز انقدر سریع پیش رفت که فقط ی! حتی ازش خداحافظی م نکردم! چه جور آدمی هستم من! تونستم؟ چطور

!چند روز بعد همه چیز آماده بود و از ایران رفتم! تونستم با بعضی از دوستام تلفنی صحبت کنم و ازشون خداحافظی کنم

در اون موقع همه ! آخه چی می تونستم بهش بگم؟! براي خداحافظی ازش وقت داشتم اما خودم نمی خواستم که ببینمش! نه
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!یعنی بر ضد وضعیت خونوادگی ش! خودمم پنجاه درصد بر ضد اون بودم! علیه اون بودچی 

!با خجالت رفتم! براي همین م رفتم! جرات این که بهش بگم دارم تنهاش می ذارم! رو نداشتم جرأتش

لت جنون بهم دست وقتی این فکرا اومد تو سرم، یه مرتبه حا! هیچوقت فراموشش نکردم! کردم فراموشش کنم اما نشد سعی

!دلم می خواست فقط فریاد بزنم! از خودم و مادربزرگم و موقعیت اجتماعی و همه چی بدم اومد! داد

!مریم حتماً االن باالست! با یکی حرف می زدم باید

!از جام بلند شدم و رفتم تو خونه و به زینت گفتم ببینه اگه مریم ناهار نخورده، بیاد پائین با هم بخوریم تند

از . رفتم بیرون که دیدم لب استخر رو یه صندلی نشسته. از پله ها اومدم پائین که زینت خانم گفت کیمیا بیرون، کنار استخره)

(از جایش بلند شد و گفت. همونجا سالم کردم و رفتم طرفش

یازدهم فصل

ناهار که نخوردي؟. سالم-

!نه-

.بیاریم همینجا بخوریمبه زینت گفتم دو تا سینی برامون حاضر کنه که -

!من می رم می آرم-

!بیا بشین. نه خودش می آره-

(دوتایی نشستیم که یه مرتبه یه انگشتر از تو دستش در آورد و گرفت طرف من و گفت)

.این مال توئه! بیا-

(گرفتم و نگاهش کردم و گفتم)

!چی هست؟-

.کادوي من به تو-
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!به چه مناسبت؟! کادو؟-

!کاري که کردي به خاطر! تشکر-

!چه کاري کردم؟-

! من همیشه آرزوم بود که بفهمم اون روزا فرزین چی تو کلش بوده! می دونی چه کار مهمی انجام دادي؟! خاطرات دیگه دفتر

!این برام خیلی مهمه! حاال فهمیدم

(یه نگاه به انگشتر کردم و گفتم)

!دوستی رو می خواي روش قیمت بذاري و بخریش؟-

(د که گفتمساکت ش)

!کار یه دوست رو با پول جبران نمی کنن-

(یه نگاه بهم کرد و خندید و انگشتر رو گرفت و گفت! بعد انگشتر رو گرفتم طرفش)

!این کارتم تو دوستی برام خیلی ارزش داره-

(دوتایی زدیم زیر خنده و گفتم)

!حاال بگو چی توش نوشته بود؟-

!دارم دیوونه می شم مریم! کردم اصالً براي همین صدات! خیلی چیزا-

!باید با یکی حرف بزنم و درد و دل کنم فقط

!چی شده؟-

!یه دفعه بی مقدمه ها! می دونی دیروز هانی بهم چی می گفت؟-

!چی می گفت؟-

!براي تام! گفت دلش براي پدرش تنگ شده-
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(کردم و گفتم یه مرتبه احساس تنهایی هانی رو با تمام وجودم حس! تو دلم یه جوري شد)

!یه بچه هم پدر می خواد هم مادر-

!درست می گی؟! می دونم-

!اصالً چی شد که از تام جدا شدي؟-

!یعنی من به روش خودم ازدواج کردم اما اون به روش خودش ازدواج نکرد! ازدواج ما کالً درست نبود! بهت گفتم که-

!فرهنگ شون اینجوریه! گه تفاهم داشتن، بعدش ازدواج می کننمعموالً یکی دو سال رو با هم زندگی می کنن و ا اونا

.دید که من اهل این حرفا نیستم، ازم تقاضاي ازدواج کرد وقتی

اونجا اصالً به این چیزا اعتقاد ! اینام همه خواسته هاي خونواده من بود! به طریقه ما. با پدر و مادرش اومدن خواستگاري بعدش

!ندارن

!البته طبق سنت ما! م ازدواج کردیمچند وقت بعد خالصه

!مونم طبق عادات ما شروع شد زندگی

! حتی وقتی می خواستیم بریم ماه عسل یه شهر دیگه، مامانمم باهامون اومد! و دید و بازدید و رفت و آمد و این چیزا پاتختی

!دیگه بقیه ش رو خودت بخون! باورت می شه؟

ید ما می رفتیم خونه مامان اینا و هفته اي دو دفعه م مامانم می اومد خونه ما که به من م که برگشتیم، هفته اي یه شب با وقتی

!سر بزنه

به همین . مثالً ما ماهی، دو ماهی یه بار، اونم با دعوت می رفتیم خونه پدر و مادر تام! براي ما ایرانیا عادي بود اما براي اونا نه اینا

! خیلی خوددار تر ازاین حرفا بود! البته تام هیچی نمی گفت. رو دعوت می کردیم خونه مونصورتم ما، شاید سه ماه یه بار اونا 

مثالً وقتی از دانشگاه بر می گشتیم و یه ساعت بعد مامانم زنگ در رو می زد و می اومد تو، خیلی با احترام باهاش رفتار می کرد 

!این کارشم به مامانم بر می خورد. مشغول می کرد اما روزنامه ش رو بر می داشت و می رفت تو یه اتاق و خودشو
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اینم باز براي من عادي بود و خیلی خوب اما ! دیگه مامان تقریباً هر روز یه سري به ما می زد. گذشت تا من حامله شدم خالصه

!ولی بازم اعتراض نمی کرد تا این که هانی به دنیا اومد! براي تام نه

.تو لندن! امریکا،انگلیس،فرانسه! گی می کننما خیلی هاشون خارج زند اقوام

اونجا به وجود اومده  یچه وضع یاگه بدون! مارستانیموقع وضع حمل ، همه شون اومدن ب! هستن يهشت تا خونوادها هفت

!بود؟

ت شد اما ناراح یلیتام خ. موندم و بعدش مامان به زور منو برد خونه خودشون مارستانیشب ب هیاومد ،  ایام که به دن یهان

خونه  رفتیو م زدیبه من م يسر هیاومد  یام م یوقت. اومد خونه یم رید یلیالبته خودش خ! بگذره يگذاشت چند روز

!خودمون

!اونجا موند يهفته ا هیبودم و بعدش رفتم خونه و مامانم باهام اومد و  نایروز خونه مامان ا ده

!میمال یلیخ! منو صدا کرد و خواست باهام حرف بزنهشب تام  هیهفته که رفت خونه خودشون ،  هیاز  بعد

من ! کنم که استقالل خودمو حفظ کنم یسع دیگفت با! مو به مامانم دادم یاجازه دخالت تو زندگ یلیمودبانه گفت که من خ بهم

.نگرفتم يمسئله رو جد ادیز

! بشه کینزد یبه هان نقدریمامانم ا دینبا گفتیم! تر يدفعه جد نیا! که گذشت دوباره باهام صحبت کرد يروز ستیب حدود

و  دیرسیرو دوست داشت و بهش م یهان یلیمامانم خ! اختالفات از همونجا شروع شد! ستیبچه خوب ن تیترب يبرا گفتیم

!بود بیعج یلیتام خ ياما برا دونستمیمحبت م نکارویمنم ا

و از مامانم  زدمیداد م یو من ه زدیتام آرم حرف م! میبا هم کرد دعوا رو نیاول نکهیتا ا! مامانم با تام باال گرفته بود اختالف

!اونم قهر کرد و از خونه گذاشت رفت! کردمیذفاع م

!خونه ومدیاما دو شب ن گردهیساعت دو ساعت بعد برم هی کردمیفکر م اولش

 یخونه ، راستش کم ومدیدو شب ن یوقت. دانشگاه تامم تموم شده بود و رفته بود سرکار. گرفته بودم یاون ترم رو مرخص من
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 دمیمنم پر! يعاد یلیخ. بعد از دو شب خودش برگشت. تلفن بهش نزدم هی یکه داشتم حت يجا خوردم اما به خاطر غرور

!گفتینم یچیاما اون ه! بهش

تام رفته  ایگو! نکرده شروع کرد به دعوا کردن کیشب گذشت و فرداش که رفت سرکار ، مامانم تلفن کرد و سالم و عل اون

 هیکه  خوادیو ازش م گهیپدرمم به مامانم م! ما دخالت کنه یتو زندگ دیبهش گفته بود که مامانم نبا! بود با پدرم حرف زده

!مقدار رفت و آمد رو کم کنه

!کنم کاریمونده بودم چ! تلفن رو قطع کرد یروز مامانم بدون خداحافظ اون

بود که  نیا! دنیسنجیهمه با فرهنگ خودشون مسئله رو م! خود من یحت! کننیم قبول نداشتن که اشتباه چکدومیه ؟یدونیم

بدون اطالع من با پدرم صحبت کرده  نکهیالبته به خاطر ا.روز اومد و باهام حرف زد هیکه تام  ییتا جا گرفتیکار مرتب باال م

!هکرد نکارویبودم که چرا ا یدستش عصبان زا! زدمیبود باهاش قهر بودم و حرف نم

 هیگفتم فکر خوب نمیهم يبرا زنهیمن فکر کردم داره بلوف م! میکن یبا هم زندگ میتونینم گهیاومد و نشست و گفت ما د خالصه

و هر  میمونیبا هم دوست م شهیگفت که هم! منو دوست داره یلیخ یلیآروم بهم گفت که خ! کنم یبا تو زندگ تونمیچون منم نم

!دهیم انجامام بر ادیام که از دستش بر ب یکمک

!ییبعدشم طالق و جدا! اسباباشو جمع کرد و رفت فرداشم

!گهیم يکه داره جد کردمیفکر نم یعنی! کردمینم باور

!نبود که از تام جدا شدم شتریچند ماهش ب بایتقر یهان

!ومدا یهر هفته ام سر ساعت م! نهیرو بب یو هان ادیروز ب هی يدادگاه تام حق داشت که هفته ا يرا طبق

با خودم قرار ! میرو شروع کن یباهاش حرف بزنم که دوباره زندگ خواستمیم. شده بودم مونیپش یلیکه گذشت خ يهفته ا چند

!راستش خودمم قبول کردم که کارم اشتباه بوده. حق با اون بوده گمیدفعه که اومد بهش م نیگذاشتم ا

بعدشم بهش گفتم براش ناهار درست کردم و . هاش برخورد کردمگرم با یلیکردم و خ ییرایازش پذ. بود که اومد کشنبهی
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منتظرشه و قراره  رونیگفتم چرا که گفت دوست دخترش ب. تونهیتشکر کرد اما گفت که نم یلیخ! ازش خواستم که ناهار بمونه

!رونیبا هم ناهار برن ب

! نشسته نشیدختره تو ماش هی! بعله دمیکردم و د رو نگاه رونیبعد بلند شدم و از پنجره ب! آن مات شدم بهش هیکه گفت  نویا

!در خونه زنت؟ يایفاحشه م هیبا  یکشیزدن که خجالت نم ادیشروع کردم باهاش دعوا کردن و فر! شد یچ دمینفهم گهید

؟یکنیم يزیمحل آبرور يتو یکشینم خجالت

لحظه بعد  هی نمیهم يدلم خنک نشده بود برا! اونم بلتد شد و رفت! زدمیو سرش داد م ذاشتمیبده نم حیتوض خواستیم یهرچ

! کردیم تیشد و گاز داد و رفت وگرنه دختره ازم شکا نیشد که اون روز سوار ماش ییخدا! دنبالش دمیدر رو باز کردم و دوئ

اصال . هپدر و مادرش اومدن در خون کشنبهیتو هفته بعدش بود که . نهیرو بب یهان ومدیهفته بعدش ن یعنیبعد از اون دعوا ، 

که  میرو ببر یهان يکردن و مادرش گفت اگه اجازه بد یمودبانه سالم و احوالپرس یلیخ! تعجب کردم یلیخ! منتظرشون نبودم

 شتریممکنه اختالفاتتون ب! نیو سازش ندار همشماها باهم تفا! بهتره ينطوریگفتن ا! ومده؟یگفتم چرا خودش ن! ندشیتام بب

!میگردونیدو ساعت بعد برش م یکیو  میبریرا م یما هان! بشه

دادم که گرسنه نشه و لباساشو عوض کردم و  ریش یزود به هان. رسهیحرفا م نیو ا تیبدم کار به شکا یاگه جواب منف دمید

و هزار ! نکنه برش نگردونن اد؟یب یسر هان ییبال هیکه نکنه  ستیحاال دل تو دلم ن. اونام بغلش کردن و بردن. دادمش بهشون

!رو آوردن یاما درست دو ساعت بعدش زنگ خونه رو بعدش و هان گهینه دتا نک

اون روز که . اونم که همه اش بغل خودم بود. بار هی یماه تاینها. دنیدیرو م یکم هان یلیتا اون موقع پدر و مادرش خ راستش

!رو از بغلش بده به من یاومد هان یمادرش لحظه آخر دلش نم! دنینوه رو فهم یدو ساعت برئنش ، انگار تازه معن

 عدیو دو ساعت سه ساعت  رفتنیو م داشتنیرو بر م یاومدن و هان یپدر و مادرش م. بود ينجوریاز هفته بعد برنامه ا خالصه

کار درست  نیکه ا گفتیمامانم مرتب در گوشم م ونیم نیتو ا. شدینر م ادیز یهر دفعه ام محبتشون به هان. آوردنش یم

کشور اوناست  نجایباشه ا یهر چ گفتیمند بشن ، برامون مشکل درست کنن ، م القهع یتر به هان ادیز یوقت انیممکنه ا! ستین
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!و بعد اقدام کنن ادیاز آب و گل در ب یمنتظرن که هان دیشا گفتیم! هی یسیانگل مهیام ن یو هان

ها رو ازشون گرفتم  ینیند شدم و رفتم کمکشون و ستند از جام بل. غذا اومدن ینیخانم و مهناز با دو تا س نتیموقع ز نیتو هم)

 یکیاون خونه منم  يباالخره تو! کنم یخودم دشمن تراش ياونجا برا خواستمینم. تشکر کردم  یلیخ یلیو خ زیو گذاشتم رو م

.مثل اونا بودم

(.زدیحرف م امیمیو ک میخوردیآروم آروم م یعنی. به خوردن غذا میو شروع کرد زیپشت م مینشست ییرفتن ، دوتا یوقت

،  گشتمیبرم یو وقت نایمامانم ا شیپ ذاشتمیرو م یدانشگاه ، هان رفتمیکه م ییروزا. خالصه سال دوم دانشگاهم رو تموم کرد-

.آوردمش خونه خودم یو م رفتمیسر راه م

اجاره؟ ایخونه مال تو بود -

.دیبرام خر میازدواج کرد یپدرم وقت! مال خودم بود-

پول نداد؟ یچیه تام-

.نیپول اجاره ند يخودیب گفتیم. اما پدرم نذاشت میکنیرو اجاره م ییجا هی گفتیم! اون اصال موافق نبود! نه-

!خب؟-

مثال اومده  دیاولش فکر کردم که شا! وسط هفته. مادر تام بود. زنگ در رو زدن يعصر يروز هی. ، سال سوم بود گهید یچیه-

با خودم گفتم اگه شروع کرد به حرف زدن ، اولش ! خوشحال شدم یلیراستش خ. زایچ نیو ا یآشت يراسر حرف رو باز کنه ب

.دمیم تیضابعدش ر. ادیاما نه ز کنمیخرده ناز م هی

کرد و بعدش گفت که  يخرده باهاش باز هیمبل نشست و  هیو بغلش کرد و رفت رو  یاومد تو خونه و رفت سراغ هان خالصه

. مادرت شیپ يذاریرو م یدانشگاه ، هان يریکه م ییکه روزا دونمیگفت م ؟یگفتم چه خواهش. ازم بکنه یخواهش هیاومده 

گفت اگه ! کردن دایعالقه پ یبه هان یلیخ یلیگفت اونا خ! من شیپ شیبذار شیاریروز از هفته ام ب هیکه  نهیگفت خواهشم ا

.میکنیمحبت تو رو فراموش نم نیو در ضمن ا میکنیم ينگهدار یمطمئن باش که ازش به خوب یبکن نکارویا
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رو از من  یکنن و هان تیبعد از چند وقت به دادگاه شکا دیشا! انگار راست گفته دمید! مامان افتادم يحرفا ادیاون لحظه  تو

!بودم یبود من اونجا خارج یاما باالخره هرچ رسهیهر چند اونجا بچه به مادر م! رنیبگ

 هیاول  نمیهم يبرا! من و تام بشه؟ یمسئله باعث آشت نیمرتبه به دلم افتاد که نکنه ا هیاما  ارمیب يزیچ يبهانه ا هی خواستم

به پرستارم اعتماد  یاوجا و حت ذارمشیمثل جون منه و فقط به مادرم اعتماد دارم و م یخرده منت سرشون گذاشتم که هان

!یو چ یو چ یو چ کنمینم

 دیشا. خودمم خوشحال بودم! که گفتم انقدر خوشحال شد که نگو نویا! کنمیم ، قبول مگفتم چون شما رو دوست دار بعدش

تام  يراستش دلم برا! ، رفتار سابق رو تکرار نکنم ندفعهیبا خودم عهد کردم که ا! با تام! که دوباره از اول شروع کنم شدیم

!تنگ شده بود

 دنستمیباز شده بود اما م دیام چهیدر هیمنم  يبرا. ال و خندون رفتبهش گفتم ، بلند شد و خوشح نارویا نکهیبعد از ا مادرش

!کنهیخبر رو به مامانم بدم غوغا م نیاگه ا

باالخره !با من کرد که تا اون روز برام سابقه نداشت ییچنان دعوا!کرد کاریچ یدون ینم دیرو فهم انیجر یوقت!شد نطورمیهم

!ما و تام بشه یمسئله باعث اشت نیا دیبود که شا نیاونم نظرش ا!پدرم ساکتش کرد

اوردمش هر دفعه م سرو  یرفتم م یگشتم م یبردم خونه اونا و از دانشگاه که برم یرو م یهان.دوشنبه يهفته بغدش روزا از

گشتم هنوز  یبر م یرفتم تام رفته بود سرکار و وقت یکه م یکنه اما وقت یم کاریتام کجاست و چ نمیدادم که بب یگوش اب م

!سر کار بود

!نه ایاخالقم عوض شده  نهیکنه که بب یکردم که تام داره منو امتحان م یدادم با خودم فکر م یاصال مشتاق نشون نم منم

و  یسالم و احوالپرس!خودشه دمیتا برداشتم و د.روز تلفن زنگ زد هیشدم که  یم وسیگذشت و کم کم داشتم ما یسه ماه دو

 یلیلباس خ هیاز خدا خواسته قبول کردم و رفتم حموم .رونیب میشام بر گهیه امشب با همدحرفا که ازم دعوت کرد ک نیا

تشکر کرد که دعوتش رو قبول کردم و  یلیسر ساعت اومد و خ.تا شب شد دمیبه خودم رس یقشنگم رو انتخاب کردم و حساب
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.یرستوران عال هی میرفت میراه افتاد

 یعنی!بکنم يکار نیهمچ هی کردهیگفت فکر نم یکه خواهش مادرش رو رد نکردموم نیبه خاطر ا.شام بازم ازم تشکر کرد سر

فهمه که من موافقت  یم یوقت!بکنه نکارویا ایمیاماکان نداره که ک گهیبهش م ذارهیم ونیمسئله رو باهاش در م نیمادرش ا یوقت

!کنه یتعجب م یلیخ یلیکردم خ

شدم  ادهیدم در که پ.خونه میو برگشت میشد نیو بعدش سوار ماش میوردو شام خ میحرف زد گهیبا همد یساعت هی خالصه

و  دمیبهش خند!عوض شده یلیکنه که طرز فکر من خ یکرد گفت احساس م یرو بغل کرده بود و ماچش م یهمونجور که هان

!نطورهیگفتم هم

تکان داد و  يسر.بودم افتادهیجا ن طیمح نیو هنوز به قول معروف تو ا نجایگفتم اون زمان که تازه اومده بودم ا بهش

.کرد و رفت یخداحافظ

.خونه میو برگشت میحرف زد یو کل میشما خورد.بازم همون برنامه.شام دعوتم کرد يبعد دوباره برا میماه و ن هیماه  هی

.وشحال بودمخ یلیخ. میرو با هم شروع کن یخواد که زندگ یاد جلو و ازم م یروزا م نیمطمئن بودم که هم بایتقر گهید

 یلیتو اون روزا خ!اومد یاما نم.سراغم ادیهر روز منتظر بودن که ب گهید.سوم دانشگاه تموم شده بود و رفته بودم سال اخر سال

!رو از دست ندادم دمیکالفه بودم اما ام

.گفتم باشه.داز اقوام بو یکی!يگفت مهمون دار.موقع ها بود که مامانم بهم زنگ زد و گفت شب برم اونجا نیهم تو

 هیدختر عمه مادرم بود با شوهرش و !ساعت بعد مهمونا اومدن هی بایتقر.رو کردم و رفتم خونه شون یهان يکه شد کارا شب

 هیکردن اما اون شب  یبود اونام شرکت م يزیچ يکردن و هر وقت دوره ا یم یدختر چهارده پونزده ساله که اونجا زندگ

از اقوام شوهر دختر عمه مامانم !پیو خوش ت افهیخوش ق یلیخ!ساله 28. 27پسر جوون  هی!م باهاشون بود گهیمهمون د

که خبر داشته اونم  دمینگفته بود اما فهم دیدر مورد مهمون جد یچیچون قبلش مامانم ه.هست ییکه خبرا دمیبالفاصله فهم.بود

!اد یم
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خوش  یلیخ.دمیدیکرد و همه خند فیبامزه تعر يسر شامم جوك ها.حرفا و بعدش شام نیو صحبت و ا میخرده نشست هی

.کرد یشرکت کار م هیرو اونجا تموم کرده بود و تو  التشیاسمش سروش بود وتحص.صحبت بود

منو  میو موند اطیو پدرمم با شوهر دختر عمه مامانم رفتن تو ح زایچ نیو ا ییرفتن سر ظرفشو نایمامانم ا.که تموم شد شام

 یاپارتمان اجاره کرده بود و زندگ هی.حرف زدانوکار و حقوقش بد مبود شیکرد در مورد زندگکم کم شروع !و سروش یهان

.کرد یم

بوده که  وانهیو د قهیسل یب یلیکه تام خ نیبه ازدواج من وا دیرو گفت حرف رو کش تشیموقع یوقت.بودن رانیمادرشم ا پدرو

شه و  یدرسم تموم م گهیبهش گفتم تا چند وقت د!نه؟ ایدارم  دهنیا يبرا يکه برنامه ا دیبعدش پرس!حرفا نیازم جدا شدهو ا

نداشت چون  یلزوم یعنی.کنم نگفتم یکه ممکنه با تام اشت نیا يدرباره  يزیچ تشراس.کنم یفکر م میبعد در مورد زندگ

!خوشم اومده بود یلیدروغ نگم از سروش خ!مطمئن نبودم ادیخودمم ز

 یبود که بلند شدن و خدشاحافظ 12و بعد ساعت حدود زایچ نیتو سالن و صحبت و اشب بعدش دوباره همه جمع شدن  اون

.منم شب همونجا موندم و صبح از همونجا رفتم دانشگاه.کردن و رفتن

خواد  یکه گفت م یسالم و احوالپرس.سروشه دمیتلفن زنگ زد و برداشتم و با تعجب د يروز عصر هیکه گذشت  يسه روز دو

!خوشحال شدم یلیبازم دروغ نگفته باشم خ!خواد بگه یم یچ دمیفهم.با من صحبت کنه 

اونم شروع کرد به !رو گفتم انیخودم دعوتش کردم و بعدش تلفن زدم به مامانم و جر یعنی.نایخونه مامانم ا ادیشد شب ب قرار

تو که !جلو ادیخواست بو ن میاومد!دلت رو به تام خوش نکن يخودیگفت ب!خواد و بچه پدر یکردن که زن شوهر م حتینص

!اما اومد ادیدنباله اسمم ب یلقب نیهمچ هیکردم  یفکر نم چوقتمیه!متنفرم کلمه نیراستش از ا!یبمون وهیب يهمونطور دینبا

منم ازش .بود یپسر خوب.میبا هم حرف زد یلیشبم رفتم اونجا که سروشم اومد و خ.دادم تیرضا یلب ریز يجور هی خالصه

.خوشم اومده بود

کرد  یو دختر عمه مامانم دعوتمون م نایاومد خونه مامانم ا یشب سروش م هی يهفته ا.بود بیترت نیوضع به هم یسه ماه ود
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اما غافل  يخواستگار ادیازدواج بکنه و ب يخرف رو بزنه و ازم تقاضا نیمدتمنتظر بودم که سروش اخر نیتو تمام ا!خونه شون

!خبرم یاطشون بهست که من  ییزایپشت پرده چ نکهیاز ا

گفت  دمیاز مامانم پرس میمستق ریدو بار غ یکی یها ادامه داشت و گاه یالبته مهمون.نشد يم گذشت و خبر گهیمدت د هی

!س گهید زیچ انینگو جر!سروش منتظره که درسم تموم بشه

تو  میها رو برد ینیکرد و سو خواستم ببرم که خودشم بلند شد و کمک  ینیظرفا رو گذاشتم تو س.ناهارمون تموم شده بود"

بال  یداشت از خوشحال دیو منو د ایمیک یم برگشت خونه طفلک وقت یکه هان ختیبرامون ر ییخانم دو تا چا نتیاشپزخونه و ز

کرد و بعد مهناز خانم  يبا من باز یساعت مین.شد یزور باز م هی يکه بعد از شنا خسته بوذد و چشماش از خوا نیبا ا!اورد یدر م

"دمیکه پرس میدرختا نشست ریتو باغ و ز میرفت امیمیمن و ک.دش و خوابوندشبر

!بود؟ یچ انیباالخره جر-

"بهم کرد و گفت ینگاه هی"

!یهان-

!!؟یهان-

 دهیطول کش انیمسئله م انقدر جر نیبه خاطر هم!به پدرش میرو بد یهان دیگفت با یم!خواست یرو نم یسروش هان!اره -

!بود

!د؟ش یتام پس چ-

!خونه میو برگشت میزد یمعمول يو حرفا میرفت یو با هان رونیدعوتم کرد شام ب گهیدو بار د ایبار  هیمدت  نیتو ا!یهچ-

!ن؟یهم-

!اره-

!نزد؟ زایچ نیو ا یدر مورد اشت یحف-
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!سروش رو بگم بعد انیبدار اول جر!گوش کن حاال-

!خب؟-

چه خبرا  یدون یو نم يتو اونجاها نبود!خبر داشتم جز خود من انیرهمه از ج ایگو!مذاکرات پشت پرده ادامه داشت-

 هیاونجا  ایرانیباالهخره ا!بشو تا پچ پچ ا شروع بشه يزیچ هیکنن و منتظرن  ینگاه م گهیهمه دارن به همد!ایرانیا نیب!هست

شه  یم نیو ا نیون و انون دوست ادوست ا نیو ا نهیا لیاونه و اون فام لین فامیا!دارن و همه م مربوط به هم کیجامعه کوچ

م که من بودم چند تا دختر  یتو دانشگاه! شبکه هیدرست مقل !نیا لیدوست فام شهیم یکیو اون  یکیدوست اون  لیفام

!چه خبر بود گهید نیبب!دونستن یرو م انیجر نامیا!میداشت کیو سالم و عل میبودن که با هم دوست بود میرانیا

!رو؟ یچ انیجر-

روز  هیکه  نیخبر از همه جا تا ا یحاال منم ب!خواد یرو نم یخواد با من ازدواج کنه اما هان یکه سروش م نیا!سروش رو من و-

خوام باهات حرف  یم ایمیاز دخترا اومد جلو و گفت ک یکیخونه  امیشدم که ب یم نیداشتم سوار ماش یبعد از دانشگاه وقت

بود که انوجا انا  تایاسمش اناه.میسوار شد و حرکت کرد.م سر راه برسونمتم و هیگفتم سوار شو که هم حرف بزن!بزنم

.میبود و از سال اول با هم بود یخوب یلیدختر خ.کدن یصداش م

!پسره ازدواج نکن نیگفت با ا میخرده که رفت هی

 یاز کجا م دمیفقط پرس!گمب یاصال مونده بودم چ!گفت با سروش!؟یبا ک دمیجا خوردم که زدم رو ترمز و با تعجب پرس انقدر

!دونن یدانشگاه هم م نیا ينصف بچه ها یچیدونم ه یمن که م!يخبر ندار زیچ چیو از ه يگفت تو ساده ا!؟یدون

!رویدونن که گفت همه چ یم یچ دمیرو زدم کنار و پرس نیماش

حالم از همه  یاما موقع!وصل کرده بودنانگار برق بهم !خواد یرو نم یخواد با تو ازدواج کنه اما هان یکرد که سروش م فیتعر

قبول کرده که  یمسئله رو قبول نکرده و سروش بعد از چند وقت صحبت و بحث و چونه زن نیبهم خورد که گفت مامانم ا یچ

!خونه به نامش کنن هیکه  یرو نگه داره به ظرط یهان



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٥

که  یباهام حرف زد و کم یلیخ دیخال منو د یوقت تامیاناه! دمیاصال حال خودمو نفهم!شدم یم وونهیداشتم د دمیشن نویا یوقت

با  زیکه از همه چ دید یاونم وقت!به مامانم دمیپر دهینرس دهیشد و منم با سرعت رفتم خونه و رس ادهیارومتر شدم همونحا پ

کرده  فیبرام تعر اتیواقعا همون بود که اناه انیگفت اما جر میمال یلیش رو خ هیبق!خواد یرو نم یخبرم گفت اره سروش هان

!بود

 یتو زندگ گهیبه مامانم گفتم که د!ارهیاسم منم ن گهیبده که د غامیرو برداشتم و به مامانم گفتم بهش پ یمتنفر شدم و هان ازش

چقدر !کردن هیشدم و رفتم خونه خودمون نشستم به گر نیو سوار ماش رونیبعدشم با هر از خونه اومدم ب!من دخالت نکنه

!دادم یو نگه داشت بچه م رشوه م جازدوا يبرا دیبودم که بابدبخت شده 

ازش !بود میو مال یمنطق یلیپدرم خ!بهش بگم دیبا یدونستم چ ینم!ناراحت یلیخ.پدرم بود.اروم شده بودم که زنگ زدن تازه

 یاونم با فکر خودش م خب!مامانم بوده يها دهیهمه ا نایا دمیواست گناه هارو بندازه گردن مامانم اما فهم ینم.گله کردم

!اما اشتباه يسوزهمه ش از سر دل!خواسته به من کمک کنه

بارم اومد دم خونه م  هیبار بهم تلفن کرد که جواب ندادم و  نیسوش چند!گذشت تا مسئله فراموش شد يدو سه روز خالصه

 یخودش فکر کرده که چه لقمه چرب نشسته بعدا با!حتما از حماقت خودش!شده بود  مونیاونم پش!که در رو روش باز نکردم

.رو گرفتم و درسم تموم شد مدرکمباالخره اون سالم گذشت و من !رو از دست داده

!؟یتام چ-

خوام دوباره شروع  یبهش گفتم م میمستق ریو غ ایاون شب دلمو زدم به در.چند وقت بعدش دوباره دعوتم کرد !یچیه-

رسوند خونه دم  یداشت منو م یوقت.دیکامال حرفامو فهم!ده؟یهاتم شدم اما چه فابهش فهموندم که متوجه خطاها و اشتبا!میکن

!هست که ازدواج کرده یسال هیدر گفت 

!ازدواج کرده بود-

!اره-
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!کرد؟ یشام دعوتت م یچ يپس برا-

!رو دوست داشت یهان یهان دنیو د یتشکر و اظهار دوست!تشکر يبرا-

!خب؟-

 يبرا.از انجا بدم اومده بود کهید!یبه اشت دیام هیو  يخواستگار هیطالق  هی!سه تا!دو تا شکست!بهم گفت وادادم نویا یوقت-

.رانیخوام برگردم ا یگفتم م نایبه مامانم ا نمیهم

!نگفته بود؟ يزیچطور مادرش بهت چ-

!کرده بودم یالبافیخودم خ يبرا يخودیب!بودم دهینپرس يزیمنم که ازش چ!نداشت یچون لزوم-

!شده؟ یچ بعد-

.کار زود بود نیا يبه خرده برا یعنی!عجوالنه میتصم هیبازم .رانیا میاومد!یچیه-

در ارتباط  یرو ردم که اگه خواست با هان رانیخواستم شماره ا یم.بهش تلفن زدم نجایدو هفته بعدش از ا رانیا میدیرس یوقت

!مونیناراحت و پش!هناراحت یلیخ دمیبهش زنگ زدم د یوقت!باالخره دخترش بود.باشه 

راستش !باالخره م گفت که اگه من برگردم حاظره از زنش جدا بشه و با من ازدواج کنه.دوبار زنگ زد یکی يهفته ا بعدش

 نیتنها ا یعنی!از هم بپاشه یزندگ هیکنم که بخاطر من  یخرده که فکر کدم نتونستم خودمو راض هیاولش خوشحال شدم اما 

!م بود گهیمسادل د!نبود

!؟یچه مسائل-

.يتوام خسته شد!گم یباشه دفه بعد بهت م.حرف زدم یلیامروز خ-

!حاال حالت بهتر شد؟-

.سبک شدم یکنم کم یاره احساس م-

شبام به !شن حاال هر چقدر روشن باشن یو تموم م گذرنیروزها م!ریرو هم انقدر سخت نگ یزندگ.استراحت کن یبرو کم-



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٧

!شون یکیاررسن با همه ت یم یصبح و ورشن

"و ازم تشکر کرد که گفتم دیبهم خند"

.شده داریحتما ب.به گلشن خانم بزنم يسر هیمن برم -

".چهار گذشته بود.ساعت رو نگاه کردم"

.دارهیب 4اره سر ساعت -

؟يباهام ندار يتو کار-

.يکه به درد و دلم گوش داد نینه ممنون از ا-

ام یم یهر وقت صدام کن-

!به من بگو یداشت يتوام اگه کار-

!باشه ممنون-

"سالم کردم که گفت.منتظرم بود.کردم و رفتم تو خونه و رفتم باال و در زدم و رفتم تو یازش خداحافظ"

!روباه؟ ای يریسالم س-

"و گفتم دمیخند"

!دونم ینم-

!کن تا بهت بگم فیبرام تعر شمیپ ایخب ب-

بار که  نیاول يدونست و برا یهاشو نم یلیخ!نبود براش گفتم یمسئله خاصرو که از نظر خودم  یینشستم و همه اون قسمتا"

"با تعجب گفت نمیهم يبرا.دیشن یم

به من !کرد یم یرو از من الپوشون زایچ یلیخدا رحمتش کنه اما مادرش خ!رو به من نگفته بودن زایچ نینصفه ا!نطور؟یکه ا-

!زایچ نیو ا اشهیگفته بودن پسره ع
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!بوده ادیز ين سر دخالت هانه اختالفاتشو-

!به من گفته بودن گهیجور د هی!دونستم اخه؟ یچه م!گناه پسره رو شستم یه يخودیب-

!نداشته میدر هر صورا فرق!نیخودتونو ناراحت نکن-

 یفته پحاال که گذشته و ر!دهیداده و کار به صلح و صفا رس یبزرگتر بهشون راه و چاه رو نشون م هیاون زمان بوده که !بعله-

!نگفت؟ يا گهید زیچ!کارش

.ناینه فقط هم-

؟یستیخسته که ن.خواد یفقط زمان م!گه یرو به تو م زویهمه چ گهید نیا!هیعال!خوبه -

!نه!نه-

.خواد یم یخدا چ مینیتا بب ارهیب يچا يقور هی نتیگم ز یاالن م-

م با خجالت ازش مساعده  یوقت.که منو برسونه خونهاونجا بودم و بعدش گلشن خانم به احمد اقا گفت  8اون روز تا ساعت "

ثبت  يتشکر کردم و گفتم که برا یلیازش خ.در اورد و بهم داد یبالفاصله از تو کمدش سه تا چک پول صد هزار تومن.خواستم

.پول ا خرج علم و دانش بشه نیبهتر که ا هخوشحال شد و گفت چ.خوام ینام دانشگاه م

هزار  300و  رونیحموم کردم و اومدم ب هیشامم رو با گلشن خانم خورده بودم و تند .خونه دمیبود که رس 9ساعت  کینزد

من فقط خواستم که .پدرم که دست بهش نزد و گفت باباجون پول که هست!به حالت احترام.تومن رو بردم گدشانم جلو پدرم

!سر تو گرم بشه

 نیبراش سخت بود به ا!کردن یعمر با عزت و زندگ هیو  يدارعمر ابرو  هی!خواد جلو خونواده ش بشکنه یدونستم نم یم

!مسئله فکر کنه که و خرج خونه مونده

!شم خدا بزرگه هیقسط ثبت نام جور شد بق هیاومد و پول ارو برداش و خدارو شر کرد و گفت  مادرم

ور پدرم جمع شدن و پدرم شروع کرد بچه هام د.تو اتاق میرفت ترایکردم و بعد به اشاره م يو ساناز باز لیخردع با سه هی
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"دمیپرس مینشست ییدو تا یوقت.براشون قصه گفتن

!که؟ ستین يخبر-

!م نخواهد شد؟ ينه خبر-

!خدا بزرگه از کجا معلوم ؟-

؟يمعلومه خسته ا-

!نه اصال-

ه؟یاونجا کارت چ-

.کنم یم يش باز جهینتم با  یزنم و گاه یخونم و باهاش حرف م یگلشن خانم کتاب م يبرا!راحت یلیخ-

!خب خدارو شکر-

!نیارتباط تون رو قطع کرد ينطوریکه ا ستیبه نظر من درست ن.ترایگوش کن م-

!حرف زده یبابا امروز با پدرش تلفن!میقطع قطع که نکرد-

!ده یگفته که طالق نم یعل ایگو

!دوستت داره که نمی خواد ازت جدا بشه! خب این خیلی خوبه که-

!ازش متنفرم! جداً می گم آ! ازش متنفرم! صد سال سیاه دوستم نداشته باشهمی خوام -

!فکر اونا باش! تو دو تا بچه داري! بیشتر فکر کن میترا-

!بچه هام در مورد پدرشون چیزي نگو جلو

!نه ، حواسم هست-

!حاال بقیه ش رو تعریف کن ببینم-

!و بگمبدبختی اینه که به بابا اینا نمی تونم همه چیز ر-
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!یعنی چی؟-

!فکر می کنن مسئله مسئله مالی و کار علی و این چیزاس! اونا همه چی رو نمی دونن-

!مگه نیست؟-

!در واقع اصل قضیه همینه که کار به هزار تا چیز دیگه می کشه! واال چرا-

!تعریف کن دیگه-

!شد همه کارش. شرکت یه خانم پیر. علی رفت سر کار! دیشب که گفتم-

گفت شرکت برام خریده که بهم دسترسی داشته ! گفتم این چیه؟! وقتی که گذشت یه روز دیدم که یه مبایل دست شه دچن

هر ! دو سه هفته اي گذشت و یه شب وقتی از سر کار برگشت از همون دم در زنگ زد و گفت که بچه ها رو وردار بیار! باشن

!بیار رچی گفتم چی شده گفت هیچی، فقط بچه ها رو وردا

گفت شرکت ! گفتم این چیه؟! کارا رو کردم و با بچه ها رفتم بیرون که دیدم که درِ یه پراید رو باز کرد و گفت سوار شین تند

!برام خریده

به ! چقدر بهمون خوش گذشت. سوار ماشین شدیم و رفتیم تجریش! من و بچه ها از خوشحالی نمی دونستیم چیکار کنیم دیگه

!کم کم داشت همه چی روبراه می شد! علی حرف می زدم و یه دقیقه با خدا و ازش تشکر می کردمخدا یه دقیقه با 

تی شرت می خرید بیست هزار ! ادکلن می خرید چهل هزار تومن! حقوقش زیاد شد و سر و وضعش عالی! سرت ندم درد

! مناسب موقعیت شرکت لباس بپوشممی گفت باید ! هر چی بهش می گفتم علی انقدر ولخرجی نکن، گوش نمی کرد! تومن

!مینطوربراي بچه هام ه! عطر، کیف، کفش، لباس! براي منم می خرید آ

! شرکت که شب کاري نداره؟! گفتم مگه کار خونه س؟! چند وقتی که گذشت گفت پنجشنبه ها شب کاري برام گذاشتن یه

بعد شروع کرد به غر زدن که این کارم ! م شرکتچون یه قسمت، خدمات شبانه روزیه، باید پنجشنبه شب بمون! گفت چرا

سخته و کم کم دارن ازم سوء استفاده می کنن و بهم زور می گن و ازم کار اضافه می کشن و این چیزا که رفتم تو دهن ش و 
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!گفتم خجالت بکش

س و ادکلن و این چیزا ماشین و مبایل و حقوق خوب و لبا! خوشی زده زیر دل ت؟! رفته به نون شب مون محتاج بودیم یادت

گفتم ! درآمد شرکت از موقعی که من رفتم اونجا دو برابر شده! گفت آخه دارم مثل خر براشون کار می کنم! رو نمی بینی؟

شصت و ! گفت بابا به چه دردش می خوره! ایشاال صد برابر اینو در بیاره رسهوقتی به کارمنداش می ! نوش جونش! شکر خدا

!تو کارت رو بکن! خدا ایشاال براش بیشتر بخواد! گفتم به من و تو مربوط نیست! خواد دیگه چیکار؟ می! خرده اي سالشه

از اون به بعدم هر وقت می اومد خونه و می گفت خسته م و این . حرف نزد و از اون هفته، پنجشنبه ها شب کاري داشت دیگه

!چیزا، من باهاش دعوا می کردم که داري ناشکري می کنی

اگه چند سال همینطوري جلو می رفتیم ! مدت که گذشت حدود یه میلیون پول جمع کرده بودیم و این براي من خیلی بود یه

هر چند وقت به چند وقتم رئیس شرکتش سه تا ! اینم یادم رفت بگم! شاید می تونستیم یه خونه کوچولو براي خودمون بخریم

منم بچه ها رو بر می داشتم می بردم ! براي شب جمعه ها! فرستاد براي ما بلیط سینما یا تأتر از پول شرکت می خرید و می

!یا مثالً هفت هشت ده تا بلیت برامون گرفت و رفتیم شهر بازي! شون و به جون اون خانمه دعا می کردیم

بردمش ! ز مریض شدتا اینکه یه روز زد و سانا! می خوام بهت بگم که چقدر اون روزا خوشحال بودیم و زندگی مون خوب یعنی

. چون نزدیک شرکت علی بودیم ، گفتم یه سر برم بهش بزنم! دکتر که گفت سرما خورده و قرص و شربت و این چیزا

از دور دیدم که علی . همینجوري که ساناز بغلم بود و دست سهیل رو گرفته بودم و آروم آروم می رفتیم، رسیدیم دم شرکت

نمی ! چهل ساله از شرکت اومدن بیرون و رفتن سوار یه ماشین شیک شدن و حرکت کردنبا یه خانمی حدود سی و خرده اي 

از یکی شون . داشتیه شرکت بزرگ بود و پنج شیش تا کارمند ! رفتم طرف شرکت و رفتم تو! دونم چرا شک افتاد تو دلم

رد و خیلی احترام گذاشت و گفت بلند شد و سالم و علیک ک. گفت شما؟ گفتم خانمش هستم. پرسیدم ببخشین فالنی کجاست

!همین الن با رئیس شرکت رفتن براي یه کاري

روم رو سفت کردم و ! نکنه اشتباه دیده باشم؟! کجاي این خانمه پیره و شصت و خرده اي سال شه؟! بگی، جا خوردم منو
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! ا که اینجا باز نیست؟ گفت نهگفتم شب. پرسیدم ببخشین شما تا ساعت چند کار می کنین که گفت معموالً شیش بعد از ظهر

لبخند معنی دار زد و گفت تشریف داشته باشین چایی براتون بیارن که  هبعدش ی! گفت نه! گفتم یعنی شیفت شب ندارین؟

!حاال اصالً نه حواسم به بچه هاست و نه به خیابون و نه به دواي ساناز و نه هیچی! تشکر کردم و از شرکت اومدم بیرون

یعنی جریان ! پس جریان چی بود؟! همکارشم که دروغ به من نمی گفت! شرکت که شیفت شب نداره! گفت راستم می خب

!معلوم بود اما من نمی خواستم به دلم بد بیارم

دیدم بهتره صداشم در نیارم تا ببینم چی می . دواهاي ساناز رو از یه داروخونه گرفتم و سوار یه تاکسی شدم و رفتم خونه رفتم

گفت بچه ها بهم گفتن اما ! م که علی برگشت فقط بهش گفتم که ساناز مریض شد و سر راه اومدم شرکت که نبوديشب! شه

!نزدیک اونجا بودم خهآ! گفتم همینجوري! شرکت اومدي چیکار؟

قتی بهش فکر و! یه چیزي مثل خوره افتاده بود به جونم! باید سر از این کار در می آوردم! حرف رو نکشیدم تا پنجشنبه دیگه

!فقط شوهرم رو می خواستم!می کردم دیگه نه خونه می خواستم و نه پول و نه ماشین ونه هیچی

گفت . گفتم جمعه برمی گردم. صبحش به علی گفتم که من می رم خونه مامانم اینا که گفت عالیه. تا پنجشنبه گذشت

بود که حدود ساعت دو بچه ها رو آوردم اینجا و گفتم اگه یادت باشه چند وقت پیش، پنجشنبه . کاراشو کرد و رفت.باشه

ساعت حدود ! اینجا، راه افتادم و رفتم دم شرکت و یه گوشه ایستادم مبچه ها رو که گذاشت! آرایشگاه وقت گرفتم باید برم

و رسوندم چهار بود که دیدم علی و همون خانمه از شرکت اومدن بیرون و رفتن طرف همون ماشینه که معطل نکردمو خودم

کرد و سوارش شدم گفتم  زاون طرف خیابون و تا اونا سوار ماشین شدن و حرکت کردن، منم جلو یه تاکسی رو گرفتم و تا ترم

!ایشاال هر چی ازش می خواي بهت بده! آقا خدا خیرت بده

انم ترو خدا براي ما دردسر گفت خ! گفت چی شده خانم؟ گفتم دنبال اون ماشین برو! خدا بچه هات رو برات نگه داره ایشاال

نکنه ! می خوام ببینم کجا داره می ره! یه مرتبه گریه م گرفت و گفتم آقا به خدا اون شوهر منه که تو اون ماشینه! درست نکن

!بدن لماز راه به درش کنن و معتاد تحوی
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اعت بعد، جلو یه خونه باالي شهر ایستادن و بیچاره سایه به سایه شون حرکت کرد تا یه س! یه نگاهی به من کرد و راه افتاد یارو

!منم از راننده تاکسی خیلی تشکر کردم و پولش رو دادم و پیاده شدم! در پارکینگ باز شد و ماشین شون رفت تو

 از یه طرف معلوم نبود چقدر! کار آسونی نبود که! چه جوري بفهمم اون تو چه خبره؟! موندم که چیکار کنم و چیکار نکنم؟ حاال

!خالصه گیج شده بودم! از یه طرف بچه ها اینجا بودن! طول می کشه

دلمم شور شما ها رو می زد که نگرانم ! نه می تونستم اونجا رو ول کنم و نه چیزي به عقلم می رسید. ساعتی اونجا بودم دو

ه آوردم که اینجا شلوغه و کارم یه براي همین تند رفتم دو سه تا کوچه اون طرف تر و از یه تلفن زنگ زدم خونه و بهان! نشین

!خرده طول می کشه

دلمو زدم ! یه خرده فکر کردم و یه چیزي به عقلم رسید! که راحت شد برگشتم دم همون خونه که دیگه شب شده بود خیالم

!به دریا

اگه درست ! وردمباید همین امشب از قضیه سر در می آ! تو اون یکی دو روز دیوونه شده بودم! چی می تونست بشه دیگه

حتماً حرفم رو می ! اگرم اشتباه کرده بودم به پاي خانمه می افتادم و ازش عذر خواهی می کردم! حدس زده بودم که هیچی

!فهمید

یه خرده مکث کرد و . گفتم همسایه تون هستم و براتون نذري آوردم! یه خانمه جواب داد و گفت بعله؟. جلو وزنگ زدم رفتم

دیگه معطل نکردم و در رو باز کردم و رفتم تو و همونجا تو راه پله ها منتظر ! گفت االن می آم خدمت تونبعد در رو زد و 

از لباس و سر و وضعش فهمیدم که حتماً کارگر خونه ! موندم که یه مرتبه در آپارتمان طبقه اول باز شد و یه خانمه اومد بیرون

محل ش نذاشتم و رفتم طرف در ! پله ها رفتم باال که داد زد و گفت خانم کجا؟ تا اومد جلوي من و از بغلش رد شدم و از. شونه

!آپارتمان

خانمه دنبالم دوئید و همونجور که ! در آپارتمان رو باز کردم و رفتم تو! مونده بودم که این شجاعت رو از کجا آوردم خودمم

تا ! تو یه اتاق اومد بیرون و تا منو دید گفت شما کی هستین؟ از صداي کارگره، همون خانمه از! اومد تو! کجا؟! داد می زد کجا؟
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!هر دو لباس تو خونه تن شون! حاال چی؟! اینو گفت که از همون اتاق علی م اومد بیرون

رنگ خانمه شد مثل گچ دیوار و علی دوئید و دستش رو ! شروع کردم به داد زدن و فریاد کشیدن! همه چی معلوم شد دیگه

یه ! منم شروع کردم به چک زدن تو صورتش که خانمه با کارگرش اومدن جلو و دستاي منو گرفتن! من گذاشت رو دهن

کسی اصالً ! حاال اگه همینجا خفه ت کنن کی به دادت می رسه؟! دي؟مرتبه اومد تو سرم که زن دیوانه این چه کاري بود کر

یه مر تبه یاد ساناز و سهیل افتادم که ! کجا زورت بهشون می رسه؟! اینا االن سه نفرن و تو یه نفر! خبر داره که تو کجا رفتی؟

!باهاش از خودم دفاع کنم کهتند با چشمام دنبال یه چیزي گشتم ! اگه اینا اینجا منو بکشن، اونا بی مادر می شن

بود جلوي دهن  علی م بی شرف دستش رو همچین گذاشته! همچین دستاي منو گرفته بودن که تکون نمی تونستم بخورم اینا

!یه مرتبه قلبم گرفت و چشمام سیاهی رفت و دیگه نفهمیدم چی شد! من که کم مونده بود خفه بشم

اومدم باز داد و فریاد کنم که ! کرده بودم یه موقع چشمامو باز کردم و دیدم رو یه تخت خوابیدم و علی باال سرم نشسته غش

تا اینو گفت که دیدم همون خانمه با یه لیوان اومد تو اتاق و دنبال ! ا چه خبرهیه دقیقه ساکت باش ببین اینج! گفت چه خبرته؟

گفت اشتباه تو ! پدرتونو در می آرم! گفتم آروم باشم؟! اگه آروم هستی باهات حرف بزنم تتا رسید گف! شم همون کارگره

بین من و ! گم که گفت اینجا خونه منهاومدم یه چیزي دري وري بهش ب! اگه سر و صدا کنی من پدرتو در می آرم! همینجاس

!تو ام بی اجازه وارد خونه م شدي! علی م صیغه محرمیت خونده شده و مدرکم دارم

!می گیرنت و به جرم ورود غیر قانونی به حریم مردم زندانی ت می کنن! زنگ بزنم به پلیس، تو مجرمی االن

! گفتم تف بهت بیاد مرد! که سرش رو انداخت پائین! راست می گه؟ برگشتم به علی گفتم! نخیر یه چیزي م بدهکار شدم دیدم

هیچی نگفت که خانمه بهش گفت که از اتاق بره بیرون و خودش کمی به من نزدیک شد و گفت اگه بیام جلو ! خیلی بی شرفی

!گوش بدي آروم می شیگفت نه اما عصبانی هستی ولی اگه ده دقیقه به حرفام ! گفتم مگه مثل تو وحشی م؟! چنگ نمیندازي؟

! حرفاتو بزن می خوام برم! گفتم نمی خوام! عرق بیدمشکه! نگفتم که اومد جلو و یه لیوان رو گرفت طرفم و گفت بخور هیچی

گفت ! این چند وقته زندگی ت چه جوري بوده؟ گفتم که چی؟! نشست رو تخت و گفت ببین دختر جون تو باید منطقی باشی
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یه مقداري پول پس انداز کردین، ! دیگه غصه اجاره خونه و این چیزا رو نخوردین! الی تون خوب شدوضع م! ماشین دار شدین

!گفت من زندگی ترو نجات دادم! گفتم خب؟! درسته؟

!...می خوام صد سال سیاه! مرده شور اون پول ت رو ببره! نگاه بهش کردم و گفتم تو زندگی منو نجات دادي؟ یه

! گفتم پس چی رو می گی؟ تو آتیش زدي به زندگیم حاال یه چیزي م طلبکاري؟! و گفت اونو نمی گمحرفم تموم بشه  نذاشت

!گفت اون روزي که علی رو دیدم می دونی می خواست چیکار کنه؟

!می خواست خودکشی کنه! کردم که گفت می خواست خودشو بندازه جلم ماشین من نگاهش

گفت اون روز من به موقع زدم رو ! از تو خونه شما، سرومر و گنده سر در آورده؟دادم اما یه لحظه بعد گفتم پس چطور  وا

اون وقت هم خودت بی شوهر شده ! اما مطمئن باش که اگه ول ش می کردم و می رفتم، می پرید جلو یه ماشین دیگه! ترمز

تونستین شکم تون رو سیر کنین، حساب  روزگارم که با وجود بودن علی حتی نمی وتو این روز ! بودي و هم بچه هات بی بابا

کارش به جایی رسیده بود که قید زندگی رو زده بود و می خواست خودشو ! کن تک و تنها با دو تا بچه چیکار می تونستی بکنی

ار قر! حاال تو فکر کن اونطوري شده! بود هشاید اون روز اگه کس دیگه اي جاي من بوده علی االن تو قبرستون خوابید! بکشه

!اون وقت چیکار می کردي؟! بود دیگه علی اي وجود نداشته باشه

!در عوض یه مقدار شوهرت رو باهات شریک شدم! زندگی تو وبچه هات رو نجات دادم! زندگی علی رو نجات دادم من

طمئن باش اگه م! دیگه چی می خواي؟! کار خوب داره، ماشین خوب داره، حقوق خوب داره! االن به زندگی امیدوار شده علی

!یادت می آید که وضعتون چه جوري بود؟! من اخراجش کنم دوباره برمی گرده سر خونه اول

بدون حرف از جام بلند شدم که گفت ببین دختر ! تقریباً تمام حرفاش درست بود! چی می تونستم بگم؟! سالح شده بودم خلع

خودمم اینو می دونم اما دوستش دارم و به همین ! به خاطر پوله اگه منو صیغه کرده،. جون، علی تو و بچه هاش رو دوست داره

!راضی م

!آدم همه چیز رو نمی تونه با هم بدست بیاره! ام بهتره راضی باشی تو
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.هیچی نگفتم و از اتاق اومدم بیرون و رفتم طرف در آپارتمان که علی لباس عوض کرده دنبالم دوئید بازم

تو تمام این مدت، یه . ور سوار ماشینم کرد و خودش پیاده شد و بچه ها رو آورد و رفتیم خونهاونجا اومدم بیرون که به ز از

می ! همه اون چیزایی رو می گفت که اون خانمه گفت. شروع کرد به حرف زدن. کلمه م باهاش حرف نزدم تا بچه ها خوابیدن

اونم حاضر نبود که از ! ل می کنه اما من راضی نبودمپول جمع بشه و بعدش اونو و ارگفت که من یه مدت صبر کنم تا یه مقد

!می گفت دیگه نمی تونه برگرده به اون روزا! اسمش پریوش بود! پریوش جدا بشه

! می گفت به خاطر پولش با اونه! هر کاري کردم، راضی نشد! بحث و جدل و دعوا! چند وقتی با هم درگیري داشتیم خالصه

!دم شوهرم رو با کسی شریک بشم، حاال به هر قیمتخودمم می دونستم اما حاضر نبو

!حاال خودمم نمی دونم چیکار کنم! بعد از چند وقت کار به اینجا کشید که می بینی باالخره

یعنی فکرشم نمی تونستم ! اصالً باورم نمی شد! جا خورده بودم! اینا رو گفت و سرش رو گذاشت رو زانوش و آروم گریه کرد)

!نمی تونستم قضاوت کنم! دعوا شون به خاطر این مسأله بوده بکنم که این بار

!تونستم بگم حرف کدومشون درسته نمی

(آروم گفت. کردم بغلش

!حاال فهمیدي جریان چیه؟-

!خودتو ناراحت نکن-

مجبور  اونقدر پول که می شد یه جاي کوچیک رو رهن کنیم و دیگه! اگه ما یه مقدار پول داشتیم این وضع پیش نمی اومد-

!اون وقت علی سر هر کاري می رفت، پولش برامون کافی بود! نباشیم اجاره خونه بدیم

(اومدم دلداریش بدم که مادرم اومد و یه نگاهی به ما کرد و آروم گفت )

!پاشین شماهام. بچه ها خوابیدن-

!ه روي خودش نمی آوردمی دونستم یه دنیا غم تو دل شه اما ب. خودش فهمید که میترا دوباره گریه کرده)
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(رفت میترا آروم بهم گفت وقتی

!اینا رو که بهت گفتم به بابا اینا نگی آ-

!باالخره درست می شه! خدا بزرگه! توام زیاد فکر نکن! نه خیالت راحت باشه-

ابیدیم اما مگه خوابم با هم کمک کردیم و رختخوابارو انداختیم و گرفتیم خو. یه نگاه معنی داري بهم کرد و از جاش بلند شد)

!آیا می تونستم یه همچین وضعی رو تحمل کنم؟! اما سعی می کردم خودمو بزارم جاي میترا! می برد؟

! ما شاهد بودیم! تو این مدتم خیلی زحمت کشید. علی پسر خوبی بود! علی فکر کردم و می تونستم تا حدودي درکش کنم به

!یا نه؟ نمی دونم باید بهش حق می دادم! اما نشد

یعنی ممکنه دست از همه این چیزا بکشه و برگرده سر خونه و زندگی . بعد از اون همه سختی، داره وضعش خوب می شه حاال

!ش؟

!خواب بهم مهلت نداد دیگه

دوازدهم فصل

اشتباه کنم ، که باعث شده در چند مورد  یاز مسائل یکی دیشا! آروم شدم یلیاحساس کردم که خ میاز صحبت کردن با مر بعد

نبود که به موقع  تایمگه آناه! به آدم کمک کنه یلیخ تونهیدوست خوب م هی! درسته! آره! دوست خوب بوده هینداشتن  نیهم

درددلم و باعث شد که  ياالن نشست پا نیهم ای! کرد؟ داینبود که دفتر خاطرات رو برام پ میمگه مر! خبرم کرد و نجاتم داد؟

؟!آروم بشم

! بخواد بهش کمک کنم يحاضرم هرجور! کردم دایبهش عالقه پ یلیخ! انگشتر رو ازم قبول کنه یحاضر نشد تو دوست یحت تازه

!داشتم تا مادربزرگم اجیهم زبون احت هیبه  شتریانگار من ب

طفلک االن . دمکریرو م میفکر مر. دمیرفتم تو اتاقم و دراز کش. هنوز خواب بود یهان. بلند شدم و رفتم تو . شده بودم خسته

اما مجبور بود که کار  ومدیاونم حتما مثل من خوابش م! اونم حتما خسته بود! خوندیمادربزرگم کتاب م يو برا نشستیم دیبا
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!کنه

از خودم خجالت ! خوب نبود شونیوضع مال! مجبور بود که تحمل کنه! کار ممکنه که کتاب خوندن باشه اما باالخره کاره حاال

شهر  نیچند نفر تو ا میمثل مر! کمکش کنم تونستمیچطور م! میمثل مر یکیتو ناز و نعمت و  نقدریمن ا مثل یکی! دمیکش

 رهیساعت چند م یراست! تا شب نجایا ادیاز صبح زود م! ست؟یمگه ن مهناز نیهم! ست؟یخانم مگه ن نتیز نیهم! هستن؟

!خونه؟

عمره  هی! ؟یچ نتیز! رسه؟یبه شوهر و بچه اش م یک! ه داره؟بچ! شوهر داره؟! ه؟یچه جور شی؟ زندگ!ادیساعت چند م صبح

همه نعمت که خدا  نیهستم من که با ا يچقدر آدم بد! شه؟یم يچه جور! ینه شوهز نه بچه نه خونه نه زندگ! کنهیکار م نجایا

!یاضنار یبهم داده بازم ناسپاسم و از زندگ

!اومد یخوابم م یلیخ. بستم چشمامو

!خانم؟ ایمیک! خانم-

(!چشمامو باز کردم! مهناز بود! اما نه نمیبیفکر کرد خواب م)

ن؟یشینم داریب.  مهیو ن شیساعت ش-

شده؟ يطور-

!رهیگیبهانه م ینه ، فقط هان-

(شدم که گفت یفکر کرد از دستش عصبان. نگاهش کردم )

....خانم بزرگ گفتن صداتون کنم وگرنه! خانم ایمیک نیببخش-

؟يو شوهر دارمهناز ت-

!بله خانم؟-

؟يشوهر دار دمیپرس-
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(!باهاش حرف زده بودم دیکوتاه و مختصر و مف شهیهم! بود دهیازم ند يزیچ نیهمچ هیتا حاال ! مات شد بهم )

.بله خانم-

؟یبچه چ-

!پسر هی! دونه خانم هی-

چند سالشه؟-

.دوم دبستانه-

داره؟ینگهش م یک-

.مادرم-

خونه؟ يریچند م شبا ساعت-

.هم نه شب یگاه. هشت  یگاه. هفت یگاه-

!ش؟ینیبیم-

(!لبخند تلخ زد هی)

!دهیساعت راهه ، تا برسم خونه و اون هواب هیتا خونمون  نجایاز ا! نه خانم-

!؟ینیبب شتریبچه ات رو ب یکه بتون یکنینم دایپ یشغل هیچرا -

؟!خانم نیهست یاز کارم ناراض-

(!اخراجش رو دارم الیبود که نکنه خ دهیرست چارهیب)

!کنمیدارم ازت سوال م! نه ، اصال -

!که اصالحش کنم نیتو کارم هست بهم بگ يرادیتو رو خدا خانم اگه ا-

....جون رو مثل یهان من
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!در موردت بدونم شتریب یکم خواستمیفقط م! ستیتو کارت ن يرادیا-

. فوت کرده شیپدرم چند سال پ! میدار اجیبه پولش احت یلیماهام خ! کمه یلیقوقش خهست اما ح یعنی! ستیراستش کار ن-

!میرو بخر ییجا هیکه اگه بشه  میکنیپول جمع م میدار. میاجاره کرد ناییجارو پا هی. میکنیم یاالن با مادرم زندگ

کنه؟یم کاریشوهرت چ-

.کنهیشرکت کار م هیتو -

حقوقش چقدره؟-

من بخدا ! نبود شتری، منم حقوقم صو و پنجاه تومن ب کردنیاگه گلشن خانم لطف نم یعنی! حقوق من کمتره از. تومن ستیدو-

!نطوریمادرمم هم! کنمیدعاشون م شهیهم

!نشسته یاما به سخت نیریش! داشت ینیری؟ چهره ش!چطور تا حاال نگاهش نکرده بودم)

(در آوردم و رفتم طرفش و گفتم ینچک صدهزار توم هیو  فمیجام بلند شدم و رفتم سر ک از

؟یهست یراض تیاز زندگ-

آخه مادرمم تو ! میکنیمقدار پس انداز م هیو هم هر ماه  گذرهیم مونیهم زندگ رمیگیکه من م یشکر خدا با حقوق! بعله خانم-

!کنهیخونه کار م

کنه؟یم کاریچ-

و  شورهیو م کنهیاونم پاك م. ارهیو م خرهیم دونیاز مشوهرم براش .  دنیها بهش سفارش م هیهمسا! کنهیپاك م يسبز-

.هم اون داره يدر آمد هی. کنهیخردشون م

!چند سالشه؟-

.پنجاه و هفت سالشه-

!ست؟یبراش سخت ن-
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!خانم؟ هیچاره چ-

(چک پول رو گرفتم طرفش و گفتم! بگم؟ تونستمیم یچ)

!از طرف من. کادو بخر هیپسرت  يبرا نویا-

(رق زد و گرفتش و گفتچشماش ب)

!بهتون بده نیخوایاز خدا م یهر چ شاالیا! دستتون درد نکنه! ممنون خانم یلیخ-

؟یگرفت ادیرو از کجا  یسیانگل-

!گرفتم ادیاونجا ! کردمیکار م یخارج هیچند سال خونه -

(خوشحال شده بود یلیخ!  دمیبهش خند)

.امیخب ، برو منم االن م-

کنه که زود بهش گفتم اگه  هیخواست گر دیتا منو د.  یهان شیبه صورتم زدم و رفتم پ یآب هیمنم رفتم ! فتبا هزار تشکر ر)

رو گرفتم و بردم  یبعد دست هان. ارهیخودشو نگه داشت که به مهناز گفتم چند تا ورق کاغذ ب! خوابمیم رمیگیم رمیم یکن هیگر

!کردن يبه باز میتو آب و شروع کرد میو انداخت میدرست کرد قید تا قاباهاشون چن آوردمهناز کاغذ رو  یلب استخر و وقت

 شدیم یراض ییزایطفلک با چه چ! بردیچقدر داشت لذت م! بودم یمواظب هان یچشم ریز! خودمو شاد نشون بدم  کردمیم یسع

خونه  هیتومن انگار مالک  اونم با صدهزار! نداشت یاز هان یخوشحال بود که دست کم نقدریمهنازم ا! یو خوش يو غرق شاد

کار ! اما نه! دو تا کار خوب انجام دادم یعنی! رو شاد کردم ، مهناز رو شاد کردم رمدخت! بود یمنم روز خوب يبرا دیشا! شده بود

رو خوشحال  گهیاون با گوش کردن به درددل من باعث آرامشم شد و بعدش من تونستم دو نفر د! بهتر بوده یلیاز من خ میمر

!کنم

! سه تا نه ، چهارتا! پس اون امروز سه تا کار خوب انجام داده بود! رو هم مادربزرگم استخدام کرده بود میمر! ام گرفت خنده

پس ! پس چهار تا کار خوب! کارا انجام بده یلیخ رهیگیکه م یبا حقوق تونهیچون م! کار خوبه هیخودش  میاستخدام مر
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پس مادربزرگ پنج تا ! پس پنج تا کار خوب! سر خود مادربزرگمم گرم شده بود! ودب مادربزرگ پنج تا کار خوب امروز کرده

!خوب رو انجام داده بود يکارا نیپول امروز تمام ا یعنی! با پول! ؟ياما چطور! کار خوب امروز کرده بود

و مهناز خونه رو  یخنده هان يصدا! کردنیو مادربزرگم داشتن ماهارو نگاه م میمر! بلند کردم و تراس باال رو نگاه کردم سرمو

و هم  میدست تکون دادم که هم مر میمر يمرتبه خودمم خندم گرفت و برا هی! دنیخندیاونام اون باال داشتن م! پر کرده بود

از تعجب  میخندیم میکه دار دیماهارو د یو وقت اطیاومد تو ح نتمیخنده ، ز ياز صدا! مادربزرگم با دست جوابم رو دادن

تو اون لحظه احساس ! خندنیمرتبه متوجه شدم که همه آدما دارن م هی! دنیوا موند اما بالفاصله اونم شروع کرد به خنددهنش 

!فرق کرده گهید يرنگ سبز درختام با روزا یکردم که حت

امروز همه چیز یه  !می کردم اما امروز فرق داشت يباز یهم بود که با هان يا گهید يروزا. میکرد يبا هم باز یساعت هی خالصه

وقتی داشتم هانی رو می بردم تو خونه، همچین دستم رو محکم گرفته بود که انگار نمی خواست مادرش رو با ! جور دیگه بود

قبل از خوابیدن همچین بغلم ! خودم بهش دادم و براش قصه گفتم و بردم خوابوندمش همشام رو ! روحیه امروز از دست بده

!چقدر از بچه م دور شده بودم! وز سابقه نداشتکرده بود که تا اون ر

!االن دیگه می تونستم بقیه ش رو بخونم. ده شب بود که رفتم تو اتاقم و دفتر خاطرات رو برداشتم ساعت

(!تو تختم نشستم و بازش کردمۀ دیگه چند صفحه اي بیشتر نمونده بود رفتم

!وز می تونم ببینمشاما من هر ر! خیلی زیاد! من با خورشید چقدره؟ فاصله

!اما نمی تونم ببینمت! فاصله م با تو چقدره؟ خیلی کم! اما هر شب می تونم ببینمش! اونم خیلی زیاده! م تا ماه چقدره؟ فاصله

!انگار فاصله من از تو خیلی بیشتر از فاصله من از خورشید و ماهه! نه اما

پرسیدم فرزین کجاست؟ گفت ! و باغ و ندیدمش، از احمدآقا پرسیدموقتی چند روز اومدم ت! تو اون روزا چقدر غمگین بوده)

!همونجا که درس می خونه بهش تو خوابگاه اتاق دادن

!ساده و بی خبر از همه چیز! چقدر ساده بودم من! حد اقل می تونست ازم خداحافظی کنه! از دستش کالفه شدم بازم
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!نیت ها! ذهن ها! چهره ها! دل ها! چیز سیاهه همه

!مثل شب درست

!خورشیدم سیاهه حتی

!خودم دیدم امروز

!!درست به خودش نگاه کردم وقتی

!سیاه بود سیاه

وقتی درست به بعضیا نگاه کنی و ! حتی خورشید رو! وقتی افکار آدما سیاه بشه، سیاهی همه جا رو می گیره! راست می گفت)

!بتونی خودشو ببینی، متوجه می شی که سیاه هستن

!د خورشیدخو مثل

!تا قبل از اون شیرینی آزادي رو درك نمی کنن! وقتی مفهوم آزادي رو می فهمن که محدود می شن آدما

دلم می خواست اجازه داشتم و می اومدم از وسط باغ نگاهت می ! از اون طرف باغ می دیدیدمت، همه ش ناراضی بودم وقتی

!کردم

!ه بار، اونم براي چند ثانیه از همون ته باغ ببینمتآرزو دارم که فقط می تونستم هفته اي ی حاال

می شه همه چیز رو ! حتماً میآد! جمعه می رم پارك! جمعه! فقط اگه جمعه بشه! اما می شد جبرانش کرد! چقدر بهش ظلم شده)

(!جبران کرد

آدمایی که ! ایی مثل من نیستاما حاال فهمیدم اونم کار آدم! فکر می کردم که دفتر خاطرات نوشتن ساده ترین کاره همیشه

!دفتر خاطرات دارن یه جور دیگه ن

!االنم چون چشمم بهش افتاد هوس نوشتن به سرم زد! یه ماهه که بازش نکردم شاید

!از هوا استفاده کردم اما در حد خودم! اما در حد خودم! چیز تو این یه ماه در جریان بوده و ادامه داشته همه
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!کردم اما در حد خودمخیابونها استفاده  از

!ماشینا، از پارك ها، از حرف ها، از خاموشی ها، اما همه رو در حد خودم از

!بار بابام بهم اجازه داد که برم پیشش دو

نباید منو اونجا ! بعدشم مثل دزدآ برگشتم! اونم همه ش تو اتاق بابام بودم! فقط یه ساعت! شبونه! مثل دزدآ. خونه تون اومدم

!هواي تو اونجا بود! اما بازم خوب بود !می دیدن

!پولش رو مادربزرگت داده! یه اتاق گرفتم پائین شهر! هفته اي یه بار میآد بهم سر می زنه بابام

!دونم چقدر از تبعیدم باقی مونده نمی

!!به بخشایش امیدوارم هنوز

!و باید ما رو ببخشیت! به تو ظلم شده! تو کاري نکردي که احتیاج به بخشیدن باشه! بخشایش؟)

طفلک تو اون روزا حاضر بوده چه کارایی بکنه که بتونه دوباره برگرده تو اون خونه و ! دلم خیلی براش سوخت. رو بستم دفتر

می ! اون به خاطر من می خواسته برگرده اونجا! اون به خاطر خونه نبوده که طلب بخشایش می کرده! اما نه! به اون دو تا اتاق

!سرفه پدرم! سرفه اومد يصدا! ه من نزدیک باشهخواسته ب

!پدرم

به اندازه کافی، شایدم ! براي چی؟! فقط پول در میآره؟! چیکار می کنه؟! اصالً حواسم بهش نبوده! از اون دور شده بودم؟ چقدر

!االن دیگه وقت استراحت شه! چند سال شه؟! پس چرا هنوز انقدر کار می کنه؟! بیشتر داره که

درسته که ! اون االن احتیاج داره که یه نفر کارهاشو بکنه! یه مرد تو این سن و سال نباید تنها باشه! تنهاس! سرفه کرد بازم

!زینت هست و همه کارهاشو می کنه اما اون احتیاج به یه شریک زندگی داره

!وقتی که مادرم فوت کرد اون خیلی تنها شد از

!هر وقتم که می بینمش یه سالم می کنم و از کنارش بی تفاوت رد می شم! بینمشگاهی که اصالً نمی ! ول ش کردم منم
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!چرا؟

!من اینطوري شدم؟ چرا

! کنم و اونم نازم کنه هیاومد گر یم شیبرام پ یکه مشکل میو بغلش کنم و مثل قد ششیخواست االن بلند شم برم پ یم دلم

 یم هیکردم و با گر یرو بهانه م يزیچ هی يخودیناز و نوازشم کنه ب که نیا يوقتام برا یگاه! شدم یآروم م یلیخ ينطوریا

رم  یچرا االن نم! داد یبهم دست م یخوب یلیخ یلیاحساس خ, رو موهام دیکش یکرد و دست م یبغلم م یو وقت ششیرفتم پ

!شش؟یپ

 يبرا! کشم؟ یا ازش خجالت مچر! کشم یکه ازش خجالت م نیبه خاطر ا دیشا! که بزرگ شدم نیبه خاطر ا دیشا! دونم ینم

!کنم؟ یکه نتونستم با شوهرم زندگ نیا يبرا! ؟يچه کار

!رو گذاشتم تو کمدم دفتر

!چطور روزها از دستم در رفته؟! جمعه؟ ایچهار شنبه ! چند شنبه س؟ فردا

!جمعه س, آره! جمعه س فردا

!بشم داریبخوابم که بتونم فردا صبح زود ب دیاالن با! آدیحتماً م! برم دیبا

شب  یآدم وقت! خواب خوب هی! نمیخواب خوب بب هیخواست امشب  یدلم م. تو رختخواب و چراغ رو خاموش کردم برگشتم

!تمام روز شاد وخوشحاله يبرا, نهیب یخواب خوب م هی

!شروع کردم از هزار به صورت معکوس شمردن. اومد یخوابم نم. بستم چشمامو

...هشتصد و نود و...د و نود و هشتهشتص -نهصد و نود و نه -هزار

!شمره یپله ها پوالشو م ریداره ز! چرا نرفته خونه شون؟ مهناز

...هفتصد و نود و -و نود و پنج هفتصد

!کنه یداره ته باغِ رو نگاه م! از تو تراس باال مواظب منه مادربزرگ
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...ششصد و هفتاد و دو - و هفتاد وسه ششصد

!افته یداره م! باالره  یداره از درخت م میمر

...چهار صد و - و پنجاه چهارصد

!نجات بدم قشویخواد قا یار من م! کنه یم هیداره گر یهان! شن یدارن غرق م یهان يقایقا! شده طوفان

...و ستیدو - و ده ستیدو -ازدهیو  ستیدو

 یداد م میمادربزرگ به مر! کنه یحرکت نم خوام برم طرفش اما پاهام یم! بره یرو بغل کرده و داره با خودش م یتام هان مادر

...و یصد و س -و نه یصد و س! رهیگ یرو به زور ازش م یدوئه طرف شون و هان یم میمر! رشیگه بگ یزنه و م

...هشتاد و - شیهشتاد و ش - هشتاد و هفت! آد یصبح زود م! رسم یبهش نم گهید! ظهره! شده رمید

!شده ریاما د! حرف بزنم نیاومدم با فرز! اما نه! کنماومدم ورزش ! دوئم یتو پارك م دارم

...دو- سه-چهار-پنج

!و شکستنش اومد يزیچ هیافتادن  يصدا! شکست يزیچ هی

!طرف اتاقم بود نیا يویصدا از تو پاس! نبود چکسیه! رونیدر اتاقم رو باز کردم و رفتم ب! دمیجام پر از

مرتبه سرش رو  هی! ینیتو س ختیر یکرد و م یجمع م نیشکسته رو از رو زم يها کهیداشت ت نتیز! طرف آشپزخونه رفتم

(گفت دیبلند کرد و تا منو د

!کردم؟ دارتونیخدا مرگم بده ب-

(!نگاهش کردم)

!ره یاز توش م ریدستم که گ نیوا بمونه ا! ترو خدا نیببخش! خورد زیاز دستم ل-

!میو نساعت چند بود؟ نه ! و برگشتم تو راهرو دمیچرخ)

!کجا بود؟ یهان



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٧

(.دیچ یم گهید ینیس هیداشت  نتیز

کجاست؟ یهان-

.خانم شی÷مهناز خانم بردنش باال , باال-

(نسکافه درست کرد و آورد جلوم و گفت هیتند برام )

!نیتروخدا ببخش-

اومده؟ میمر. شدم یم داریب دیبا! نداره یبیع-

.بعله خانم-

دوش  هیتند نسکافه م رو خوردم و رفتم ! شد یم رید. کردم یحموم م دیبا. الن نشستمفنجونم رو برداشتم و رفتم تو س)

(گفتم نتیو به ز رونیو تومدم ب دمیگرفتم و کارامو کردم و لباسم رو پوش

!کنه یم يگرده و باهات باز یو زود برم دیمامانم کجا رفت بگو رفته خر دیپرس یاگه هان-

ازش به ! بهش بگم؟ یچ دمشید یوقت! کردم یداشتم با خودم فکر م! اما روشنش نکردم نیشو نشستم تو ما نگیرفتم توپارک)

!کنم؟ یخاطر گذشته عذرخواه

گم که اشتباه  یبهش م! گم که خود خواه بودم یبهش م! خبر بودم یب زایچ یلیگم که از خ یبهش م! کنم یم یعذرخواه آره

!فکر کرده زایچ نیحتماً به ا! فهمه یحتماً خودش م! نداشتم ین و سالآخه اون موقع من س! کنه یحتماً درك م م! کردم

.رونیباز شد و اومدم ب نگیرو زدم و در پارک موتیرو روشن کردم و ر نیماش

!دوئه یره م یدونستم کجاش م یم. پارك نیرفت هم یم شهیهم! بود کیپارك م نزد. بود خلوت

 هیرفتم . کردن یآ داشتن ورزش م یلیشدم و رفتم تو پارك خ ادهیك کردم و پجا پار هیرو  نیماش. دمیبعد رس قهیدق ستیب

دور کامل دور  هی. کردم یصبر م دیبا. بودم رشیدرست تو مس. دونستم یرو م دنشیدوئ ریمس. نشستم مکتین هی يجا رو

اومدن و از کنارم رد  یآدما م. نمشیتونستم از دور بب یتونستم م یاومد م یاگه م. شد یرد م نجایزد و بعدش از هم یپارك م
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 یهر کدومم که از کنارم رد م! دنیدوئ یگرمکن تنشون بود و داشتن م! بودن دنیهمه در حال دوئ! ادیچقدرم ز! شدن یم

!مکن یبود که چرا من ورزش نم بیبراشون عج دیشا! کردن یحالت تعجب بهم نگاه م هیشدن با 

که باهاش حرف زدم  يبار نیآخر! همه سال نیبعد از ا! رو باهاش باز کنم؟ سر حرف يچه جور! بهش بگم؟ یاومد چ یوقت

!کنکور يدختر جوون که خودشو آماده کرده بود برا هی! نوزده سال جدهیچند سال م بود؟ ه

!وهیزن ب هی! بچه هیزن با  هی! ؟یچ حاال

!کلمه متنفرم نیا از

آ  یلیاالن خ! رونده نشدم ییاما من ار جا! ده شدم اومدم سراغشبگم حاال که از همه جا رون! بهش بگم؟ یاومد چ یوقت

!االن چند تا خواستگار دارم؟ نیهم! آرزوشونه که با من ازدواج کنن

!بچه هیبا ! م وهیزن ب هیبازم  اما

و با  رانیدم اتونستم بعدش برگر یم! تونستم درس م رو بخونم یم! اصالً چرا ازدواج کردم؟! چرا با تام ازدواج کردم؟ اصالً

!کارو کردم؟ نیچرا ا! ازدواج کنم نیفرز

!االن اونجا بودم دیاومد شا ینم شیسروش پ انیاگه جر! برگشتن نداشتم الیموقع ها اصالً خ اون

!آد یحتماً م! گذشت قهیدق پنج

رفتم  یاگه نم یگم حت یبهش م! مگه چند سال م بود؟! گم اون موقع عقل االنم رو نداشتم یبهش بگم؟ بهش م یاومد چ یوقت

! تونستم بکنم؟ یم کاریمن چ, گفتم یگفتن نه که حتماً م یاگه پدر ومادرم م! نداشتم یقدرت! تونستم با اون ازدواج کنم ینم

!مگه اون چند سالش بود؟! تونست بکنه؟ یم کاریاون چ

! رمیبگ میتونم خودم تصم یم گهید! م یزن خودم يبرا! ستمینوزده ساله ن جدهیاون دختر ه گهیاالن د! وضع فرق کرده االن

!ستیو دو سه ساله ن ستیاون پسر ب گهیاونم االن د

!اصالً از کجا معلوم که اومده باشه؟! وسط پارك؟! و بهش بگم؟ دمشیتا د نیهم! رو بهش بگم؟ نایا يجور چه
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!جمعه ها! کنه یورزش م نجایآد ا یم شهیهم! حتماً اومده! نه

س که روزها از دستم در  ختهیانقدر افکارم بهم ر!اومدم یشدم و بعد م یاول مطمئن م ی؟ کاشک!جمعه ایس پنج شنبه  امروز

پارك ! پارك بدوئه نینفر دور ا هیکشه که  یرب طول م هیحد اقل ! م گذشت گهید قهیپنج دق. کردم یساعتم رو نگاه م! رفته

!کنه یو داره نرمش م ستادهیجا ا هی دمیشا! هیبزرگ

اون  یزشته که وقت یلیاصالً خ! شه شروع کنم باهاش از گذشته حرف زدن یاگه نشناسه که نم! کجا معلوم اصالً منو بشناسه زا

پس حرف زدن ! گهیفراموش کرده د یعنی! ؟یچ یعنی, شناسه یمنو نم یوقت! شم یخرد م! باهاش حرف بزنم, منو نشناخته

!نداره یمعن

!ستیاما حاال که ن! گرفتم یبود و ازش کمک م نجایااالن  میمر یکاشک! کنم؟ کاریچ

 یمعلوم م یهمه چ دیمنو د یوقت! ستمیا یرم سر راهش م یم! زنم یاگه بود باهاش حرف م! هست ادشیکه منو  نمیبب دیبا اول

!زنم یاگه اومد طرفم باهاش حرف م! شه

!اومد یداشت از اون ته م! انگار خودش بود! رو بلند کردم سرم

؟!تونه به من نگاه کنه و منو بشناسه یم دنیدر حالت دوئ یعنی! دیدوئ یم

!حتماً! امروز باهاش حرف بزنم دیبا! ستین یچیوقت ه! ستیحرفا ن نیا وقت

ترس از ! شدن بهیترس از غر! ترس! دل تو دلم نبود! اومد یداشت م. ستادمیجام بلند شدم و رفتم درست وسط راه ا از

!اوردنین ادیب ترس از! فراموش شدن

اون ! ؟یو از کنارم رد شه چ ادیتفاوت ب یب یلیاما اگه خ! ؟یآخرش چ! شد برگردم ینم گهیاالنم د! بوذم ومدهیکاش ن! یمونیپش

!شکنم یم! زهیر یفرو م اهامیتمام رو! شه یتوم نابود م یوقت همه چ

!یبه خاطر هان! به خاطر خودم! کار رو بکنم نیا دینه با اما

اما ! رو نداره يزیچ نیهمچ هیاصالً انتظار  دیشا! پس منو نشناخته! دنهیکنه اما هنوز در حال دوئ یداره نگاهم م! تر شده کینزد
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!قدم هاش آروم شد! شناخت! نه

 !نمیب یرو تو صورتش م يتعجب و ناباور! منو شناخته! کنه یداره نگاهم م! ستادیا! باهام فاصله نداره شتریمتر ب ستیب! شناخت

!؟یتالف! انتقام؟! ه؟یاالن تو چه فکر

!کردم؟ یم کاریاون بودم چ ياگه من جا! خشم چند ساله! هیعصبان یلیحتماً خ! داره؟ یچه حال االن

!یچیه! بهش بگم؟ دیبا یچ! خودمو آماده کردم! آروم یلیخ! آد جلو یم داره

!گم من برگشتم یم فقط

 هیدونه من ازدواج کردم و  یحتماً م! دنبالم ادیاگه هنوز منو دوست داشته باشه م !رهیبگ میتصم دیبا! ش با خودشه هیبق گهید

!حتماً احمد آقا بهش گفته! م وهیب یعنی! بچه م دارم

!آد دنبالم یحرفا اگه هنوز دوستم داشته باشه م نیبا تمام ا اما

!کنهه یفقط نگاهم م! ستادیا! م يبه دو متر دیرس

!من؟ ای اون حرف بزنه دیبا االن

!من

تمام ! نهیاونم منتظره هم! من اول حرف بزنم دیپس با! منم که برگشتم نیحاالم ا! عهدم زدم ریمن ز! من رفته بودم! منتظره

!اما فقط تونستم آروم بگم! رو جمع کردم رومین

!من برگشتم-

تو چشماش سرزنش و ! نگاهش کردم و ستادمیا يپس منم همونجور! بگم دیبا یدونستم چ ینم! بازم همونجور نگاهم کرد)

 یبعد من شروع م, گفت یم يزیچ هیاون  دیاما اول با! یبه خاطر همه چ! کنم یخواستم عذرخواه یم! دمید یمالمت رو م

!کرد یبود و نگاهم م ستادهیا يهنوز همونجور! کردم

! کرد یبا نگاهش داشت سرزنش م م! زنمتونستم کنارش ب ینم يطور چیبود که ه نی؟ سکوت انقدر سنگ!کردم یم دیبا کاریچ
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بود و  ستادهیکرد اما فقط ا یباهام دعوا م یکاشک! گفت یم يزیچ هی یکاشک! برام درد آور تر بود يسکوتش از هر شکنجه ا

.تو چشماش پر از غم بود! کرد ینگاهم م

!سرزنش, ییتنها,  غم

!ته چشماش هنوز عشق بود اما

!درخت شروع کردن به سر و صدا کردن هیمرتبه چند تا کالغ باال سرمون رو  هیبهم بگه که  يزیچ هی دیبرم جلو شا خواستم

!خاطره کهنه تو سر هردومون زنده شد هی! طرف شون میسرمون رو بلند کرد ییدو تا اریاخت یب

بدون ! خیلی آروم! فتبگه گذاشت ر يزیکه چ نیلحظه بعدم بدون ا هی! و بازم منو نگاه کرد نیآروم سرش رو آورد پائ بعد

!با همون چشماي ژر از غم و تنهایی! حرف

!خدایا چه نیتی از خلق این پرنده زشت و سیاه داشتی؟! بعد رفت! قدم که رفت ایستاد و برگشت و دوباره نگاهم کرد چند

!هر چی کالغه متنفرم از

!هداشت می رفت طرف کو. لحظه آخر که می شه دیدش ایستادم و نگاهش کردم تا

!از چند دقیقه نمی تونستم ببینمش بعد

.رو نیمکت نشستم برگشتم

!آدما با گرمکن هاي رنگ و وارنگ شون، می دوئیدن و از کنارم رد می شدن هنوز

!چی می شه؟ حاال

!از همون فاصله دور منو شناخت! این خیلی مهمه! شناخت منو

!فراموشم نکرده پس

!تم خیلی ناراحتهحتماً از دس! چرا بازم حرف نزد اما

!اگه من بودم چیکار می کردم! داره حق
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!این خیلی مهمه! منو شناخت ولی

!اما دیگه برنگشت! دقیقه دیگه همونجا نشستم ده

.بیست دقیقه بعد رسیدم خونه! جام بلند شدم و رفتم از پارك بیرون و سوار ماشین شدم و حرکت کردم از

دلم می خواست . دلم می خواست با مریم حرف بزنم. ال تو اتاقم و لباسامو عوض کردمرو بردم تو پارکینگ و رفتم با ماشین

.باید یکی راهنمایی م می کرد! برام خیلی مهم بود! می خواستم بدونم اون چه نظري داره. همه جریان رو براش تعریف کنم

اونم چه بازي اي؟ ! ردم باهاش بازي کردنبردمش تو سالن و شروع ک. خودشو چسبوند بهم. بغلش کردم. اومد تو اتاق هانی

اون دلش می ! براي هانی م فرق نداشت! فقط می خواستم کمی باهاش بازي کرده باشم! اصالً نمی فهمیدم دارم چیکار می کنم

!براش همین مهم بود. خواست کنار من باشه

.از مریم تعریف کردممنم ! خیلی از مریم خوشش اومده بود! گفت که امروز با مریم بازي کرده بهم

بعدش به زینت گفتم به مریم بگه اگه کاري . ساعت بعد مهناز رو صدا کردم و بهش گفتم هانی رو با خودش ببره پارك نیم

.نداره بیاد پائین

زدهمیس فصل

 دیمنو د یوقت!بود م یهان.کردم کیخانم و مهناز سالم و عل نتیزنگ زدم و رفتم تو و با ز.دمیبه نه بود که رس قهیساعت ده دق"

خوشحال  یلیگلشن خانم امروز خ.گلشن خانم و سالم کردم شیپ میباال و رفت میبغلش کردم و با مهناز رفت.ذوق کرد یلیخ

و مهناز کنار  یو هان ایمیکه ک روزید!دوست داره یلیرو خ ایمیکه ک دمیفهم یم!باشه ایمیک روزید يبه خاطر خنده ها دیشا.بود

کردم که  یاحساس م دنیشروع کرد به خند یهمراه هان ایمیک یوقت.میکرد یدن ماهام از باال تماشاشون مکر یم ياستخر باز

!کرده ستخدامکه منو ا نیاز ا!شده یراض یلیاز کارش خ دیشا!خوشحاله یلیگلشن خانم خ

"جواب داد و گفت.کردم و رفتم تو سالم

!يعروسک کوچولو رو هم که با خودت اورد!به به-
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!میکن يباز گهیبا همد یکم ارمشیب گفتم-

!نمیبغل مادربزرگ بب ایب!زمیعز نمیبب یب!يکرد يخوب کار-

"رو دادم بغلش که ماچش کرد و نشوند رو پاش و گفت یهان"

مامان هنوز خوابه؟-

.اوهوم-

!بلده ییایچه باز نمیبب میکن یم يجون باز میبشه با مر داریخب حاال تا ب-

مختلف  يبا روبان شکلها!کردن ينخ باز ین بلند اوردم و دو سرش رو بهم گره زدم و شروع کردم با هانروبا هی فمیاز تو ک"

 رییتونست به روبان تغ یهر بار که م!کنه که شکل روبان عوض بشه کاریگفتم چ یم یکردم و به هان یبا دوت دستام درست م

!رفت یم سهیشکل بده از خنده غش و ر

.م شکالت یهان يو برا ارهیب ییبگه برامون چا نتیو به ز نییت که زنگ بزنه پاخانم به مهناز گف گلشن

"اومد باال و گفت ییچا ینیس هیخانم با  نتیربع بعد ز هی

!کستیاوردم که از دستم افتاد و فنجونا ش یرو م ینیداشتم س!خانم نیببخش-

!سرت ينداره فدا یبیع-

!دیترس یلیطفلک خ! دیخانم از خواب پر ایمیفنجونا ک ياز صدا!کم نکنه یخدا رو شما رو از بزرگ-

!کجاس االن؟-

!رونیخواد بره ب یانگار م!نسمافه خورد و رفت حموم کنه هی-

"خانم و گفت نتینگفت و برگشت طرف ز یچیه یهان يبه من کرد اما جلو ینگاه هیگلشن خانم "

!مد اقام بگو که حاضر باشهبه اح.زنگ بزن باال هیشد  يو اگه خبر ئنیپس شما برو پا-

!چشم خانم-
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رو بغل  یمنم روبان رو دادم به منهناز و مهنازم رفت هان!متوجه نشه بهم اشاره کرد یکه هان يبعد برگشت طرف من و طور"

"که گلشن خانم گفت گهیاتاق د هیبردش تو  يباز يکرد و به هوا

!شکالتم ببر بده به اون بچه نیو ا زیبر ییفعال دو تا چا!شهیمعلوم م فیامروز حتما تکل!رونیخواد بره ب یفکر کنم م-

رو داد دستم و  ییگلشن خانم فنجون چا.و برگشتم یو بعد شکالن رو بردم به هان ختمیر ییبلند شدم و اول دوتا فنجون چا"

"گفت

!نرو کشینزد ادیز!و شناخته فتهیاز فاصله دورم اگه چشمش بهت ب گهیاالن د!یمواظب باش شتریبه بعد ب نیاز ا-

.چشم-

!شه یم یچ مینیبب-

کردم که امروز ممکنه کجا بره؟ حتما امروز  یداشتم با خودم فکر م.مون رو خوردن ییاروم اروم چا میشروع کرد ییدو تا"

!قرار نداشته باشه یبا کس دیشا!بره يزیچ يدیخر يبرا دیشا دیبعد به فکرم رس!اومد یطرفش سر قرار م

!دیبخواد بره خر دیگم شا یم-

 دیبعدشم اگه خر!خواد ینم يزیم چ گهیانقدر رخت و لباس با خودش اورده که تا ده سال د ایمیاوال ک!اصال!وقت روز؟ نیا-

 هی یاونم تازه سه چهار ماه!رونیرن ب یبره و از اون طرف شام م یرو با خودش م یهان شترمیب!ره یبخواد بره معموال عصرا م

!ره ینم دیاصال خر!بار

!ذاره یقرار نم یبا کس یوقت روز کس نیاخه معموال ا-

!دختر همه کارا برعکس شده نیا!دونم واال ینم-

م رو برداشتم و  فیمث برق ک.راه افتاد ایمیزنگ زد و گفت که ک نییخانم از پا نتیسعت سه ربع گذشت که ز مین بایتقر"

از  ایمیک نیتند سوار شدم و احمد اقا صبر کرد تا ماش.مول منتظرم بوداحمد اقا طبق مع.رونیو از در باغ رفتم ب نیرفتم پائ

.جلومون رد شد و راه افتاد دنبالش
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 کمتین هیرفت وسط پارك رو .شدم و از فاصله دور دنبالش رفتم ادهیمنم پ.شد ادهیبعد جلو پارك نگه داشت و پ قهیدق ستیب

مرتبه از جاش بلند ش و  هیهمونجا نشست و بعد  يا قهیدق 10 8 7 بایتقر.ستادمیجا پشت درخت ا هی ادیمنم با فصله ز.نشست

!گذشاته بود مکتیرو همونجا رو ن فشیچون ک دهیرو د یکیخدس زدم که .ستادیخرده جلوتر ا هیرفت 

.دنیدوئ یم اشونیکردن و بعض یعده ادم داشتن ورزش م هی.و اونورش رو نگاه کردم نوریا زود

برم جلوتر و  دمیترس یم!بود ادیز یلیفاصله م رو باهاش خ!دمیرو ند یاد طرفش اما کس یم یکس نمیببخرده نگاه کردم که  هی

 نیهم يگلشن خانمم برا!تونست منو بشناسه یاز دورم م یالن صورتم کامال براش اشنا بود و حت گهید!مرتبه متوجه م بشه هی

!گفت که مواظب باشم

زد  یحرف م یبا کس ایبود  ششیپ یکس!خرده رفتم جلوتر هی!دمیند يزینه اما چ ای ششیاد پ یم یکس نمیصبر کردم بب خالصه

خواستم !دمیرو ند یکس دمیسرك کش یهر چ!کنه یرو نگاه م یکیحدس زدم داره از دور !داره کاریمونده بودم اون وسط چ!

 یاون داره از دور ک نمیتونم بب یه نمدسگ!باهاش حرف زد من مواظب باشم  ومدا یبرم جلوتر اما با خدم گفتم قراره اگه کس

!الیبعدش واو گهیو د نهیبرم جلو و ممکنه منو بب گهیخرده د هی!کنه  یرو نگاه م

!نبود یچیاما ه نمیکنه با دقت بب یرو که داره نگاه م یکردم اون طرف یم یاما سع ستادمیا همونجا

 مکتین يخرده بعد برشکت سر جاش و رو هیو نگاه کرد و و بعدش باال درختا ر ستادیا يهمونطور يا قهیچند دق خالصه

نشست و بلند  مکتیرو ن قهیده دق!بود یکیاحتماال اونم مثل من مواظب !دمیند يزیدور و ورش رو نگاه کردم چ یهر چ!نشست

و سوار  رونیاز پارك اومد ب امیمیک.به احمد اقا و سوار شدم وندممنم زود خودمو رس. نشیرفت طرف ماش یداشت م!شد

.شد و اره افتاد نشیماش

شدم و تند رفتم  ادهیپ.احمد اقام جلو خونه نگه داشت .نگشونیو رفت طرف پارک دیربع بعد رس هیاومد طرف خونه و  میمستق

.تو و رفتم باال

"دیزدم و رفتم تو که گلشن خانم تند پرس در
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!شد؟ یچ-

!سالم-

!شد؟ یسالم چ-

!یچیه-

!؟یچیه-

مرتبه بلند شد و سه چهار قدم رفت  هیبعد .نشست يهمونجور قهینشستوده دق مکتین هیرفت رو !باالها نیهم!رفت پارك-

خواست طرف متوجه ش بشه چون اصال جلو  یبود و نم یانگار مواظب کس!کرد یرو نگاه م ییداشت از دور جا!سط راه!.چلو

!رفت ینم

!خب؟-

!دمیرو ند یو اونورش رو نگاه کردم کس نیا یمن هر چ-

!زنه یرو چوب م یکیحتما زاغ -

!نه اما نتونستم ای نمیب یرو م یکس نمیکردم بب یسع یلیمن خ-

 کاریشو چ يزیابرور!مون کم بود یکی نیفقط هم!يوا!دنبالشه نمیطرف فرار کرده و ا!حتمام زده!زده باشه يگند هیترسم  یم-

!م؟یکن

!نباشه؟ ينطوریا دیشا-

!؟یگ یم یچ!؟یگ یم یچ-

"!زد یو حرف م دیمال یدستاشو بهم م!ناراحت شده بود یلیخ"

!م کرده وونهیبع خدا د!ن؟یا تیکنم از د کاریچ-

!نباشه ينجوریا دیشا!نیحاال خودتونو ناراحت نکن-
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!؟یچ یعنی نایا!بکنه بشیحاالم رفته از دور تعق!نشده داشیباشه؟چند بار رفته سر قرار طرف پ يپس چه جور-

!تون؟برا ارمیاب ب-

!کنم بخدا یدارم سکته م!اون بسته قرصم بده بهم!بده-

"رو داد بهم و گفت وانیقرص خورد و ل هیبرداشتم و و دادم بهش  زیبسته قر صم از رو م هیو  ختمیاب براش ر وانیل هی"

!بدم؟ یجواب مردم رو چ!بدم؟ یجواب باباش رو چ!کنم؟ کاریشده باشه چ ياگه طور-

!حرفاست نیتر ار ا نیاون هم عاقل تر و هم مت!حرفا باشه نیاهل ا ایمیفکر نکنم ک!نیکن یود قضاوت مز یلیخ نیشما دار-

!شد یچ. برام بگو گهیبار د هی!ستیحرفا ن نیاون اصال اهل ا!تو کارش مونده م نیهم يبرا-

"فکر کرد و بعد گفت گهیخرده د هی.کردم فیدوباره همه رو براش تعر"

!ارم؟یسر از کارش در ب يچه جور ایخدا!مدون ینم!دونم ینم-

!م بهم بگه گهید يزایچ هیخواد  یگفت م میحرف زذ گهیراستش دفعه قبل که با همد-

!؟ییزایچه چ-

!خواد بهم بگه یگفت م یول!دونم ینم-

"لحظه بهم نگاه کرد و بعد گفت هی"

بزاره و ازش کمک  ونیدر م یکیمسئله رو با  خواد یحتما م!خواد خودشو سبک کنه یم!دردودل!نیفقط هم!نهیراهش هم-

من و !بکن یتون یم يترو جون اون پدرت ترو جون اون مادرت هر کار!دستم به دامنت دختر جون!نهیراهش فقط هم!رهیبگ

داره  نیدم فقط بفهم ا یبهت م يبخوا یهر چ!کنم یبرات م يابخو يهر کار!خودت گهید نیبب!میکن یدق م میباباش دار

!اد یسرش م ییکنه و داره چه بال یم کاریچ

!بکنه يکار بد ذارمینم نیمطمئن باش!کنم یبتونم م يبه خدا قسم من هر کار!راحت باشه التونیشما خ-

گلشن خانم تند گفت .ئنیپا انیندارن ب يخانم کار میگن اگه مر یخنم م ایمیگفت ک.خانم بود نتیز!زنگ زد  فونیمرتبه ا هی"
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"ن گفتبعدش به م!باشه باشه

!يریرو بگ یبدبخت هیجلو  یتون یم نمیبرو بب!برو به امان خدا!یکن یم کاریچ نمیترو به وجدانت سپردم برو بب-

 ریچا ز هی دمیرفتم تو باغ و د.تو باغه ایمیخانم گفت ک نتیز. ئنیکردم و رفتم پا یازش خداحافظ.دلم براش سوخت یلیخ"

برگشتم تو و .رو نشون داد 2خوردن در اورد و با انگشت عدد ییچا يره کرد و ادااز همون دور بهم اشا!درختا رو چمن نشسته

"شدم گفت کیخانم گرفتم و رفتم طرفش و تا نز نتیاز ز ییدو تا چا

!دستت درد نکنه!سالم-

.اوردم ییچا!نسکافه؟ ای یخواست یم ییچا-

!باهات حرف بزنم یخوام کل یم!نیبش ایب هیعال-

"و رفتم بغلش نشسنم که با ذوق گفت رو دادم بهش شییچا"

!دیامروز باالخره منو د-

!؟یک-

!نیفرز-

...پسر!ن؟یفرز-

!نیهمون فرز!اره!اره!نگو ترو خدا -

!د؟یکجا د-

!تو پارك-

!امروز؟-

!اره-

!؟یک-
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!امروز صبح نیهم-

"گفتم که جلو خودمو گرفتم و ومدیبود که خودمو لو بدم و بگم چرا جلو ن کیمرتبه نزد هی"

!ن؟یننیب یم گرویمگه همد-

!بود نیفرز رانیاصال علت رفتن من از ا!کنم فیگوش کن از اول برات تعر!برات بگم؟ يچه جور یعنی!نه-

!چرا؟-

خلبان شده !سالش 23 22سالم شده بود اونم  19 18من !میبزرگ شده بود گهید یعنی!خواست با من ازدواج کنه یخب م-

!بود

!بود؟ یتو دفتر خوندم چکه  زایپس اون چ-

!بعدشم تازه هست!اونا مال قبلش بود-

!خب؟-

 نتیز نیا دمیشا!بره حتما بهش شک کرده بودن نجایاز ا دیگفتن با لیدونم به چه دل یسالش بود نم 19 18اون  یوقت-

!ردش کردن نجایخالصه از ا!جاسوسم رو گرده بود

!خب؟-

!باهاش ازدواج کنم ازم خواست که!دیاما بعدش اومد و منو د-

!سالش بود؟ 18همون موقع که -

!چند سال بعدش!نه بابا -

!خب؟-

 میو ما به هم عالقه دار هیکه مسئله جد دید یاونم وقت!صاف رفت به مادربزرگم گفت!دشیجاسوس دم در د نتیز نیروز ا هی-

!؟يدیفهم!و فرستاد خارج منو گول زد ستیکرده اما دست بردار ن رونیب نجایرو از ا نیفرز نکهیو با ا
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!موضوع فرستادن خارج؟ نیا يتورو برا یعنی-

!اره-

!حاال برگشته؟-

!نرفته بود ییاونکه جا-

!خارج؟ یو رفت یتو گذاشت نیازدواج کن گهیبا همد نیخواست یو م نیدوست داشت گرویهمد نکهیبا ا یعنی!شدم  جیبه خدا گ-

"و اروم گفت نییسرشو انداخ پا"

!نداشتم یاخه سن و سال!خب منم خوشم اومد!کردن فیاز اونجا برام تعر یه!گولم زدن یعنی!گول خوردم!کردم  اشتباه-

!ازدواج موافق بودن و فقط گلشن خانم مخالف بود؟ نیپدر و مادرت با ا یعنی نمیبب-

!دونستن یاصال اونا نم!نه بابا-

!فرستادنت خارج یچ يرایپس -

!نشده تمومش کنن يواستن تا مسئله جدخ یحتما م!شک کرده بودن-

؟يباهاش ارتباط برقرار نکرد گهیخارج د یتو رفت یوقت-

!نه-

!خب؟-

تازه متوجه شدم !بود یعشق اون فقط واقع!بوده که منو بخاطر خودم دوست داشته نیکه فقط فرز دمیبرگشتم تازه فهم یوقت-

ازش خچالت !اما جرات نداشتم که باهاش روبه رو بشم!تم دنبالشرف نمیهم يبرا!تونست منو خوشبخت کنه یم نیکه فقط فرز

!یبخاطر عهد شکن! ییوفا یبه خاطر ب!دمیکش یم

بعد از !خبر بود یب زیاون از همه چ!گذشاتم و رفتم یحرف و صحبت چیبدون ه یعنی!هم باهاش نکردم یخداحافظ یحت من

!رفتنم متوجه شده
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!وده؟نب يعاد ریخرده غ هیاخه ازدواج شما -

"لحظه خوشحا شد و دستامو گرفت و گفت هی"

!نه؟یپس توام نظرت هم-

تو با اون؟ تیخب اخه موقع-

گفت  یاما اون م!گفتم که صبر کنه  یکرد و من بهش م یاصرار م یاون ه!شه یدونستم ك جور نم یم!دونستم  یم نویمن ا-

که واقعا هر دوتون مصصم بوده  نیبوده مگه ا یکه کار مشکلبه نظر من - !ادیبرب یزندگ هیتونه از عهده چرخوندن  یم گهید

...که يمعتقد بدو ودتچون تو خ!اد یبه نظر م ينطوریاما ا نیباش

!بودم نیچون واقع ب-

!شد؟ یچ یحاال بعدا که برگشت!خرده کمه هیم  یسالگ 18خب -

!نیماش یخونه زندگ.خوب شده بود شیوضع مال گهیاون د-

!؟يدیتو از کجا فهم-

برنامه !کرد فیازش برام تعر زایچ یلیدوستم سحر تو فرودگاهه و خ!کهیش یلیکه خ نشمیماش!هیخب خلبانا که حقوقشون عال-

!؟یدون یم!گه یپروازهاشم اون به من م

!؟یچ یعنی نیا!؟<ازدواج نکرده هنوز

!ازت خبر داشت؟!دوستت داره و هنوز منتظرته دیشا!دونم ینم-

!دهیپرس یمد اقا محتما از اح!اره خب-

؟يبچه م دار هیو  يدونه ازدواج کرد یحتما م-

!حتما-

!؟يحاال باهاش صحبت کرد-



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٢

!نه-

!؟یپس چ-

!فقط این چند وقته می رم و از دور نگاهش می کنم! گفتم که-

خوشحال شدم و خیلی ! پس شکر خدا هیچ اتفاقی نیفتاده و ما بیخودي فکراي بد می کردیم! یه مرتبه متوجه همه چی شدم_

(گفتم

!اون چی؟-

!براي همین گفتم کلی برات حرف دارم! امروز تازه منو دید-

!خب بگو-

تصمیم گرفته بودم که دیگه امروز برم ! دل تو دلم نبود! صبر کردم تا بیاد! امروز رفتم پارکی که همیشه توش ورزش می کنه-

بهش بگم بچه بودم و قدر عشق و محبت ش ! لی چیزا خبر نداشتمازش عذزخواهی کنم و بهش بگم از خی! و باهاش حرف بزنم

!بزنم اشخیلی حرفا داشتم که باه! رو نمی دونستم

(یه خرده ساکت شد و بعد گفت)

!اون موقع می دونستی معنیش چی بود؟! می ترسیدم اصالً منو نشناسه! راستش می ترسیدم-

!می فهمم چی می گی! آره-

(لی گفتبعد یه مرتبه با خوشحا_

اگه منو شناخت باهاش حرف می ! با خودم گفتم می رم جلوش! داشت می دوئید! از همون دور که منو دید شناخت! اما شناخت-

اول قدم هاشو آهسته کرد و یه خرده که بهم نزدیک شد یه مرتبه ! همونطور که داشت می دوئید، از همون دور منو دید! زنم

!ایستاد

!ردخیلی جا خو! شناخت منو
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خیلی حرفا داشتم که به گلشن خانم بزنم تا از ! پس جریان اینطوري بود! خودم داشتم صحنه رو تو ذهنم مجسم می کردم)

(!نگرانی در بیاد

!باهاش حرف نزدي؟-

!انقدر عصبانی بود که جرأت نکردم-

!خب حق داره-

!هر چی بهم بگه حق داره! هر کاري بکنه حق داره! می دونم! آره-

!؟خب-

یه مرتبه هر دو سرمونو بلند کردیم طرف ! یه خرده نگاهم کرد و بعدش این کالغاي گند باز داد و فریاد کردن! هیچی دیگه-

مطمئن بودم ! مثل اون موقع ها که اون ته باغ هر وقت دو کلمه می خواستیم با هم حرف بزنیم سر و صداشون در می اومد! شون

!کردکه اونم به همین موضوع فکر می 

!خب؟-

!بعدش گذاشت و رفت! هیچی-

!رفت؟-

!یه خرده رفت و بعد برگشت و یه نگاه دیگه بهم کرد و رفت! آره-

!تو چیکار کردي؟-

گذاشتم بره یه ! انقدر عصبانی بود که اگرم می رفتم جلو و حرف می زدم حتماً یه چیزي بهم می گفت! چیکار باید می کردم؟-

...یعنی اینکه! آخه آروم بهش گفتم من برگشتم! می دونم خودش می آد جلو! یه احساسی دارم یعنی! خرده فکر بکنه بعد

(خندیدم و گفتم)

!یعنی یعنی-
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(دو تایی زدیم زیر خنده و گفت)

!تو می گی چی می شه؟-

!راستش نمی دونم اما اگه واقعاً دوستت داشته باشه و هنوزم ازدواج نکرده باشه، حتماً می آد جلو-

!تو چشماش عصبانیت بو اما عشق م بود! منم همین فکرو می کنم-

!خیلی آ آرزو دارن اجازه بدي بیان خواستگاریت! خودتو دست کم نگیر-

(یه لحظه ساکت شد و بعد آروم گفت)

!آخه االن دیگه یه خرده وضع من فرق می کنه-

!اگه منظورت ازدواجت با تام و وجود هانیه داري اشتباه می کنی-

(یه نگاه امیدوار بهم کرد که گفتم_

!تو واقعاً دختر قشنگی هستی کیمیا-

!اونجوري هام نیست! نه دیگه-

کار بدي م نکردي ! تو هم قشنگی هم خوش تیپ و هم خوش اندام! من از همون اولین بار که دیدمت گفتم قشنگی! چرا بخدا-

!ازدواج کردي و جدا شدي! که

!...آخه-

یارو یه خرده خوشگلی داره با دو تا بچه شوهر می کنه اونم ! بیا هزار تا خواستگار نشون ت بدم! رو بنداز دوراصالً این فکرا -

!واقعاً که کیمیا! اون وقت تو با این خوشگلی این حرفا رو می زنی و انقدر خودتو دست کم می گیري؟! چه شوهري

؟!تقویت کنیتروخدا داري جدي می گی یا می خواي اعتماد به نفس رو -

!من اگه قشنگی ترو داشتم دیگه تو دنیا غم نداشتم! به جون مادرم نه

(یه مرتبه بغلم کرد و زد زیر گریه و همونجور که گریه می کرد گفت)
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!خیلی وقت بود که به این حرفا احتیاج داشتم! مرسی! مرسی مریم-

!مرسی مریم جون! داشتم یکی اینا رو بهم بگه احتیاج

به ! من اولین بار که دیدمت بهت حسودي م شد! ی می خواي برات قسم میخورم که حتی یه کلمه شم دروغ نگفتمبه هر چ-

!واقعاً قشنگه! صورتت

(بعد نگاهم کرد که با دست اشک هاشو پاك کردم و گفتم! بیشتر تو بغلش فشارم داد)

!حاال واقعاً دوستش داري؟-

!به خدا آره

!مثل اون دفعه که نیست؟-

!من فقط با فرزین خوشبخت می شم اما این وسط پول یه دیوار بین مون کشیده! مریم! مریم! اون موقع بچه بودم! نه!نه

!االن خلبان شده دیگه؟! اگه واقعاً دوستش داري و اونم دوستت داره این چیزا اصالً مهم نیست-

!خیلی وقته-

اون االن ! اما آینده و شخصیت مون رو چرا! ون رو انتخاب نمی کنیمما خودمون پدرا و مادرام! دیگه هیچ مشکلی نیست! خب-

!دیگه مشکلی باقی نمی مونه! اونم که پسر خوبیه! توام که دوستش داري! یه شغل خوب و آبرومند داره

!خونواده م! چرا-

!که ازدواج نکرده حاال این سحر، دوستت مطمئنه! فکر نکنم اونام انقدر سخت گیر باشن! درست می شه! فکرشو نکن-

!صد در صد! آره! آره-

!خب حتماً منتظر تو بوده-

باور کن مریم نه با کسی شوخی می کنه و نه اصالً سرش رو می ! گاهی می رم فرودگاه و از دور می بینمش! خیلی آقاس-

!می دونی که چی می گم؟....! چرخونه این ور و اون ور که مثالً
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. حماً توسط احمد آقا از همه چی با خبر بوده و صبر کرده که تو خودت تصمیم بگیري! و می خوادانگار فقط تر! آره، می فهمم-

!براي همین م تا حاال نه جلو اومده ونه پیغامی چیزي بهت داده

!می دونی از کجا مطمئن هستم که هنوز دوستم داره؟! به خاطر همین تا حاال کاري نکرده! آره، همینه-

!از کجا؟-

یه مرتبه اومد جلو و از دوستم . دنبالم اومده بود. یعنی اکثراً همون رستوران می رفتم. با دوستم رفته بودیم یه رستوران یه بار-

مسئله ازدواج رو . اونم نشست. دوستم به هواي دستشویی بلند شد و رفت! می خواست باهام صحبت کنه! عذرخواهی کرد

! از اون به بعد تا حاال همیشه می ره همون رستوران و سر همون میز می شینه! مگفت بهشحاال بگذریم چی ! دوباره مطرح کرد

!به یاد گذشته می ره اونجا می شینه! اگرم اون میز خالی نباشه، صبر می کنه تا خالی بشه

!با این حسابا دیگه اصالً حرفی نمی مونه که-

!فقط نمی دونم پدرم و مادربزرگم چی می گن-

!همه چی درست می شه! نگران اونا نباش-

!من بدون هانی نمی تونم زنده بمونم! فقط خدا کنه که هانی رو قبول کنه-

!موضوع اصالً ربطی به اون نداشته! اون یه بچه بی گناهه! حتماً قبول می کنه-

!تو می گی چیکار کنم؟-

!چی رو؟-

بازم برم سراغش؟-

!عجله نکن! حتماً خودش می آد !یه خرده بهش وقت بده که فکر کنه! فعالً نه! نه-

تا چند وقت پیش که همه چی برام ! یعنی االن که با تو حرف زدم خیلی امیدوار شدم! تازه االن که خوبه! دلم خیلی شور می زنه-

!سیاه سیاه بود
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!من تا حاال با پدرت صحبت نکردم و نمی دونم طرز فکرش چه جوریه-

!اگه اون راضی بشه همه چی تمومه! مشکل فقط مادربزرگه! نطقیهخیلی مالیم و م! با پدرم مشکل ندارم-

اون که راضی بشه، مادربزرگت رو ! باید بري و با پدرت حرف بزنی! باید یکی باهاش صحبت کنه و کمکم گوشش رو پر کنه-

!راضی می کنه

!آره اما کی با مادربزرگ حرف بزنه و گوشش رو پر کنه؟-

چند وقته به اخالقش آشنا شدم این! می خواي من حرف بزنم-

!تو چقدر مهربون و خوبی! الهی فدات شم مریم-

!کاري نداره که! خدا نکنه-

!اگه سر لج بیفته دیگه تمومه! فقط مواظب باش-

!اول زمینه چینی می کنم بعداً اگه اوضاع مساعد بود بهش می گم! من باهاش آروم آروم حرف می زنم-

!محبت ترو جبران کنم؟ چه جوري این همه! عالیه-

!تو دوستی این حرفا نیست یادت رفته؟-

(خندید و انگشترش رو که دستش بود بهم نشون داد و گفت)

!یادم هست! نه

! ده دقیقه یه ربع دیگه م با هم حرف زدیم و کیمیا چند تا سفارش بهم کرد و بعدش بلند شدم و رفتم تو خونه و رفتم باال)

تا منو ! بیچاره از ناراحتی کم مونده بود غش کنه! شن خانم، واقعاً دیدم مرغ سر کنده که می گن یعنی چیوقتی رفتم تو اتاق گل

(تند پرسید! دید با ویلچر همچین اومد جلو که نزدیک بود بخوره بهم

!چه خبر؟! چی شد؟-

!هیچ اتفاق بدي نیفتاده! همه چی رو فهمیدم! خیال تون راحت راحت باشه-
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!ست می گی مریم جون؟تروخدا را-

!خیال تون راحت باشه! آره بخدا-

!آخه پس جریان چیه؟-

!می گم اما اول باید یه قول هایی بهم بدین-

!بگو دیگه! دلم از حلقم اومد بیرون-

!اول آروم باشین تا بگم-

!آرومم! آرومم-

!اما شرط داره! خبراي خوبه-

!دختر جون، جون به سرم کردي! چه شرطی؟-

!خواد ازدواج کنهمی -

(یه لحظه مات شد به من و بعد گفت)

!با کی؟-

تمام این مدتم اگه رفتارش عجیب و غریب بوده یا همه ش تو خودش بوده، دلیلش فقط شما و ! با یه مرد خوب و آبرومند-

!پدرش هستین

!ما؟-

!بعله-

!ما که از خدا می خوایم اون زودتر سر و سامون بگیره-

!لفت می کنینمی گه شما مخا-

اون از کجا می دونه من مخالفت می کنم؟! من مخالفتمی کنم؟-
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!حتی یه کلمه باهام حرف نزده از کجا مخالفت منو فهمیده؟ وقتی

!حدس زده که شما مخالفت کنین-

!آخه براي چی من باید مخالفت کنم-

!می خواد و با اون خوشبخت می شه اما کیمیا فقط اونو! در حد شما نیستن! به خاطر وضع مالی خونواده طرف-

پس چرا با ! مگه همین هرمز اینا وضع مالی شون مثل ماست؟! این که دلیل نمی شه! خب خیلی آ از نظر مالی در حد ما نیستن-

!اونا مخالفت نکردم؟

!آخه اینا وضع مالی شون خیلی ضعیفه-

!یعنی چقدر ضعیفه؟-

!حتی یه خونه م ندارن! خیلی-

(رد و گفتیه فکري ک)

فقط ! وضع مالی شون رو که تو بوق و کرنا نمی خوایم بکنیم! آخرش اینه که خودم یه جاي آبرومند براشون می گیرم! به درك-

!از نظر شخصیتی چه جوري هستن؟

ین پسره اینطوري که من با کیمیا حرف زدم و اون چیزایی که من دستگیرم شده، اینه که کیمیا شدیداً به ا! ببین گلشن خانم-

!اما فردا رو خدا می دونه! تا حاالم دست از پا خطا نکرده! عالقمنده

خدا شاهده که اگه پسره آدم خوب و درستی باشه من اصالً حرفی ! این چند وقته اعصاب و روان برامون نذاشته! فردا چیه؟-

ن که وضع اینطوریه می بینم حتی اگه کاله م یه وقتی می ترسیدیم که گول بخوره و کاله سرش بره اما اال! بچه که نیست! ندارم

!طرف؟ ستحاال کی ه! سرش بره بهتر از اینه

!شاید زندگی کیمیا به این ازدواج بستگی داشته باشه ها! قول می دین که همراهی کنین؟-

!یعنی چی؟-
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!....ي ترسم که! پسره رو خیلی دوست داره-

!خودش گفت؟-

!غیر مستقیم-

خودش ضربه نمی ! کاله بردازي داشته باشد و چند وقت بعد ول ش کنه بره چی؟ گور باباي پول کرده آخه اگر طرف خیال-

!خوره؟

اون اصالً اهل این حرفا نیست؟-

!نه طرف رو می شناسین نه خونواده ش رو نه گذشته ش رو! تو از کجا می دونی؟! کیمیا از کجا می دونه؟-

!کیمیام نمی آد پسره اصالً طرف! نه اینطوري ها نیست-

!یعنی چی؟-

براي ! حتی باهاش حرفم نزده! در واقع کیمیا دنبال اونه! با اینکه می دونه وضع مالی کیمیا و شما چطوریه، اما قید کیمیا رو زده-

!تازه اگه بیاد! اون اگه بیادجلو مطمئن باشین فقط براي خود کیمیا می آد! همین می گم اهل این حرفا نیست

!این کی هست که انقدر خودشو می گیره؟! یعنی چی؟-

!چشمش دنبال پول نیست! خودشو نمی گیره-

!یعنی می شه؟-

!از بچه گی کیمیا رو می خواسته! ؟ آخه کار یه روز و دو روز نیست!واال چی بگم-

!از بچه گی؟-

!بعله-

!آشناس طرف؟-

!بعله؟-
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!دیوونه شدم واال! خب بگو ببینم کیه-

!قول دادین آ-

!می گی یا نه دختر؟-

!فرزین-

!فرزین کیه؟! فرزین؟-

!خلبانه-

!می گم کی هست؟! که خلبانه خلبانه

!فرزین پسر احمد آقا-

(یه مرتبه همونجور از ویلچر بلند می شد با تعجب خیلی زیاد گفت)

!!!کی؟-

!پسر احمد آقا-

با خودم گفتم اگه ! شد و شروع می کرد به داد و بیداد کردنبه احتمال قوي االن عصبانی می ! حدس زدم که حق با کیمیا بوده)

اینکارو کرد، سیصد تومن می آرم و می دم بهش و دیگه م پامو اینجا نمی ذارم اما یه مرتبه آروم شد و دوباره نشست و منو 

(یه لحظه بعد گفت! نگاه کرد

!پسر احمدآقا خودمون؟-

!بعله-

!کیمیا اینو بهت گفت؟-

!بعله-

!ش؟خود-
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!همین یه خرده پیش! خودش! بعله-

(دوباره نگاهم کرد و بعد گفت)

!احمد آقا پسر نداره-

(یه لحظه بعد گفتم! حاال نوبت من بود که مات بشم بهش)

!من خودم دفتر خاطراتش رو خوندم! احمد آقا پسري به نام فرزین نداره؟! یعنی چی؟-

(بازم همونجوري نگاهم کرد و بعد گفت)

! اال اهللاال اهللا-

!با خط خودش! من خودم دفتر خاطراتش رو پیدا کردم و خوندم-

(بعد گفت! بازم نگاهم کرد)

!خود کیمیا اسم فرزین رو برد؟-

چند سال بعد دوباره اومده ! گفت که از بچه گی عاشقش بوده و وقتی شما فهمیدین، ردش کردین رفته اما اون ول نکرده! بعله-

!شمام کیمیا رو فرستادین خارج! ازدواج کنه و خواسته با کیمیا

تند رفت سر میز و تنگ آب رو برداشت و آب ریخت تو لیوان که دستش لرزید و آب ! رنگ صورتش عین گچ دیوار شد)

(رفتم و براش ریختم و دادم دستش که نصف لیوان رو خورد و بعد برگشت منو نگاه کرد و گفت! ریخت رو میز

!کرد؟ شوخی که باهات نمی-

!یعنی احمد آقا اصالً پسر نداره؟! گریه می کرد و می گفت! نه بخدا-

!پسر احمد آقا چند سال پیش مرد! استغفراهللا! ال اهللا اال اهللا-

!مرد؟-

!تازه خلبان شده بود! جوون جوون بود! خدا رحمتش کنه! آره واال-
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!جوري مرد؟ چه

!از کوه پرت شد-

!کی؟-

!و نیم بعد از این که کیمیا اینا رفتن انگلیستقریباً یه سال -

!کیمیام فهمید؟-

!بعداً بهش گفتن-

یعنی چی می تونستم ! اصالً نمی دونستم چی باید بگم! آروم رفتم رو یه مبل نشستم! پاهام دیگه حس نداشت! مات شدم بهش)

!بگم؟

!!شده بودم شوکه

(م آب براي من ریخت و آورد داد بهم و گفتخانم که وضع خودش از من بد تر بود، یه لیوان گلشن

!بگیر اینو بخور یه خرده آروم شی-

(لیوان رو از دستش گرفتم و خوردم که گفت)

!می خواسته باهات شوخی کنه! حتماً سربسرت گذاشته-

!اصالً! نه-

!آخه پس چی؟-

!کیمیا جدي حرف می زد-

!آخه چه جوري می شه؟! ال اهللا اال اهللا-

!ئن هستین؟شما مطم-

!ما خودمون مراسمش رو برگزار کردیم! یعنی چی؟-
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!اسمش فرزین بود؟-

!آره-

!همه برنامه هاي پروازشم اون به کیمیا می گه! چرا دوستش به کیمیا گفته که اون هنوز ازدواج نکرده پس

!دوست کی؟-

!سحر! دوست کیمیا-

!سحر-

!بعله-

(یه لحظه دیگه بهم نگاه کرد و بعد گفت)

!سحر که چند ساله رفته خارج-

!به من می گه که تو فرودگاه کار می کنه! خارج؟-

دو ماه ! سه چهار ماه یه بار تلفن می کنه اینجا و احوال پرسی می کنه! اما ول کرد رفت خارج! اون تو فرودگاه کار می کرد-

!پیش م زنگ زد که کیمیا نبوده و با من صحبت کرد

بعدش رفت تو فکر و تا زینت نیومد هیچی . و بعد آیفون رو زد و به زینت خانم گفت چایی بیارهیه خرده منو نگاه کرد )

!نگفت

(زینت چایی آورد آروم دو تا فنجون ریخت و یکی ش رو داد به من و گفت وقتی

حال ت خوبه؟-

!مرسی! بعله-

!حاال برام از اول بگو که بهت چی گفت-

(یه خرده فکر کرد و گفت! جریان رستوران و فرودگاه و پارك م گفتم! گفتنشروع کردم تمام حرفاي کیمیا رو )
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!تو که تو پارك چیزي ندیدي؟-

!نه-

!حتی کسی نزدیک شم نشد؟-

اصالً-

(دوباره یه خرده فکر کرد و گفت)

!مطمئنی دستت ننداخته؟-

!می گم گریه می کرد و حرف می زد! اون جدي جدي بود-

(د تلفن رو برداشت و یه شماره گرفت و گفتیه لحظه فکر کرد و بع)

!الو-

خوبی؟! سالم دخترم-

.وصل کن اتاقش. عزیزم آره

(یه لحظه بعد گفت)

!دکتر-

!چیزي نشده! نه، خوبم-

!آره، اونام خوبن فقط یه مسأله اي پیش اومده-

!ولی باید باهات حرف بزنم! چیزي نیست! نه! نه-

!باهات حرف بزنهیعنی مریم می خواد ! من و مریم-

!آره، االن-

(نمی دونم دکتر چی گفت که گلشن خانم عصبانی شد و گفت)
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!ول کن اونجارو بیا! می گم همین االن-

!نه، چیزي نشده وللی االن باید بیاي-

!دیر نکنی! باشه، خداحافظ-

(بعد تلفن رو قطع کرد و یه خرده ساکت شد و بعد گفت)

!خدایا خودت به خیر بگذرون-

!یه فکر عجیب تو سرم بود! جرات نداشتم چیزي بگم یا بپرسم)

!همون که تو سر گلشن خانم بود شاید

چهاردهم فصل

!اگه خواهر داشتم انقدر دوستش نداشتم دیشا!رو دوست دارم میچقدر مر!خدا جون چقدر خوشحالم "

!چقدر محکم!زنه یچقدر خوب حرف م!داد دیام بهم

امکانم نداره بتونم محبت هاشو  گهیام دست کنه که د ياخر نیاگه بتونه ا!ن بهش کمک کنم؟تو یم يمن چه جور ایخدا

!اصال اون فرشته نجات منه!جبران کنم

!زد یحتما االن داشت با مادر بزرگم حرف م!اصال اروم و قرار نداشتم!افتادم تو باغ راه

کن که  يصداشو طور ایخدا!مادربزرگم اثر خوب بکنهگه تو  یبکن هر کلمه که م يکار هی ایخدا!بهش قدرت بده ایخدا

 یهمه چ گهیاگه مادر بزرگ موافقت کنه د!زبون مادربزرگم رو ببند که نتونه نه بگه ایخدا!قرار بده  ریمادربزرگم رو تحت تاث

!هزن یپدرم رو حرف مادربزرگم حرف نم!تمومه

!کنم که سرم گرم بشه و وقت بگذره یم يزحداقل باهاش با!رو برگردونه یمهناز هان یکاشک!بودم کالفه

!ادیاز کالغا بدم ن دمیقول م گهیبده د يمادربزرگ رضا اگه

!که ور دارن برن تو لونه شون ذارمیبراشون صابونم م تازه
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!خوره؟ یکالغ صابون به چه دردش م یراست

!ذارم یبراشون م ریپن خب

!یگل سرخ يچه بوته ها!داره یبزرگ و قشنگ يچه درختا!باغ قشنگه نیچقدر ا!دور دور باغ گشتم هی

 ریاون وقتا مثل حاال پ!بچه بودم یاز وقت!کنه یکار م نجایو چند ساله که ا نیچند! دهیباغ زحمت کش نیا يبرا یلیخ باغبونمون

و له نکنم مواظب بود که گلها ر یچشم ریاومدم تو باغ همه ش ز یبا دوچرخه م یوقت!دمیترس یازش م یلیخ ادمهی!نشده بود

!کن دختر جون يگفت برو اون طرف باز یرفت و م یچشم غره بهم م هیشد  یگل م يباغچه ها کیهر وقت دوچرخه م نزد!

!حتما!کنه یداره به من فکر م!کنه؟ یم کاریداره چ!کجاست؟ نیاالن فرز.کنار استخر نشستم رفتم

!فکر کن ندهیا به!گذشته ها رو فراموش کن!نیخدا خوب و مثبت فکر کن فرز ترو

االن مثل چند سال  گهیئ!شه یدرست م یداره همه چ گهید!ارداه کوچولو هی!یکه اراده کن هیفقط کاف!رو فراموش کن زیچ همه

!یعجله کن دیگم که با یاالن بهت م!ستین شیپ

!کنه حرفامو گوش بده خدا

!یست فکر کنو در ینیجا بش هی يو بر يزیبر ییچا هیو بعد  يریدوش بگ هی دیبا االن

!ساله م بوده 18وقتا من فقط  اون

!کنه یبه نفع منه و تبرئه م م نیا!خب

!يجوون بود یلیوقتا تو خ اون

!به نفع منه نمیا

!یچینه ه یوقتا تو نه خونه داشت اون

!به نفع منه نمیا

!شهیکم کم م حداقل کم ای!شه یت تموم م یحتما ناراحن!قضاوت کن نایحاال با در نظر گرفتن همه ا خب
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بگه منو دوست داره حتما به خاطر پول و ثروت  یترسوند که هرک یمنو م شهیزدم هم یوقتا که با مادرم حرف م اون

!شدم یمتنفر م!ترس که نه!دمیترس یخب منم م!پدرمه

!بود نطوریهم سروش

!رذل بود یلیخ!متنفر شدم ایاز دن!از همه متنفر شدم.دمیفهم یوقت!متنفر شدم ازش

!بهت اعتماد دارم!دونم یمن م!يخوا یتو فقط منو به خاطر خودم م!یستین ينطوریدونم که تو ا یم ماا

!االن وقت عجله کردنه!نیگرفتنه فرز میوقت تصم حاال

!کشه یداره زحمت م!زنه یداره اون باال به خاطر من حرف م میمر

!کار اخراج بشه نیبه خاطر ا ممکنه

!کنه یداره بخاطر ما تالش م اون

که من از خونه  يشد یو منتظر م يستادیا یساعتها کنار اون درخت م ادتهی!؟ینیلحظه منو بب هیکه فقط  یسالها ارزو داشت دتهی

!؟ینیو تو از دور منو بب رونیب امیب

!دهیهمه سال انتظار وقتش رس نیبعد از ا حاال

!یبکن يکار هینوبت توئه که  گهید االن

 ینم یکه پول خوشبخت دمیمن حاال فهم!ساده یزندگ هی! میکن یتوش زندگ میو بر میچولو اجاره کنخونه کو هی میتون یم

!نداره تیبرام اهم یو عال کیش نیخونه بزرگ و باغ و ماش گهید!اره

!هیاما پر از عشق و محبت کاف کیخونه کوچ هی

رو  زیمن برات همه چ!میش یجمع م زیم هیسر  ییتا سه یکنم و با هان یمن با عشق برات صبحونه درست م يکه پرواز دار روزا

!کنم یکنم و صبحونه خوردنت رو تماشا م یاماده م

!يکنم که سالم برگرد یو من برات دعا م ير یم يتو با شاد بعد
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!کنم یام پشت پنجره و به اسمون نگاه م یکارم تموم شد م یپزم و وقت یکنم و برات غذا م یم زیخونه رو برات تم بعد

!یش یسرم رد م ياز باال يهمون موقع تو دار دیشا

!زشت و بد صدا يبه اون کالغا یحت!دم که به تو برسونه یعشقم رو م غامیبهش پ نمیب یرو که رو اسمون م يهر پرنده ا من

!يریگ یمنو با دلت م غامیابرها پ ونیاز م تو

!میش یشهرها با هم رد م يکنم و از باال یبا تو پرواز م من

!رنیرو ازمون بگ یرسه که خوشبخت یهستن و دستشون به ما نم نیکه اون پائ ییادما!سر ادما يباال از

!يمونم تا برگرد یتو خونه منتظرت م من

!ها ساعت روزها هفته ها ماه ها سالها قهیدق

!بگم یمنتظرت هستم تا بهت خسته نباش کمونیدر خونه کوچ يو من جلو يگرد یبر م تو

!ستاره ایدن هیبا  يردگ یبرم تو

!ن دهیکه به لباست چسب ییابرها با

!تازه يبا هوا يگرد یبر م تو

!ياسمون با خودت اورد يکه از باال ییهوا

!پاك پاك

!یکن یپر م یهان کیپدر رو تو قلب کوچ یخال يجا تو

!یگ یپر ستاره قصه م ياز اسمون ها براش

!ینیب یکه اون باال م ییفرشته ها از

!زهیر یدن ازش ستاره م یبالهاشون رو تکو م یکه وقت ییها هفرشت

!مونم یمون منتظرت م کیدر خونه کوچ يو من جلو يگرد یبرم تو
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!کالغ ا يصدا بازم

!کردن؟ یچرا انقدر با هم دعوا م!؟>چه مرگشونه  نایا

!کردن یبلند کردم دو تا لونه دارن اما بازم با هم دعوا م سرمو

!رندا یزشت يصدا چه

!اون کس خود منم دیشا!کنه یم تشونیاذ یکس دیشا

!شن یم یشه عصبان یم کشونینزد بهیغر هی نکهیاز ا دیشا

!انگار برگشته!اومد یهان يصدا

براش  مید!بغلش کردم!طرف من دیدوئ یو هان رونیاومدن ب نتیو مناز و ز یهان دمیاستخر که رس کینزد.طرف خونه رفتم

!گفت یپارك کرده بود برام م يکه تو ییها يزد و از باز یحرف م پشت سر هم.تنگ شده بود

اروم به لباسام اشاره .و نگاهش کردم نیرو گذاشتم زم یهان!بهم بگه يزیچ هیخواست  یانگار م!کرد یداشت نگاهم م نتیز

"کرد و گفت

!شده یخانملباستون خاک-

درست شده مثل لباس !شده؟ یو خاک فیلباسم کث يا فقط جلواما چر!بود فیدستام کث!گفت یبه لباسام نگاه کردم راست م"

!همون موقع که از درخت رفت باال!میمر

.تو خونه و دستامو شستم و لباسامو عوض کردم و برگشتم تو باغ رفتم

 یمانقدر نگران بودم که ن!اشتها نداشتم.بهم گفت که ناهار حاضره نتیز.رو برده بود که نارهارش رو بخوره یهان مهناز

.شروع کردم به قدم زدن.بخورم يزیدونستم چ

!اتاق احمد اقا کیشدم نزد دهیکش اریاخت یب

!یاز بچه گ دیشا!بودم دهیاون اتاقا رو ند يوقت بود که تو یلیخ
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!برم تو اتاقشون ينطوریمن اجازه نداشتم هم اخه

!اجازه نداشت چکسیه

.و حموم ییدستشو هیدونستم دو تا اتاقه با  یم

!نمیبهانه برم و توش رو بب هیخواست به  یدلم م یلیخ

!کرده یسالها کجا زندگ نیفرز نمیخواست بب یم دلم

!بود نیفرز ياون تو هوا حتما

!در باغ باز شد دمیزدم که د یدور و ور اتاق شون قدم م داشتم

!بود پدرم

!باشه مارستانیتو ب دیپدرم االن با!وقت روز؟ نیا

!رو نکاه کنه رفت طرف خونه ییجا نکهیعجله و بدون ا با

!اومده بود شیپ یمسئله مهم حتما

!نیمن و فرز مسئله

!حتما!کار خودش رو کرده بود میمر

!اگه موفق نشده بود چرا پدرم برگشته خونه؟!موفق شده حتما

!خونه ادیمادربزرگ بهش تلفن کرده و گفته ب حتما

!و قانع کنهحتما تونسته مادربزرگم ر!موفق شده میمر حتما

ما دخالت  يخصو یگفت که تو زندگ یدادو بهش م یمادربزرگم جواب نه بهش م تاینها!اومد خونه ینبود پدرم تم نطوریا اگه

!من شیگشت پ یبرم نیو غمگ وسیبا چهر ما میبعدشم مر!نکنه

!خوان با پدرم صحبت کنن یحتما موفق شده و حاال م!نه
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!م کمکش کن گهیبار د هی خداجون

!و مهربونه میمال یلیهر چند پدرم خ!بذاره+ پدرمم اثر  يبکن رو يکار هی

!نداره يکردن پدرم کار یکنه راض یتونسته باشه مادربزرگ رو راض میمر اگر

دفعه به زورم که شده طالهام رو  نیا!دم یهر چقدرم که بگه نه گوش نم!دم بهش یکارو بکنه تمام طالهام رو م نیتونسته ا گه

!کنم یکارهاش رو جبران م يجور هی!هشدم ب یم

!شکه که با پدرم صحبت کنن یطول م چقدر

!حضور داشته باشم دیاون وقت خودم نبا رنیگ یم میمن تصم یاونجا دارن در مورد زندگ!خدا چقدر سخته يوا

 يتونم کار ینباشه نم یضاگه پدرم را!باشه یپدرم راض دیبا!بهتره ينطوریخواد بکنم اما ا یدلم م يتونم هر کار یمن م خب

!باشه یاون راض دیبا.دوست دارم یلیپدرم رو خ!بکنم

 دیاالن با!يهمه سال فکر کرد نیا!ستیحاال که وقت فکر کردن ن!ده؟ یچرا انقدر طولش م!کنه؟ یم کاریداره چ نیفرز االن

!یعمل کن

رم باهاش حرف  یاگه اون گفت خوبه م!ورت کنم بعدمش میبذار با مر!اما نه!برم با احمد اقا حرف بزنم ستیبد ن!اد؟ ینم چرا

دونه  یم میمر!بهتره ينطوریا!اره!حرف بزنه نیبره با خود فرز میمستق دمیشا!بره باهاش حرف بزنه میاصال بهتره مر!زنم یم

!رفتار کنه يبگه و چطور یچ

 نیاز ا فیح!ن؟یریگ یو صدا سرسام نمهمه سر  نیخودتون از ا!اخه شماها چه مرگتونه؟!کالغ ت بلند شد يسر و صدا بازم

 نیلونه دار گهیاصال ذ!ن؟یکن یبازم شماها سر و صدا م نمیامروز قطعشون کنن تا بب نیگفتم هم یدرختا خاطره دارم و گرنه م

!ن؟یدعوا کن گهیبا همد یهدلتون و  ریبزنه ز یتوش و خوش نیکه بر

!بوذ؟ فیو کث یسم خاکلبا يچرا جلو یراست!نیخوبه دو تا لونه هم دار تازه

!گه؟ یم یداره به پدرم چ میمر االن
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!کنه یو تالش خودشو م یحتما داره تمام سع طلفک

!موفق شده حتما

!شم یم وونهیدارم د ایخدا

!شکه؟ یطول م چقدر

!درخت نشستم هی ریز همونجا

!ردک یداد و منطقه ممنوعه رو از دور نگاه م یم هیبهش تک نیفرز شهیکه هم یدرخت

!زندان هی مثل

!یمرزها نالمرئ!واریزندان بدون د هی!دهیکش یسخت چقدر

پانزدهم فصل

.ساعت نگذشته بود که در زدن و بالفاصله دکتر اومد تو اتاق مین

کت و شلوار و !بودم دهیاز دکترا که د یلیمثل خ.افهیقدبلند بود و خوش ق.بود پیخوش ت!دمشید یبود که م يبار نیدوم نیا

!اتکراو

!زده بود يدیقشنگ به سف یلیبود و بغل سرش خ يموهاش جوگند!خوب ادکلنش از همونجا زد تو اتاق يبو

!مضطرب بود یلیداشت اما االن خ يچهره شاد دمشیاول که د دفعه

"گفتاحترم جواب سالمم رو داد و فت طرف گلشن خانم و  يادا يبرا.يلبخند اجبار هیبا .جام بلند شدم و سالم کردم  از

!شده؟ یچ-

.نیبش-

ش رو حفظ  يکرد خونسر د یافتاده اما سع یخواد بفهمه که چه اتفاق یکالفه س و زودتر دلش م یلیدونستم خ یم نکهیبا ا"

"مبل نشست و گفت هیرفت رو .کنه
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!شده؟ یچ!مادر نیبفرمائ-

!یبدون توام دیخانم گفته که با میبه مر ییزایچ هی ایمیک ایگو!ستین يزیچ!اروم باش-

زد  گهیلبخند د هیلحظه به گلشن خانم نگاه کرد و بعد برگشت طرف من و  هی!احساس کردم که حالت چهره اش عوض شد"

"و گفت

خانم؟ میبه شما گفته مر یچ ایمیک-

"دونستم از کجا شورع کنم که گلشن خانم به کمکم اومد و گفت ینم"

!داره تیانگار واقع اما بهیخودمونم عج يبرا میگ یکه م ییزایچ نیا-

!داره؟ تیمادر واقع یچ-

!کرده دایپ یروح یمقدار افسردگ هی ایمیکنم که ک یمن احساس م-

!ا؟یمیک-

!زمیاره عز-

ن؟یدیرس جهینت نیشما از کجا به ا-

گفته؟ میبه مر ییزایچ هی-

"دوباره برگشت طرف من و اروم گفت"

زم؟یبه شما گفته عز یچ-

انگار !شروع کنم يکردم که چه جور یداشت ذهنم رو مرتب م.انم نگاه کردم که با سر بهم اشاره کردبرگشتم و به گلشن خ"

"دکتر متوجه اظطرابم شد که گفت

!هست بگو یراحت باش و هر چ!دارم رشیپذ یمن امادگ!خونسرد باش دختر جون-

 نیکه ا یاز گذشته ها و اتفاقات!ردودل کردنبرام د.دوست شدن یلیچند روزه با من خ نیخانم تو ا ایمیراستش ک!چشم!30مر-
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و  یبوده که تو زندگ ییزایقبل برام گفتن چ يکه روزا ییالبته اونا!رو به من گفتن زیهمه چ بایتقر!اومده شیچند ساله براشون پ

!هیعاد ریمقدار غ هی.دمیامروز فهم که يزیچ نیهست اما ا یهر کس يبرا

!خب؟-

دونن که شما و گلشن خانم  یخوان باهاش ازدواج کنن اما م ینفر رو دوست دارن و م هیکه خانم امروز برام گفت  ایمیک-

!نیکن یموافقت نم

"مقدار چهر ه ش رفت تو هم اما باز اروم گفت هی"

خواد ازدواج کنه؟ یم یبا ک-

گه می تونم بهش کمک وقتی اسمش رو به من گفت و گفت که خیلی دوستش داره، ازم خواست که ا! مسئله اصلی همینجاست-

منم قبول کردم و اومدم پیش گلشن خانم و سعی کردم موقعیت و وضعیت کیمیا خانم رو براشون شرح بدم و نظر ایشون . کنم

!پیچیده اي روبرو شدیم لیاما با مسئله خی! رو در مورد این ازدواج بدونم

!متوجه نمی شم؟-

(گلشن خانم شروع کرد بقیه ش رو گفتن)

!می خواد باهاش ازدواج کنه خیلی عجیبهکسی که -

چرا؟-

!پسر احمدآقا! فرزین یادت هست؟-

(!نگاه مون کرد)

!یادت هست می گم؟-

!آره-

!می خواد با اون ازدواج کنه-
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!تا اینو گفت و دکتر با تمام خونسردیش یه مرتبه از رو مبل بلند شد و مات شد به گلشن خانم)

(بعد آروم نشست و گفت! ه کرد و دوباره به گلشن خانملحظه بعد برگشت به من نگا یه

!یعنی مریم خانم رو اذیت می کنه؟-

!منم اول فکر می کردم که داره سر به سر مریم می ذاره اما انگار اینطوري نیست-

(بعد به من گفت)

!جریان رستوران و پارك رو! به دکتر همه چی رو بگو-

(دکتر برگشت طرف من که گفتم)

! خانم از من خواسته بودن که هر وقت کیمیا خانم می رن بیرون دنبال شون برم و ببینم کجا می رن و چیکار می کنن گلشن-

!منم با احمد آقا چند بار تعقیب شون کردم

(تا اینو گفتم، دکتر با تعجب برگشت و به گلشن خانم نگاه کرد که گلشن خانم گفت)

!حاال بقیه ش رو گوش کن! مجبور بودم-

(بعد به من اشاره کرد که گفتم)

فقط نشسته بودن و ! یه بار رفتن فرودگاه. درست مثل کسی که با یه نفر مالقات داره اما هیچکس نیومد. یه بار رستوران رفتن-

من تو پارك فکر کردم که مواظب کسی هستن و در واقع یه نفر رو زیر ! دفعه آخر که امروز باشه رفتن پارك! نگاه می کردن

!چون اونجام کسی نبود! نظر گرفتن

! البته همه چی با هم جور در اومد که من تعجب نکردم! امروز باهام صحبت کردن، گفتن که رفته بودن فرزین رو ببینن وقتی

این همونکه کیمیا خانم با وجود ! به خاطر ناراحتی هایی که از قدیم داشته! گفتن فرزین از دور ایشون رو دیده اما جلو نیومده

!داشته، بی خبر گذاشته و از ایران رفته نکه قول و قرار ازدواج با فرزی

اما وقتی با گلشن خانم صحبت کردم و ! در واقع براي من مسئله توجیه شد که چرا هر بار کسی سر قرار حاضر نمی شد یعنی
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....ایشون گفتن که فرزین سال ها پیش

(نمی دونستم دیگه چی باید بگم که گلشن خانم گفت! شده بود به من دکتر مات! دیگه بقیه حرفم رو ادامه ندادم)

!یعنی ممکنه خیاالت ورش داشته باشه؟! تو چی فکر می کنی؟-

(دست کرد از تو جیب ش یه بسته سیگار در آورد که گلشن خانم گفت. یه لحظه دکتر به خودش اومد)

!مگه نگفتی دیگه نمی کشی؟! با اون قلبت؟! سیگار؟-

(!می فهمیدم چه حالی داره! تر یه نگاهی بهش کرد و بعد یه دونه روشن کرد و هیچی نگفتدک)

شاید فهمیده که مریم تعقیب ش می کنه و خواسته همه مون رو ! می گم بهتر نیست که خودت بري باهاش حرف بزنی؟-

!شاید مثالً اینطوري دلش خنک می شه! دست بندازه

(ر زد، آروم از من پرسیددکتر دو سه تا پک که به سیگا)

!شما چقدر مطمئن هستین که کیمیا شوخی نکرده؟-

!کیمیا خانم همه چی رو جدي جدي می گه! هیچ شوخی اي در کار نیست-

نمی دونم متوجه می شین یا ! اگه واقعیت داشته باشه نشونه خوبی نیست! آخه این خیلی عجیبه که یه انسان یه مرده رو ببینه-

!نه؟

دیگه ! کیمیا خانم واقعاً این کارها رو کردن! اي دکتر اما من اون چیزایی رو که شنیدم و دیدم و درك کردم بهتون گفتمبله آق-

خودشونم که به من گفتن که ! قبل از این هم که به همین صورت می رفتن بیرون و بر می گشتن! اینو که خودم شاهد بودم

!ننمی بی وخیلی وقته می رن و از دور فرزین ر

!آخه چه جوري می شه که یه نفر رو که در قید حیات نیست دید و از دور مواظبش بود! فرزین؟-

(تو همین موقع گلشن خانم گفت)

!عزیزم افسردگی یعنی همین دیگه-
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!آخه افسردگی شرایط دیگه اي داره-

!باید زودتر یه کاري کرد! ی دیگهیعنی مریض! اگه اینا راست باشه یعنی چی! حاال یا افسردگی یا هر اسمی که داره-

....کسی که وارد توهم و خیال بشه یعنی! این یه بیمایه خطرناکه! من تصور نمی کنم که اینطوري باشه-

به صورت هر کدوم شون نگاه می کردم، غم و درد رو توش می ! خیلی ناراحت بودم! سکوت برقرار شد. دیگه چیزي نگفت)

(براي همین گفتم! دیدم

!زه هست چیزي بگم؟اجا-

(هر دو سرشون رو بلند کردن که گفتم)

چون حاال از همه چیز با خبرم و نکته ! این دفعه بهتر می دونم چی بگم! یعنی یه بار دیگه! بذارین من باهاش حرف بزنم-

!در ضمن یه دفتر خاطراتم هست! تاریکی برام وجود نداره

(گلشن خانم تند گفت)

یانش چیه؟راستی دفتر خاطرات جر-

!داشتن از تعجب شاخ در می آوردن! داستان دفتر خاطرات رو براشون گفتم)

(پرسید دکتر

!توش چی نوشته بود؟-

!هر دو ناراحت شدن. تا اونجا که خونده بودم براشون گفتم)

(گلشن خانم که گفت مخصوصاً

فکر نمی کردم که به اینجا ها ! ه بازیه بچه گونه ساون موقع ها زینت خانم جریان ها رو برام تعریف می کرد فکر می کردم ی-

! فقط بهش گفتم یه خرده باهاش حرف بزنه که هشیار بشه! من به احمد آقام نگفتم که فرزین رو از اینجا بیرون کنه! برسه

!طفلک چه زجري کشیده! احمد آقا سرِ خود این کارا رو کرده! همین خدا شاهده
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(گفت دکتر سیگارش رو خاموش کرد و)

!شاید چیزاي بیشتري رو بفهمیم! شما همین االن برین و باهاش حرف بزنین! مریم خانم-

!در مورد ازدواج! قرار بود من رضایت شما رو جلب کنم-

(گلشن خانم تند گفت)

!اگه خیال مسخره کردن ما ها رو داشته باشه معلوم می شه! ببین چی می گه! برو بهش بگو ما راضی ایم-

.زینت خانم گفت کیمیا تو باغه. اهی به هر دو شون کردم و بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون و رفتم پائینیه نگ)

!استخر رو رد کردم و رفتم جلوتر که دیدم ته باغ، پشت اتاق احمد آقا، زیر همون درخت نشسته. تو باغ ندیدمش رفتم

(از جاش بلن شد و گفتتا رسیدم یه مرتبه . حواسش به باالي درخت بود! جلو رفتم

!!چی شد؟-

انقدر جدي بود که باورم نمی شد بخواد منو دست ! اما امکان نداشت! نکنه داشت مسخره م می کرد؟! خودمم شک کردم)

!همچین طبیعی با من برخورد کرد و ازم پرسید که مسئله شوخی و سر به سر گذاشتن برام منتفی شد! بندازه

(م و گفتمبغلش و دستش رو گرفت رفتم

!انگار داره همه چی درست می شه! نگران نباش-

(یه مرتبه پرید بغلم کرد و زد زیر گریه و گفت)

!وقتی پدرم با عجله اومد خونه فهمیدم داره یه جورایی می شه! همه ش برات دعا کردم! به خدا می دونستم! می دونستم-

!طفلک واقعاً بیمار شده بود! گریه م گرفت)

(رل کردم و دست کشیدم به مو هاش که نگاهم کرد و گفتکنت خودمو

!چی گفتن؟-

!گلشن خانم با پدرت تماس گرفت! انگار راضی ان-
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!باید یه مقدار با هم صحبت کنن گفتن

!یعنی واقعاً راضی بود یا براي از سر باز کردن اینطوري گفت؟! نظرش چی بود؟-

!نه، راضی بود-

!نمممنو! ممنونم! خدا جون شکرت-

(آروم نشوندمش و خودمم نشستم پهلوش و گفتم! خیلی سعی کردم که جلوش گریه نکنم)

!حاال می خواي چیکار کنی؟-

(نگاهم کرد و گفت)

!باید یه کار دیگه برام بکنی! می دونم االن می گی چقدر این دختر پروئه اما جز تو کسی رو ندارم مریم-

!چه کاري؟-

!تو می دونی چطوري اونم راضی کنی! تو می تونی! اگه نیومد جلو باید تو باهاش حرف بزنی! فرزنبا ! باید باهاش حرف بزنی-

(!این دفعه نتونستم جلو خودمو بگیرم و اشک از چشمام اومد پائین! دوباره زد زیر گریه)

! بخدا من جبران می کنم! کنیتو باید باهاش حرف بزنی و راضی ش ! اصالً دیگه طرف خونه مام نمی آد! اون دیگه نمی آد جلو-

! فقط این یکی کارم برام بکن! همه ش مال تو! از ته ته دلم می گم! تمام طال و جواهرم مال تو! هر کاري بخواي برات می نم

!خواهش می کنم مریم

سعی می  انقدر خودم شوکه شده بودم که فقط داشتم! نمی دونستم چی باید بهش بگم! دوتایی گریه کردیم! بغلش کردم)

!مگه می شد باور کرد دختري با این موقعیت به یه همچین جایی رسیده باشه! کردم خودمو پیدا کنم

(چند دقیقه به همون حالت بودیم و بعد اشک هاشو پاك کردم و گفتم خالصه

!حتماً درست می شه! با اونم حرف می زنم! اونم درست می شه! دیگه آروم باش-

!منم جاي اون بودم دیگه پامو اینجا نمیذاشتم! چند بار از اینجا بیرونش کردن! اینجا بیا نیست فرزین دیگه! غکر نکنم-
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!حتماً حرف منو گوش می ده! من باهاش حرف می زنم! تو فکرشو نکن-

ظر من می اون روزایی که همینجا، تکیه ش رو به این درخت می داد و منت! اون وقتا! کاشکی می فهمیدم که چی تو فکرشه االن -

امروز تمام این درختا رو نگاه ! واقعاً سخته مریم، مگه نه؟! سه ساعت! دو ساعت! یه ساعت! موند تا کی از خونه بیام بیرون

!اي چیزي برام کنده باشه اما هیچی نبود گاريکردم شاید رو تنه شون یه یاد

آروم و ! نمی تونستم باور کنم! ر خاطرات بهم زده بوداین همون حرفی بود که قبل از پیدا شدن دفت! یه لحظه مات شدم بهش)

(با تردید و شک ازش پرسیدم

!نامه اي، چیزي؟! چیزي ازش پیدا نکردي؟0

(مخصوصاً اینطوري گفتم که اگه به دفتر خاطرات اشاره کرد بتونم یه جوري مسئله رو رفع کنم که گفت)

!هیچی نه،

(کمی جرات پیدا کردم و گفتم)

!ر خاطراتی، چیزي؟مثالً دفت-

!نه، اصالً-

(!یه مهر تائید به خیلی چیزا! این حرفش خیلی سنگین بود! تو دلم یه چیزي شکست و فرو ریخت)

!نمی دونم تو لنه شون چه خبره که همه ش توش دعواس! این کالغاي گَندم که همه ش سر و صدا می کنن-

(طمینان ازش پرسیدمبازم با شک و تردید، شایدم براي آخرین مرحله از ا)

!نکنه فرزین یه چیزي برات تو لونه اونا گذاشته باشه؟-

(با تعجب نگاهم کرد و گفت)

!یعنی می شه؟-

!نمی دونم شاید-
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!چیکار کنم؟-

فعالً این مسأله مهمه که پدرت و گلشن خانم ! بعداً من یه جوري از درخت می رم باال و اون تو رو نگاه می کنم! فعالً هیچی-

!ارن راضی می شند

من گریه می کردم و اون طفلک به خاطر زحمت هایی که بهم داده بود ازم تشکر ! بازم گریه کردم. بعد دوباره بغلش کردم)

!می کرد

تا اون روز همه ش به زندگی کیمیا حسادت می کردم اما امروز اصالً حسرتی تو دلم ! اینم از پول و ثروت! غصه دار بودم خیلی

!نبود

!که همه چیز داشت و االن باید خوشبخت ترین دختر دنیا بود، با جنون فاصله اي نداشت کسی

(آروم بلندش کردم و گفتم! دلم براش سوخت خیلی

!بریم نهار بخوریم! بیا بریم تو-

!من اشتها ندارم! تو برو بخور-

ن وقت اگه فرزین نگاهت کنه با خودش می او! حیف نیست؟! پوستت الغر می شه ها! ببین چقدر الغر شدي! این که نمی شه-

به امید خدا همه چی درست می ! دیگه غم و غصه تموم شد! تو باید این روزا حسابی به خودت برسی! گه کیمیا چقدر پیر شده

!شه

!می ترسم مادربزرگم بهت دروغ گفته باشه و بازم وقتی فرزین اومد از اینجا بیرونش کنه! می ترسم مریم-

!بهت قول می دم که دیگه اینطوري نمی شه من! نترس-

!منو قبول نداري؟ حرف

....چرا اما-

!من بهت قول دادم دیگه! دیگه چرا و اما رو بزار کنار-
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وقتی . همونجوري که باهاش حرف می زدم و دلداریش می دادم بردمش تو خونه و به زینت خانم گفتم براش ناهار بکشه)

.ق دوئید بیرون و اومد پیششپشت میز نشست هانی از تو اتا

!هانی رو دیدم کم مونده بود دوباره گریه م بگیره وقتی

.بهم یه لبخند زد و سرشو تکون داد! کیمیا گفتم که تا ناهارش رو بخوره، منم یه سر برم باال به

دو انقدر ناراحت بودن که نمی  هر! افتادم و از پله ها رفتم باال که دیدم دکتر و گلشن خانم تو راهرو باال منتظرم هستن راه

!دونستم چه جوري بهشون بگم

خانم تا منو دید بهم اشاره کرد که برم تو اتاق و خودش جلوتر رفت و دکتر کنار ایستاد تا اول من برم و بعد خودش  گلشن

.اومد تو

(رو یه مبل نشستم که گلشن خانم گفت رفتم

!چی شد؟-

....انگار نمی دونم چه طوري براتون بگم اما-

(با همون حالت گفتم! دیگه نتونستم خودمو نگه دارم! یه مرتبه زدم زیر گریه! بغض گلومو گرفته بود)

!خیلی مریضه-

یه خرده آب خوردم و کمی آروم . گلشن خانم اومد جلو و دست کشید به موهام و دکتر برام یه لیوان آب ریخت و داد بهم)

(شدم و گفتم

وقتی ازش پرسیدم که دفتر خاطراتی چیزي از ! من از درخت باال رفتم و دفتر خاطرات رو پیدا کردم اصالً یادش نیست که-

!فرزین پیدا کرده، گفت نه

هر دو ساکت منو نگاه کردن و بعد دکتر یه سیگار روشن کرد و گلشن خانمم ویلچرش رو برگردوند طرف پنجره و رفت )

!نمی خواست ما اشک هاشو ببینیم احتماالً اونم داشت گریه می کرد و! جلوش
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دقیقه یه ربع وضع به همین صورت بود که دکتر موبایلش رو در آورد و یه شماره گرفت و از اتاق رفت بیرون و ده دقیقه  ده

(بعد برگشت و با صداییی که غم و درد ازش می بارید به گلشن خانم گفت

!االن می آدگفت ! روانپزشکه! یکی از دوستامه! دکتر االن می آد-

!واقعاً مصیبتی بود! گلشن خانم هیچی نگفت و فقط سرشو به حالت بدبختی و بیچارگی تکون داد)

کاشکش اصالً اینجا ! یعنی دیگه از هر چی کار و حقوق و پول بود بدم می اومد! می کردم دیگه اونجا کاري ندارم احساس

!نیومده بودم

از جام ! طاقت دیدن گریه هانی رو نداشتم! که ببینم دکتر کیمیا رو ببره آسایشگاه اصالً طاقت نداشتم! گریه م گرفت دوباره

(بلند شدم و اشک هامو پاك کردم و رفتم طرف کیف م و برش داشتم و یه نگاه به گلشن خانم کردم و گفتم

!خداحافظ-

(چرخیدم طرف در که آروم گفت)

توام می خواي ما رو تنها بزاري؟-

! اونم همینطور! بی اختیار برگشتم و رفتم جلو و بغلش کردم و زدم زیر گریه! چیکار می تونستم بکنم؟! سر جام خشک شدم)

!بغلم کرده بود و گریه می کرد

!پاي دکتر رو شنیدم که از اتاق می رفت بیرون صداي

!واقعاً باید دردناك بشه! اونم تنها بچه ش! یه پدر! دونستم تو اون لحظه چه حالی داره نمی

.گلشن خانمم همینطور. هامو پاك کردم اشک

(!اون االن دیگه دوست توئه! هم ما، هم کیمیا! االن خیلی به وجودت احتیاج داریم! تنها مون نذار! بمون مریم-

شانزدهم فصل

 میجسمان گفت کال وضع یراست م میمر!وقت بود که غذا نخورده بودم یلیخ دیاصال شا!وقت بود که غذا نخورده بودم یلیخ"
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 یلیکردم که خ یاحساس م!حوصله بودم یحال و ب یاکثرا ب!سوخت یکرد و م یمعده م که همه ش درد م!جالب نبود ادیز

صورت  نیاگه وضع به هم!گفت یدرست م میمر!لو وزن کم کرده بودم یده ک!خوردم یغذا نم نکهیخب به خاطر ا!شدم فیضع

!دید یفقط جسد منو م نیفرز.کرد  یم دایادامه پ

!رمیو بم فتمیشه ب یداره درست م زیکه همه چ یهمه صبر بعدش موقع نیا!م گرفت خنده

!تو دلم نبود يا نهیکردم از ک ینگاهش م یوقت گهیحاال د!دونستم یم نویا!بود یعال نتیپخت ز دست

!خانم؟ نتیز-

!بعله خانم؟-

!و چند سالته؟-

"!با تعجب نگاهم کرد"

!من خانم؟-

!اره-

!يو خرده اچهل -

؟یینجایچند ساله که ا-

-17 !ساله خانم18

17 !ادهیز یلیخ!سال ؟18

!عمره خانم هی-

!عمره هیاره واقعا -

!کارش خانم جون یرفت پ میشد ریپ-

!؟يشوهر نکرد-
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!ن؟یمن افتاد ادیچطور !خانم يا-

!خوام بدونم؟ یم-

!ساله م بود 17 16.شوهرم دادن شیسال پ یلیواال خ-

خدا !کرد و سنکوپ کرد و مرد قیبه خودش تزر يادیروز ز هی!کردم یسال باهاش زندگ 6 5!از کار در اومد یعمل مشوهر

!کرد یم یداشت منم عمل امرزیب

!نجا؟یا يبعدش اومد-

ماه  بار سه ماه چهار.د یکی!اونم دزد از اب در اومد!گهید یکیسال بعدش مادرم مرد و بابام منو داد به  هی!نه خانم جون-

شوهرم  گهید!بابام طالقم رو گرفت!دنیکرده بود که براش ده سال حبس بر کاریدونم چ یدفعه اخر نم!انداختنش زندان

 هیکه  میداشت ییاشنا هی.کس یموندم تنها و ب!بعدش مرد میسال و ن هیشد و  ضیمرکردم تا اونم  یسال با بابام زندگ هی!نداد

!سال 18 17هفته شد  هیاون !بود  دیع!هفته کار کنم هیکه اورد !نجایروز منو ورداشت و اورد ا

"شکسته بود یلیخ.نگاهش کردم"

؟یبچه که نداشت-

"گفت. و دیکش یاه هی"

!رو نداشتم اقتشیل دیشا!خدا برام نخواست !اجاقم کور بود خانم جون-

!چرا؟-

!گهینشد د-

دکتر؟ ینرفت

!دکتر؟-

!اره
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!؟یچ يبرا!نه-

!يشد یه دار نمکه بچ نیهم يبرا-

"مات نگاهم کرد و بعد با تعجب گفت"

!نه-

"گفتم نمیهم يناراحتش کنم برا گهینخواستم د"

!ها هیعال یلیدست پختت خ-

!شما؟ نیخور یاونو م ياصال چه جور!همه ش اون نسکافه تلخ!و نه شام يچند وقته نه ناهار خورد نیشما که ا!نوش جون تون-

"گفت یکه هان دمیبهش خند"

تونم نسکافه بخورم؟ یم یمام-

!ستیسن تو خوب ن ينسکافه برا!زمینه عز-

"خانم برگشت طرفش و گفت نتیز"

!یش یو بزرگ نم يغذا بخور یتون یکنه و نم یم رتیس!برات بده يخور یتو همون شوکوالتا رو هم که م-

!شم یبزرگ م!رینخ-

!ستیخوب ن ادشیز!شکالت فقط کم ش خوبه!زمیگه عز یخانم راست م نتیز-

!م؟یکن يجون باز میبا مر میبر یمام-

!زمیجون کارداره عز میمر-

!میکن يبا هم باز ایپس خودت ب-

!بذار غذامو بخورم بعد-

 یاز خوشحال ایکه خوردم  ییاز غذا ای!بهتره یلیکردم حالم خ یاحساس م.و با خودش برد دیبعد به زور دستمو کش قهیده دق"
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!خوب بود یلیدر هر صورت حالم خ!پدرم بود دمادربزگم و تیرضا

معصوما نه ش تمام خونه  يخنده ها يصدا!کردن يبا هم باز میتو اتاقش و عروسک هاشو در اورد و شروع کرد میرفت ییدوتا

مادربزرگ خوب که هردو .پدر خوب.میدوست خوب مثل مر.دختر خوب و خوشگل!چقدر من خوشبخت بودم!رو پر کرده بود

!؟یچیه!خواستم؟ یم یاز زندگ یچ گهید!ازدواج کنم بعدشم شوهر خوب نیبودن با فرزشده  یراض

در رو باز کرد و اومد  نتیز.با پدرم کار داشت!شناختمشیبود که نم يمرد هی.کردم که زنگ درو زدن يباز یبا هان یساعت مین

.دمیکش یاز پدرم خجالت م.ومدمین رونیاز اتاق ب.نیتو که پدرمم از پله ها اومد پائ

 يتونست باشه و چه طور یم یتونست ک یم یاما ک!با ازدواج من ربط داشت ییجورا هیحتما !تونست باشه؟ یم یک نیا یعنی

!ربط داشت؟

 يدونستم که اون طرف منه و هر کار یم!اعتماد داشتم میبه مر!ه؟یچ انیتا بفهمم جر نیپائ ادیزودتر ب میخواست مر یم دلم

!کنه یبتونه برام م

خواستن  یحتما م!نیمادربزگمم با اسانسور اومد پائ!نیبرگشتن پائ میبعد با پدرم و مر قهیرفتن باال و ده دق گهیبا همد ییدوتا

اومد تو اتاق و مهناز رو صدا کرد و  میمردم که مر یداشتم ز دلشوره م!دل تو دلم نبود!در مورد ازدواجم باهام صحبت کنن

"من و گفت شیبعد اومد پ.برهبرو با خودش  یبهش گفت که هان

.تو سالن میبر ایخواد باهات صحبت کنهوب یپدرت م-

!درسته؟مگه نه؟ یهمه چ-

!اره مطمئن باش-

ه؟یمرد ک میا-

دوست پدرته؟-

کار؟یچ نجایاومده ا-
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!خواد باهات حرف بزنه یم-

!؟یچه حرف-

.نگران نباش!ستین یمهم زیچ-

هفدهم فصل

 دیشا!نهیتونه مادرش رو بب ینم یمدت يکه برا میبگ یبه هان يخدا جون چه جور!یبه زندگ انیپا دیشا!ودکار ب انیپا نیا دیشا"

!معلوم نبود ایمیک فیتکل!تا اخر عمر دمیشا!سالها

من و چند تا پرسش  يرو براش گفت که با صحبت ها زیهمه چ ياومد باال دکتر سر یوقت.بود ایمیراستان دوست پدر ک دکتر

.نیپائ میهمه اومد نمیهم يکه برا ایمیخواست خودش با ک یالبته دکتر م!معلوم شد زیهمه چ

بهش گفتم دوست !نگران بود یلیخ هیاون ک نکهیاز دکتر راستان و ا.باهاش صحبت کردم !کرد یم يباز یداشت با هان ایمیک

"گفت ایمیکرفت پدر  یاورد و وقت ینیریو ش ییخانم چا نتیز.پدرشه و با خدم بردمش تو سالن

!درسته؟ دهیبه ما رس یخوب يخب دخترم خبرا-

!یواقع یواقع!خوان یازدواج جواب م يکه ازش برا یدرست مثل موقع.نیسرش رو انداخته بود پائ ایمیک-

گلشن خانمم !کنه که خوشحاله یزنه و وانمود م یدکره و به زور حرف م يگلو يکه بغض تو دمید یم!کرد یفرق م نیا اما

!کرد یگوشه نشسته بود و فقط نگاه م هی!رنطویهم

!؟يد یخب جواب نم-

"اروم سرش رو بلند کرد وفگت ایمیک"

!نیبدون یهر جور که صالح م-

"دوشتشم متوجه شد و گفت!داد یکه دکتر دندونهاش رو محکم به هم فشار م دمیلحظه د هی"

ن؟یشناسیدرست م يرو که اومده خواستگار ییاقا نیشما ا!دخترم!خب-
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"بهش با لبخند اشاره کردم که حرف بزنه!نگاه بهش کرد و بعد برگشت طرف من هی ایمیک"

!شناسمیم-

؟يبهش اعتماد دار-

!دارم-

بود؟ یچ!رفته؟ ادمیاسمشون رو  یراست-

!نیفرز-

ه؟یشغلشون چ شونیدخترم ا!خان نیاهان فرز-

خلبان هستن؟-

!شون؟ نیشناسیم!؟ یخانواده شون چ!خوب!هیعال!هیعال-

"محکم گفت یلیسکوت کرد بعد خ ایمیلحظه ک هی"

!احمد اقا راننده ما هستن!پسر احمد اقا هستند شونیا-

"تکون داد و گفت يعاد یلیدکتر راستان سرش رو خ"

!ستنین بهیغر!شناخته ن دهیحساب د نیپس با ا!خب-

"لحظه نگاهش کرد وبعد گفت هی ایمیک"

نداره؟ یاشکال نیبه نظر شما ا یعنی-

!دخرتم؟ یچ-

!راننده ماست؟ نیپدر فرز نکهیا-

!باشه یکه جوون خوب نهیمهم ا!داره؟ یچه اشکال!نه دخترم -

"دیکه دکتر راستان پرس دمید ایمیرو تو صورت ک یمرتبه خوشحال هی"
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احمد اقا چند تا پسر دارن؟-

!پسرو دارن هی نیهم-

واقعا براش سخت !تونست تحمل کنه ینم گهید!رونیلفن زدن از سالن رفت بمرتبه دکتر از جاش بلند شد و به بهانه ت هی"

!بود

"!تیوضع نیتو ا يدختر نیهمچ هیادم اونم  دختر

؟يخب دخترم شما کامال فکراتو کرد-

!کامال!بله-

ن؟یشناس یم یخان رو از ک نیشما فرز نمیفقط بگو بب!مونه ینم یباق گهید يخب پس مسئله ا-

!دونن یمادربزرگ م!تو خونه ما بزرگ شده!یبچه گاز !ساله یلیخ-

ن؟یخارج بود یمدت دمیشن!خوبه!خوبه!اهان-

.لندن بودم!که برگشتم مهیسال ون هی بایتقر-

ن؟یکرد یم کاریاونجا چ-

.لیتحص-

فقط؟-

.ازدواجم کردم!نه-

!زم؟یعز یبا ک-

.یخارج هیبا -

بود؟ یاسمش چ-

.تام-



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٢٢

!؟یاالن چ-

.میجدا شد-

؟چرا-

!برخورد دو فرهنگ متفاوت دیشا!هیطوالن یلیماجراش خ-

!خوبه!خوبه -

!من خوبه؟ ییجدا-

؟یبچه چ!نیبه مشکل برد یکه شما پ نیا!نه!نه-

!یهان.دختر دارم هی-

ن؟یشد برگشت یچ-

!یسرخوردگ!کوتاه بگم!هیاونم داستانش طوالن-

بود؟ یاسم شوهرت چ یگفت!شن یبحران م نیا اونجا دچار ا یلیخ-

.تام-

؟يکجا باهاش اشنا شد ینگفت

!تو دانشگاه!لندن!گفتم-

!گرونه یلیدالرشون خ.بار لندن رفتم هیمن خودم !دیببخش!اهان-

!دالر؟-

!گرونه یلیاره دالرشون خ-

"و گفت دیخند ایمیک"

!واحد پول اونا پونده-
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گم که  یمن از طرف مادربزرگ و پدرت بهت م یعنیما !خب دخترم!یعجب حواس!اشتباه کردم کایبا امر!خوام یمعذرت م!اخ-

!م؟ینیداماد رو بب میتون یم یحاال ک!انشاال مبارکه!میندار یمخالفت چیازدواج ه نیبا ا

"و گفت نیو سرش رو اروم انداخت پائ دنیشروع کرد خند ایمیک"

!طرف بشهبر دیوجود داشته البته در گذشته که با یمشکالت!باهاش صحبت کنم دیفقط با!30مر-

!ش با شما هیبق گهید-

"گفتم ایمیاشاره به من کرد که متم بلند شدم و به ک هی واشیبعد "

!خوبه! خوبه-

!جدایی من خوبه؟-

بچه چی؟! این که شما پی به مشکل بردین! نه! نه-

!هانی. یه دختر دارم-

چی شد برگشتین؟-

!سرخوردگی! کوتاه بگم! اونم داستانش طوالنیه-

گفتی اسم شوهرت چی بود؟! خیلی آ اونجا دچار این بحران می شن-

.تام-

نگفتی کجا باهاش آشنا شدي؟-

!تو دانشگاه! لندن! گفتم-

!دالرشون خیلی گرونه. من خودم یه بار لندن رفتم! ببخشین! آهان-

!دالر؟-

!آره، دالرشون خیلی گرونه-
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(کیمیا خندید و گفت)

!دهواحد پول اونا پون-

ما، یعنی من از طرف مادربزرگ و پدرت بهت می ! خب دخترم! عجب حواسی! با آمریکا اشتباه کردم! معذرت می خوام! آخ-

!حاال کی می تونیم داماد رو ببینیم؟! انشاال مبارکه!گم که با این ازدواج هیچ مخالفتی نداریم

(کیمیا شروع کرد خندیدن و سرش رو انداخت پائین و آروم گفت)

!مشکالتی وجود داشته البته در گذشته که باید برطرف بشه! فقط باید باهاش صحبت کنم! مرسی-

!دیگه بقیه ش با شما-

(بعد یواش یه اشاره به من کرد که منم بلند شدم و به کیمیا گفتم)

.جون یه دقیقه بیا کارت دارم کیمیا

(دوتایی از سالن رفتیم بیرون و یواش بهش گفتم)

!منم برم پیش اینا ببینم چی می گن! رو پیش هانیتو ب-

!تو برو که یه دفعه کار خراب نشه! آره-

!همه چی درسته! باشه اما نترس-

یه لحظه بعد دکترم اومد و همگی ته سالن نشستیم که دکتر راستان آرومِ . کیمیا رفت طرف اتاقش و منم برگشتم تو سالن)

(آروم گفت

!دهیه خرده مشکل پیدا کر-

(دکتر با صدایی که واقعاً به زور از گلوش در می اومد گفت)

اسکیزوفرنی یه دکتر؟-

از ! واقعیت رو کالً فراموش می کنه! در اسکیزوفرنی بیمار کالً دچار توهم می شه! اون با این فرق می کنه! اشتباه نکن! نه!نه-
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!عوض میشه و حالت بدي پیدا میکنهغیر از اون رفتارشم !دنیاي خودش می بره و وارد اوهام میشه

پس این چیه دکتر؟-

!این نشونهء خوبیه!دختر تو رفتارش خوبه یعنی عالیه!ببین-

حتی من مخصوصاً دو بار ازش پرسیدمکه کجا رفته !رفتن خارج،تحصیل، ازدواج،بچه دار شدن! همه چیزم یادشه تقریباً

!اینا همه عالیم خوبیه! پول انگلیس رو اشتباه گفتم و اون تصحیح کرد مخصوصاً واحد!کامالً یادش بود که بهم گفته!بوده

(بعد برگشت طرف گلشن خانم و گفت)

شوهرش رو که درست گفت اسم

.آره دکتر-

!اینا همه خوبه! خب

!چرا فکر می کنه فرزین زنده س و می خواد باهاش ازدواج کنه؟! پس چرا مریض شده؟-

باید باهاش ! از اون مهم تر، صحنت کردن!یاج به چند تا آزمایش و سیتی اسکن و این چیزا دارهاحت. همینطوري نمیشه گفت-

اگه االن یه مرتبه بهش بگی که فرزین ! باید سانتیمتر به سانتیمتر جلو رفت تا کم کم به واقعیت برسه! خیلی آروم. صحبت کرد

!تازه قبولم نمی کنه!مرده، حاش خیلی خیلی بد تر میشه

!فقط قسمتی از واقعیت رو نفی کرده و باید فهمید چرا؟ اکیمی

!اینا رو بعد از چند جلسه صحبت می فهمیم! حدودي معلومه اما نکاتی م هست که مبهمه تا

(یه خرده ساکت شد وبعد آروم گفت)

!مشکل چیز دیگه س-

(یه مرتبه گلشن خانم و دکتر با هم گفتن )

!چی؟
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-همه چیز رو می فهمه و حواسش به همه چیز هست!اطراف خودش احاطه داره این که کیمیا کامالً به جو!

در مورد این که چه جوري ببرنش ! دکتر راستان داشت در مورد معالجه ي کیمیا حدف می زد! من بال فاصله متوجه شدم)

(!آسایشگاه و چی بهش بگن که حالش بد تر نشه

!شما که گفتین اینا نشونه خوبیه-

!اگه من بخوام معالجه رو شروع کنم باید ببرمش آسایشگاهبعله اما -

مریضاي دیگه اکثراً تشخیص نمیدن که کجا هستن و براي چی !کامالً هوشیاره!همینطوري که نمیشه ببریمش!چه جوري؟ ولی

!اما کیمیا نه

مقابلشون مثل یه آدم بی  باالخره اونجا دو تا پزشک بودن و من در! می خواستم حرف بزنم اما ترسیدم! همه ساکت شدن)

(!سواد

میشه یه تزریقی انجام داد یا یه قرص قوي و بعدش بردش اما به ! اگه یه بیماري داشت، به هواي اون می بردیمش اما نداره-

!محض این که حواسش جمع بشه و همه چیز رو می فهمه و این براش خیلی بده

دکتر تو خونه نمی شه معالجات رو انجام داد؟-

!جلسه اول براش روشن می شه که جریان چیه! شه اما باید باهاش صحبت کنم می-

(دلمو زدم به دریا و گفتم. بازم سکوت برقرار شد)

!می تونم حرف بزنم؟! ببخشین-

(دکتر راستان یه نگاه به من کرد و گفت)

!حتماً عزیزم-

...من البته نباید در مقابل شما و آقاي دکتر حرف بزنم اما-

!اقاً برعکس شما اطالعات زیادي در مورد کیمیا داریناتف-
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!بتونین بهمون کمک کنین شاید

راستش من به فکرم رسید که البته شاید مسخره باشه اما می تونیم به نوعی دیگه این جلسات رو برگزار کنیم؟! ممنون-

!به چه نوعی؟-

!آد پس مسلماً خواستگاري م نمی! ما می دونیم فرزینی وجود نداره-

!درسته-

کیمیا به من گفته که اگه تا چند وقت دیگه فرزین جلو نیومد، من برم باهاش صحبت کنم و راضی ش کنم که بیاد -

حاال ما می تونیم یه بهانه اي بیاریم که مثالً من رفتم با فرزین حرف زدم اما فرزین از اخالق و رفتار کیمیا ناراحته ! خواستگاري

....شاید بشه به این بهانه! چیزاح کنه و این و باید رفتارش رو اصال

(اما یه مرتبه دکتر راستان گفت! راستش احساس کردم که خیلی احمقانه س! دیگه بقیه حرفم رو نگفتم)

آروم آروم پیش می ریم تا بهش واقعیت رو ! با اطالعاتی که شما از خود کیمیا می گیریم من می تونم شروع کنم! عالیه! آفرین-

!مهم پیدا کردن اون نقطه س! اگه اون نقطه مشخص بشه، دیگه درمان ساده س! کیمیا در نقطه اي دچار بحران شده! ونیمبفهم

!من باید یه چیزایی رو به شما بگم دخترم فقط

!بفرمائین-

مان این بیماري در! ببین دخترم، در این نوع بیماري ها، وجود دوستی که بیمار بهش اعتماد داشته باشه خیلی خیلی مهمه-

چون ارتباط با بیمار از هر نوع دارو و ! شاید در واقع شما پزشک بشین و من مشاور! احتیاج به زمان داره و زیرکی و هشیاري

البته شما دختر تحصیلکرده اي هستین و حتماً خودتون می ! برات تعریف می کنم يبراي مثال یه چیز! آزمایشی مهمتره

!دونین

حتماً داستان اون جوونی که فکر می کرد گاو شده رو ! حاذق ترین پزشکان روانکاو و روان درمان بودسینا یکی از ابن

!شنیدین؟
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!بله آقاي دکتر-

آروم آروم همراه با روان ! ابن سینا با گاو شدنش اصالً مخالفتی نکرد که هیچی بلکه تأئیدشم کرد اما بیماري رو تشخیص داد-

!ي رو هم در نظر گرفت و درمان کرددرمانی، قسمت فیزیکی بیمار

در ! باید یعنی همه مون باید وجود فرزین رو قبول کنیم تا اونجا که خود کیمیا بتونه متوجه بشه که فرزینی وجود نداره شمام

رو دچار  تا باالخره بفهمیم که موضوع چی بوده که کیمیا! یعنی اوهام کیمیا رو! واقع همه باید خیلی عالی همه چیز رو بپذیریم

!همیشه در این نوع بیماري ها، یک نکته وجود داره که از نظرها مخفی یه! این بحران کرده

در واقع شما پزشک اون ! کیمیا شاید خیلی از مسائل رو از من پنهان کنه اما به شما می گه! توسط شما! باید اونو بفهمیم ما

!هستین و من مشاور

!اما خیلی خیلی مؤثره! یعنی بعضی وقتا! خیلی سخت باشه حاضري که بهش کمک کنی؟ ممکنه حاال

!مطمئن باشین آقاي دکتر! اون دوست منه و به من اعتماد کرده! من هر کاري از دستم بر بیاد براي کیمیا انجام می دو-

ت تر به درمان این بیماري هر چه زودتر بهش رسیدگی بشه بهتره و راح! شما همین االنم خیلی کمک کردین! آفرین دخترم-

!می رسه

(بعد یه نسخه نوشت و داد به دکتر و گفت)

!به هر بهانه.این قرص ها رو باید شروع کنه به خوردن-

با ! اینا رو هم باید با زیرکی بهش داد که بخوره! یعنی اوایل خواب زیاد ایجاد می کنه و بعد اثرش کم می شه! آوره خواب

یه روز در میون به عنوان اینکه دکتر ازم خواسته می آم اینجا که مثالً در حل کمک . رتباطممنم مرتب با شما در ا! همون بهانه

!کنم

!امید خدا خیلی زود به نتیجه خواهیم رسید به

به همه م سفارش کرد که هیچکس حق نداره با کیمیا وارد هیچگونه بحثی بشه ! نسخه رو داد به زینت که بده به احمدآقا دکتر
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!ی که اونجا می افته یا کاري که انجام می گیره نباید به کیمیا گفته بشهیا هر اتفاق

.موندیم من و دکتر. گلشن خانمم با آسانسور رفت باال. راستان بعد از چند سفارش دیگه بلند شد رفت دکتر

(زینت خانم برامون چایی آورد که دکتر بهش گفت)

چه شما چه مهناز خانم چه ! هر چی گفت گوش کنین! ف من و یا مادرمهزینت خانم از این به بعد حرف مریم خانم مثل حر-

!احمدآقا

!هستین چی می گم؟ متوجه

!چشم آقا-

.ممنون-

(زینت خانم چایی رو تعارف کرد و رفت که دکتر گفت)

..اگه کیمیا خوب بشه! تو خیلی به ما کمک کردي! من نمی دونم چه جوري ازت تشکر کنم! مرسی عزیزم-

(!حرفش رو نگفت بقیه)

!براش هر کاري می کنم! بعدشم من واقعاً کیمیا خانم رو دوست دارم. اوالً وظیفه م رو انجام دادم! من کاري نکردم آقاي دکتر-

!غفلت کردم! نباید انقدر ازش دور می شدم! من پدر خوبی براش نبودم! خیلی کوتاهی کردیم-

!و چشماش جمع می شد و خودشو هر جوري بود کنترل می کردمرتب اشک ت! خیلی زیاد! خیلی ناراحت بود)

(رو یه مبل نزدیکش نشستم و آروم گفتم رفتم

!شما نباید انقدر خودتون رو سرزنش کنین-

وقتی فهمیدم که مسئله بین اونا داره جدي می شه ! منم مقصرم! ما نباید با احساسات این دو نفر اونطوري برخورد می کردیم؟-

!یال ازدواج با کیمیا رو داره، راستش ترسیدمو فرزین خ

شاید قسمتی ش بخاطر خودم بود که می ! که مادرم گفت بهترین راه اینه که کیمیا رو از ایران ببریم، موافقت کردم وقتی
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!خواستم مدتی تو اروپا زندگی کنم

!داشت تو اروپا زندگی کنه اونم همیشه آرزو! راستش مادر کیمیام در تصمیمم موثربود! خودخواهی کردم خیلی

می فهمیدم که می تونه هر دختري ! خیلی خوش قیافه و خوش تیپ بود! وقتی بزرگ شده بود. یه طرفم فرزین رو دیده بودم از

!رو عاشق خودش کنه

!معذرت می خوام! من خودمو نمی بخشم! اشتباهی بود تصمیم

!خودشو تو این قضیه گناهکار می دونست! جلوي خودش رو بگیرهدیگه نمی تونست . اینو گفت و از جاش بلند شد و رفت)

!معلوم بود که قبالً گریه کرده! اونم دست کمی از دکتر نداشت. بلند شدم و رفتم باال پیش گلشن خانم منم

(یه مبل نشستم که گفت رو

!تو این سن و سال خیلی برام سخته! این خیلی برام سخته-

حتی از ! با این که این چند وقته از من متنفر بوده اما من همیشه دوستش داشتم! رو دوست دارم؟می دونی من چقدر کیمیا  تو

!حاال که می بینم اینطوري شده، دیگه حال خودمو نمی فهمم! هانی م بیشتر

!نباید به خودتون فشار بیارین-

!مگه می شه دختر جون؟-

!گفت حتماً خوب می شه! ع کیمیا زیاد بد نیستدکتر راستان گفت که وض! ایشاال همه چی درست می شه-

!اگه نشه چی؟-

!من به دلم افتاده که خیلی زود خوب می شه! حتماً می شه! می شه-

!خدا کنه-

جدهمیه فصل

!شدم من؟ ينطوریچرا ا!شیارا هیفرم مو  هیدست لباس  هیهمه ش !چند وقته که خودمو فراموش کردم؟"
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!شه یداره درست م یاگه خدا بخواد همه چ!رو شروع کنم يادع یزندگ دیبه بعد با نیا از

!خداجون ممنون!خداجون ممنون!ممنون خداجون

همه !بچه خوشحال شده بود نیچقدر ا!کردن يرو صدا کردم و اوردمش تو اتاقم و منچ رو در اوردم و شروع کردم به باز یهان

!خواست فقط بخندم یودم که دلم مانقدر خوشحال ب!يخودیب!دمیخند یمنم باهاش م!دیخند یش م

 ینم ریمن من ش یشروع کرد به غر زدن که مام!کردم و بعد مهناز اومد و بردش که بهش عصرونه بده يساعت باهاش باز مین

 هی!دختر زشت هیشه  یشه و م یمونه و دندوناش خراب م ینخوره قدش کوتاه م ریبغلش کردم و بهش گفتم که اگه ش!خورم

 شهیهم!کردم که در زدن یسر کمد لباسم و داشتم نگاهشون م تمخودمم رف.گذاشتم و فرستادمش رفت خرده سر بسرش

"گفتم متیبا مال!دادم اما امروز نه یجواب م تیوقتا با عصبان نجوریا

!نیبفرمائ-

اجازه هست؟-

!میمر-

"جلو و دستاشو گرفتم و گفتم دمیدوئ"

!شد باالخره؟ یچ!مردم از دلشوره-

!درست شد؟ یمه چه یعال-

!میمر يتو بخدا فرشته ا-

"و گفتم دمیبغلش کردم و صورتش رو بوس"

!مطمئن باش!کنم یمطمئن باش که فراموش نم-

!یفقط دوست!نکردم يمن کار-

"و بردمش سر کمدم و گفتم میدیخند ییدوتا"
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!روپوش نیپوشم با ا یشلوارو م نیاالن چند وقته که فقط ا یدون یم!نگاه بکنم هیخواستم لباسامو  یم-

!بده که یلیخ نیخب ا-

!زایچ هیرو نداشتم چه برسه به بق یحوصله هان!اصال حوصله نداشتم!کنم کاریچ-

!زشته یلیخ ينطوریا!رونیناراحت نشو اما تمام استخون هات زده ب!يالغر شد یلیخ-

!زنن یحتما به تنم زار م!بهم بخوره گهیفکر نکنم لباسامم د!دونم یاره م-

!اولت يسر جا يگرد یبر م يدو هفته ا یتو اگه حرف منو گوش کن-

!کنم؟ کاریچ-

!یبه ارامش برس دیاول با!شده کیوقته که اعصابت تحر یلیتو خ-

!بشم وونهیکه د کهیوقتا نزد یبعض!اره-

!یکارو بکن نیهم دیتوام با!دوستم چند تا قرص بهم داد چند روز خوردم خوب خوب شدم.شدم ينطوریا شیمنم چند وقت پ-

!ست؟یبد ن!ثرص اعصاب؟-

!نداره یعوارض چیه!هیگفت عال!دکتر نشون دادم هیبه -

!يارم بخور یبرات م-

!یتو بگ یباشه هر چ-

.ارم یهمه رو برات م.هست نمیتامیچند تا قرص و!یبش تیتا تقو يغذا بخور دیبعدشم با-

!دستت درد نکنه-

!م؟یریتماس بگ نیبا فرز يورچه ج!سر اصل مطلب میحاال بر!خب-

!رو؟ نیفرز-

!گهیاره د-
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!دونم ینم-

؟يازش ندار يزیچ یتلفن-

!نه-

ش؟ینیو بب يبر یخواست یدفعه بعد کجا م-

"نمشیکجا قرار بود بب یراست!اومد ینم ادمی يزیکردم چ یبا خودم فکر م یهر چ!بهش بگم یدونستم چ ینم"

!؟يخونه ش رو بلد-

!نه-

!کجاست شیبرنامه بعد خوب فکر کن-

"!اومد ینم ادمیکردم  یفکر م یهر چ"

!فرودگه پارك رستوران؟-

!ره همون رستوران یامروز م!اره رستوران-

!چطوره!زنم یرم باهاش حرف م یمن م!تو به من نشونش بده و بعد خودت برو!خوبه-

!یتو چقدر خوب!میفدات بشم مر یاله!هیعال-

رستوران؟ره  یساعت چند م!خدا نکنه-

!گهیساعت د هی-

!رونیرم ب یسر به گلشن خانم و بهش بگم دارم با تو م هیمن برم !میکم کم اماده شو که بر!خب-

!ه؟یمادر بزرگم اخالقش چه جور-

!خوشحال!یعال-

!؟یگ یم يجد-
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!چطور مگه؟!اره-

!شه؟ یم ياخه چجور-

!يدوستش دارکه  یبا اون کس!یخب همه خوشحالن که تو قراره ازدواج کن-

!...اخه قبال-

!کنه یوضع فرق م گهیاالن د!اون مال قبل بوده-

!يرو کرد نکارایتو ا-

!رو؟ ییچه کارا-

...وگرنه اونا يکرد شونیتو راض-

!یکن یمقدار در مورد پدر و مادر بزرگت اشتباه م هیتو ! ایمینه ک-

 یحاالم م!یخواد تو خوشبخت بش یفقط دلشون م!وستت دارند یلیاونا خ!يکرد يریاشتباهتم ازشون کناره گ نیخاطر هم به

!خوشحالن يرو دوست دار نیتو فرز نینیب

مادربزرگم و باهاش حرف  شیخواست برم پ یدلم م یلیخ!طور نیپدرمم هم يبرا.مادربزرگم تنگ شده بود يدلم برا"

"!بافت یو مگفت و موهام یو برام قصه م ششیرفتم پ یم یوقت!هام افتادم یبچگ ادی!بزنم

!هردو شون يبرا!دلم براش تنگ شده میراستش مر-

!يکرد یم يازشون دور دیتو شا-

!کردم که باهام لج کردن یاخه فکر م-

 نیم از ا یلیکه اونا خ يدیاالن فهم!هینظرشون چ ینیکه بب يبارم باهاشون حرف نزد هی يبرا ینو حت!يکرد یتو اشتباه م-

!مسئله خوشحال شدن مگه نه؟

!دمیاره فهم!اره-
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!باال؟ میخواد با هم بر یدلت م-

!گرفت یکرد و ازم بهانه م یباهام دعوا م شهیاخه هم...!بگه يزیچ هیمرتبه  هیترسم  یخواد اما م یدلم م-

!وقت بهانه ش درست نبود؟ چیو ه-

!وقتا یبعض!خب چرا-

که قراره  یمخصوصا وقت!با همه با عشق رفتار کنه دیعاشقه باکه  یکس!یونفرت قضاوت کن نهیکه در مورد ادما با ک دهیاز تو بع-

!تا چند وقت بعد ازدواجم بکنه

بعد دستش رو گرفتم !دیخند ممیمر!دمیفقط خند!کنم انیتونم ب یکه اصال نم یاحساس عال هی!شد يجور هیمرتبه تو دلم  هی"

"و گفت

 نیرو به ا يتو واقعا شاد!ندارم نهیک چکسینسبت به هو  ستمیناراحجت ن چکشیاز دست ه گهید!یگ یتو راست م!ام یم-

!یمرس! میمر یمرس!يخونه برگردوند

!میبر ایخب ب-

!صبر کن-

رفتم تو باغ و از تو  یکه برام قصه بگه م نیا يبرا.بودم کیکوچ یوقت شهیهم.اسهیدونستم مادربزرگم عاشق گل  یم"

".بردم یکندم و م یگل م اسیبزرگ گل  يگلدونا

!کجا؟-

!گم یبهت م میبر ایب-

".تو تراس بودن اسیگل  يگلدونا.دستش رو گرفتم و بردمش تو تراس"

!بردم تو برام قصه بگه یکندم و م یکه بودم براش م کیکوچ.اسهیمادر بزرگ عاشق گل -

"و گفت دینگاهم کرد و خند"
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!یکی نیگل بکن من از ا یکیتو از اون !هیعال-

!مثل مسابقه!به گل کندن میردو شروع ک میدیخند ییدو تا"

 يچه عطر!مشت من هیگل کند و  میمشت مر هیخالصه !بود که چرا انقدر خوشحالم بیخودمم عج يبرا!دمیخند یش م همه

که کنده بود  ییگلها میمر!بود دهیچیعطرشون همه جا پ يبو!بودن یواقعا عال!دمیکش قینفس عم هی!بوشون کردم!داشتن گل ها

.داد به من

"از پشت در گفت میو مر میو در زد میستادیدر اتاف ا يجلو.طبقه باال میو رفت میراه افتاد ییدوتا

ن؟یخوا یمهمون نم-

اروم رفتم جلوش و دو تا دستمو که پر از گل !دهنش از تعجب باز موند دیتا مادربزرگم منو د.تو میبعد در رو باز کرد و رفت"

!هام یمثل بچه گ!کردم رو دامنش یبود خال

خودمو انداختم تو .بار کرد گهیتا دشتاشو از همد!نیاشک از چشماش اومد پائ.گلها رو نگاه کرد و بعد سرش رو بلند کرد اروم

!لرزونش دورم حلقه شد يدستا!هیگر ریبغلش و زدم ز

!خداجون چقدر تا حاال تنها بودم يوا

چقدر  ییخواسم بهش بگم تو تنها یم!تنگ شده خواستم بهش بگم که چقدر دلم براش یم!خواستم باهاش تنها باشم یم

خواستم بهش بگم که اون قصه  یم!ششیپ امیخواسته ب یکه دلم م ییخواستم بهش بگم چه روزها و شبا یم!دمیکش یسخت

!کنم یم فیتعر یهان يو برا ادمهیکه برام گفته هنوز  ییها

!دمیبسته شدن در رو شن يصدا

!رونیاز اتاق رفت ب میمر

!یحس بچه گ!تیحس امن!کرد جادیرو توم ا یبیحس عج هیتاش دس یگرم

!دلم براتون تنگ شده-
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!منم دلم برات تنگ شده!زمیمنم عز-

!نینکن هیگر-

!نکن هیتو گر!هیخوشحال هیگر-

!هیخوشحال هیمال منم گر-

!رفت طرف موهام اریاخت یسرم رو گذاشتم رو پاهاش که دستش ب"

کرد  یفکر م دیشا!دیمرتبه دستش رو کش هیکردن اما  يکرد با موهام باز یو شروع م ششیتم پرف یهام که تا م یبچه گ مثل

!بکنه نکارویا دینبا گهیکه د

"بلند کردم و بهش گفتم سرمو

"با محبت نگاهم کرد و گفت"ن؟یباف یموهامو م-

!اره! زمیاره عز-

!دمیما من نفهمم دوستم داشتن ا یلیخ!؟یچ يهمه مدت تنها برا نیا!دلم گرم شد"

!اونم دوستم داره!؟یچ پدرم

"!ششیبرم پ دیبا

نوزدهم فصل

!تنها باشن گهیو بذارم با همد رونیب امیکه از اتاق ب دمیبهتر د!م گرفت هیبغل کردن گر گرویهمد یوقت"

!برداشته شده بود ایمیدرمان ک ياول برا يقدم ها دیشا.خوشحال بودم.و در رو بستم رونیاومدم ب اروم

.دونستم اتاقش کدومه یم.اتاق دکتر رد شدم ياز جلو.نیپائ امیکردم که ب حرکت

.گلشن خانم شیرفته پ ایمیگفتم برم بهش بگم که ک.برگشتم به در اناقش نگاه کردم اریاخت یمرتبه ب هی

"چلو و در زدم رفتم
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.نیبفرمائ-

"!داد یکه به ادم ارامش م ییصدا.نیاروم و سنگ يصدا"

ست؟اجازه ه-

.نیبفرمائ!البته-

طرف اتاق پر از کتاب بود  هی.روش بود سیو چند تا خودنو ادداشتینوت بوك و دفتر  هیکار که  زیم هی.داشت یاتاق قشنگ"

".تختخواب هیکوچولو و  زیم هیبا  یو دو تا صندل

.مزاحمتون شدم-

.کردم یم ییاحساس تنها یلیاتفافا خ.اصال-

.شروع شده ایمیک اومدم بهتون بگم که درمان-

"با تعجب نگاهم کرد که گفتم"

!االن با ارامش تو بغل گلشن خانمه.مادر بزرگش تنگ شده بود يدلش برا-

"!کیلبخند کوچ هی.تو صورتش تینش يمرتبه شاد هی"

ن؟یشما باهاش صحبت کرد-

!ها دوستش دارن یلیخونه خ نیانداختم که تو ا ادشیمن فقط -

".عقب که رفتم نشستم دیکش یصندل هیعد نگاه بهم کرد و ب هی"

ن؟یدار لیم ییچا-

.نه ممنون-

نسکافه؟-

!ممنونم!نه!نه-
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"نشست و گفت یصندل یکیاومد رو اون "

!نهیب یرو تو شماها م یو جوون يرسه شاد یسن و سال م نیشه و به ا یم ریپ یادم وقت-

!نیستین ریشما پ-

.نیکن یتعارف م-

!هتون گفتمرو ب تیواقع!اصال!نه-

!نیکرد دوارمیام!ممنون-

!گن یسال م 80 70به سن  ریپ!گفتم يجد-

!وقت دارم یلیپس هنوز خ-

"لبخند زدم و گفتم هیبهش "

.نیمالقات فرز میبر ایمیقراره امروز با ک-

"بهم کرد و گفت ینگاه هی"

کجا؟-

.رستوران هی.جارو گفت هیمن  يدونست با القا یخودشم نم-

از دور به من نشونش بود و  دشید یبهش گفتم وقت.صحبت کنم نیقراره من برم و با فرز.که اون دفعه رفت یانرستور همون

.میعنوان کن نیخودم رو از زبون فرز يشه حرفا یخودش برگرده خونه بعدش م

.به شمام اعتماد دارم.دوارمیام یلیمن خ!خوبه -

.ممنون-

"توش در اورد و گفرت طرف من و گفتاز  لیموبا هیو  دیرو کش زشیم يبعد کشو"

.شه یحتما الزمتون م.رنیبگ نویا-
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.ندارم یاجیممنون اما احت-

.ایمیحاال نه فقط به خاطر ک.يدار!چرا!چرا-

"لحظه مکث کرد و بعد گفت هی"

!.از شماست یبه عنوان قدران نیا-

!قبول کنم نویتونم ا یمن نم-

"گفت یرنیم قشنگ بود گذاشت تو دستم و با لحن محکم و ش یلیرو که خ لیاروم دستم رو گرفت و موبا"

!نیریبا من تماس بگ میمستق نیتون یم نیدر ضمن هر وقت بخوا!ارزش کار شما رو نداره!نیقبول کن-

شون  یکه وضع مال ییاونا یحت!همه شون میشاد ای!اکثر دوستام داشتن بایتقر!رو داشتم لیموبا يارزو شهیراستش رو بگم هم"

!بود که نداشتم یحاال وضع من چ!جالب نبود ادیز

!...اخه-

.سنیدم براتون بنو یسندش رو م.نیدر موردش حرف نزن گهید-

(بهش لبخند زدم و گفتم! هنوز دستم تو دستش بود)

.ممنون-

د و گفت که بعدشم شماره ش رو بهم دا. بعد صندلی ش رو کشید کنار صندلی من و شروع کرد بهم طرز کارش رو یاد دادن)

.شماره این مبایلش رو به کمتر کسی داده

(بار باهاش کار کردم تا یاد گرفتم که گفت چند

با چی می رین؟-

بعد منم نیم ساعت صبر می . اونجا که رسیدیم و مثالً کیمیا فرزین رو بهم نشون داد، می گم برگرده. احتماالً با ماشین کیمیا-

.گردم کنم و خودم با یه وسیله اي بر می
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موافقین؟. بعدش برتون می گردونم . یعنی با فاصله می آم. من باهاتون می آم-

)اومدم بگم لزومی نداره اما نمی دونم چرا گفتم)

!آخه زحمت تون می شه-

!نه، اصالً-

.پس من برم و صداش کنم. ممنون-

ازش ! از رفتارش لذت بردم! د و در رو برام باز کردسرش رو تکون داد و تا از جام بلند شدم و اونم بلند شد و با احترام اوم)

.تشکر کردم و از اتاق اومدم بیرون و رفتم دم اتاق گلشن خانم و در زدم و رفتم تو

.می دیدم که هر سه نفر خوشحالن. هانی م باهاشون بود. تو تراس نشسته بودن و داشتن چایی می خوردن دوتایی

(خانم صدام کرد و گفت گلشن

.فنجون اضافه هست و چایی م داغه. ریم جونبیا م-

(بغلش کردم که گفت. رفتم تو تراس و تشکر کردم که هانی اومد پیش م)

!ببین مامی چقدر خوب شده-

!مامی همیشه خوب بوده-

(کیمیا بهم خندید که گفتم)

!قرار دیر نشه خانم-

(!مثل این که اصالً چیزي یادش نیست! یه لحظه فکر کرد)

!نرستورا-

(!بازم فکر کرد)

.بریم! آره!آره! آهان-
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(هانی رو ماچ کردم و به گلشن خانم گفتم)

.زود بر می گردیم. ما باید یه جایی بریم-

(گلشن خانم سرش رو تکون داد و به هانی گفت)

!د می خوریمشامم وقتی مامانت اوم! بیا! بیا برات یه قصه بگم تا مامان اینا برن خرید و زود برگردن. بیا عزیزم-

هانی با دلخوري رفت پیش گلشن خانم و من و کیمیا رفتم پائین و رفتم تو اتاق کیمیا که لباسش رو پوشید و رفتیم تو )

.پارکینگ و سوار ماشینش شدیم و از پارکینگ اومدیم بیرون

یه ماکسیماي . ت دنبالمون می اومدداش. با فاصله ماشین دکتر رو دیدم. خرده که رفتیم یواش برگشتم و پشتم رو نگاه کردم یه

!نقره اي داشت

نزدیک . جلوش پارك کردیم و پیاده شدیم و رفتیم تو و سر یه میز نشستیم. نیم ساعتی رفتیم تا رسیدیم به همون رستوران یه

(.غروب بود

!االن باید بیاد دیگه-

.وقتی اومد بهم نشونش بده و بعد خودت بر خونه-

.تکون دادنگاهم کرد و سرش رو )

(.برامون نسکافه آورد گارسن

!ممکنه مثالً نیاد؟-

!نمی دونم-

(نمی فهمیدم چرا؟! کالفه بود)

حالت خوبه؟-

!آره، نمی دونم-
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گذاشتم کمی فکر کنه وقتی دیدم هنوزم ! شاید قسمتی از واقعیت داشت یادش می اومد. خیلی عصبی بود. دستاش می لرزید)

(همونجوریه، بهش گفتم

کدوم میز همیشه می شینه؟ سر-

(.یه لحظه مکث کرد و بعد با دست یه میز رو بهم نشون داد)

!می خواي تو برگردي خونه؟-

!یه مرد خوش تیپ و خوش قیافه س! االن دیگه می آد! آره-

!حتماً میشناسیش! لباس خلبانی می پوشه! تنها! آد سر اون میز می شینه می

!می تونی رانندگی کنی؟. آروم باش فقط! تو بلند شو و برو! باشه-

!تو باهاش حرف می زنی؟! آره! آره-

!تو برو خیالت راحت باشه! اصالً براي همین اومدم اینجا! حتماً-

با یه حالت عجیب نگاهم کرد و بعد به همون میز نگاه کرد و یه مرتبه خیلی تند کیف ش رو برداشت و بدون این که حرفی )

!بزنه رفت

براي همین م با ! شاید خودشم چیزي رو باور نداشت! رفت سوار ماشین شد و حرکت کرد و رفت. اهش می کردمشیشه نگ از

!تعجب نگاهم می کرد

.انگار همونجاها ایستاده بود و ما رو نگاه می کرد. دقیقه همونجا نشستم که یه مرتبه دیدم دکتر داره می آد طرفم چند

(نشست و گفت اومد

!چی شد؟-

احساس می کنم یه ! وقتی گفتم منتظر می مونم تا فرزین بیاد یه جور عجیب بهم نگاه کرد! عصبی و ناباور! عصبی بودخیلی -

!لحظه واقعیت می آد تو مغزش اما ردش می کنه
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!واقعیت رو رد کرده! و در تنهایی تو خودش فرو رفته! خیلی تنها بوده-

ملی داشت؟وقتی فرزین فوت کرد و بهش گفتین چه عکس الع-

!وقتی برگشتیم فهمید. یعنی اونجا بهش نگفتیم. بهش نگفتیم-

عکس العملش چطوري بود؟-

وقتی م که مادرش ! از ما دوري می کرد! انگار بعد از گذشت چند وقت به این حالت دچار شد! خب ناراحت شد اما نه اونطوري-

خیلی . اصالً فکر اون نبودم. ت، خودمو با کار سرگرم کردممنم که براي فراموش کردن مشکال. فوت کرد دیگه خیلی تنها شد

!گناهکارم

!خود شمام وضعیت روحی مناسبی نداشتین! شما نباید خودتون رو سرزنش کنین-

!شاید در عرض چهار پنج ماه! همه چیز یه مرتبه اتفاق افتاد! اصالً انتظار فوت مادرش رو نداشتم! هنوزم ندارم-

(ش گرفت و رفتگارسن اومد و سفار)

!مشکالت، که فعالً زیاده و صحبت در موردش جز ناراحتی چیزي نداره! از خودتون بگین-

.یه زندگی معمولی. سال آخرم! درس می خونم-

خیال ازدواج ندارین؟-

!حتماً خودتون در جریان هستین. از نظر مالی وضع مناسبی نداریم! نمی تونم-

!کم و بیش-

!شاید بتونم کمکی به خونواده م بکنم. التم رو تموم کنممن باید زودتر تحصی-

یعنی فکر می کنین که بشه؟-

خودمم زیاد به این موضوع فکر کردم اما به این نتیجه رسیدم که بهتره فکر نکنم و ببینم چی پیش می آد؟! نمی دونم-

(!دم دکتر داره بهم لبخند می زنهوقتی سرم رو برگردوندم دی! کسی اونجا نبود. برگشتم به اون میز نگاه کردم_
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!امر به شمام مشتبه شده؟-

.ناخودآگاه-

!احساس می کنم کیمیا داره خودشو مجازات می کنه! می دونین؟-

به خاطر این که فرزین رو ول کرده رفته؟-

!احساس گناه می کنه! آره-

!فکر نکنم یه احساس گناه منجر به این حالت بشه-

!باشهشاید مسائل دیگه م -

(یه خرده فکر کردم و گفتم)

!ممکنه چیزاي دیگه اي هم تو اون براش نوشته! من فقط قسمی از اون دفتر خاطرات رو خوندم-

!مثالً چی؟-

!شاید اگه اون دفتر رو بخونیم بتونه بهمون کمک کنه! نمی دونم-

!دفتر االن کجاست؟-

!پیش کیمیا-

!می شه یه جوري ازش بگیرینش-

!آخه اصالً یادش نیست که یه همچین دفتري بوده! فعالً بشه فکر نکنم-

(یه لحظه فکر کردم و گفتم0

می گم نکنه یه جوري دوباره دفتر ! به سر و صداشون! مثل دفعه اول به لونه کالغا اشاره کرد! امروز که باهاش حرف می زدم-

!رو برده و گذاشته سر جاش؟

!یعنی تو لونه کالغا؟-
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!یم بریم نگاه کنیممی تون! بعله-

(یه فکري کرد و گفت)

!ضرر نداره! بریم-

دکتر پول میز رو حساب کرد و اومدیم بیرون و سوار ماشینش شدیم و حرکت . بلند شدیم که گارسن با یه سینی رسید)

!مثل کشتی! چه ماشینی بود. کردیم

! یه مرد جا افتاده! االن شم بود! خوش قیافه بودهمشخص بود که جوونی هاش خیلی . از بغل صورتش رو می دیدم. می رفت تند

بوي ادکلن ش یه ! خیلی شیک و برازنده بود! کت و شلوار و کراوات بهش خیلی می اومد! با موهاي جو کندمی که مثل مش بود

خته بود و و عجیب که تو این سن هنوز نری! درست مثل کیمیا. پر پشتی داشت موهاي! حالت عجیبی رو توم ایجاد کرده بود

!فقط جلوش کمی کم پشت شده بود که تازه خیلی بهش می اومد

.ماشین کیمیا تو پارکینگ بود. با ریموت در پارکینگ رو باز کرد و رفتیم تو. متوجه نشدم که کی رسیدیم خونه اصالً

(رفتیم تو باغ که دکتر گفت. هوا تاریک شده بود.شدیم پیاده

!کجاست؟-

(باالي یکی شون رو نشون دادم و گفتم. ته باغ و رسیدیم به اون درختادوتایی راه افتادیم )

.دفعه قبل از این درخت رفتم باال-

!شما؟-

(سرم رو تکون دادم که گفت)

!ارتفاعش زیاده! ممکن بود بیفتین-

!ولی االنم باید همین کارو بکنم-

!می گم احمدآقا یه نردبون بیاره! اصالً! نه-
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!باالخره اون پسرش بوده! دآقا وجود یه همچین دفتر خاطراتی رو بدونهدرست نیست که احم-

(یه لحظه فکر کرد و بعد خواست کتش رو در بیاره که گوشه کت رو گرفتم و نذاشتم و گفتم)

!شما نمی تونین آقاي دکتر-

!یعنی براي این کارا پیر شدم؟-

!اجازه بدین من برم! ولی با این لباسا نمی شه! نه! نه-

!خطرناکه! نه-

!شما کمکم کنین-

(بهش خندیدم که گفت بعد

!به یاد جوونی ها! براتون قالب می گیرم! باشه-

ازش عذرخواهی کردم و کفشم رو در آوردم و پام ! رفت تکیه ش رو داد به ددرخت و دستاشو به صورت قالب گرفت به هم)

(!دم باال، پام رسید به اولین شاخهیه مقدار که خودمو کشی. رو گذاشتم رو دستاش و رفتم باال

!مواظب باش-

!مواظبم-

!می گیرمت! من اینجام-

!همه جا تاریک بود! بدي ش این بود که سخت می تنستم باال رو ببینم. پام رو گذاشتم رو شاخه دوم. خودمو کشیدم باال)

!با هر زحمتی بود رفتم باالتر که سر و صداي کالغا از اون طرف در اومد-

!دفتر اونجا بود! درست حدس زده بودم! کمی که رفتم باالتر، دستم رسید به لونه یه

(برش داشتم و گفتم تند

!دوباره آورده و گذاشته اینجا! پیداش کردم-
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!دستت رو محکم بگیر! مواظب باش-

ست و دستم ول شد و افتادم آروم آروم اومدم پائین و پام رو گذاشتم رو شاخه دوم و بعدش شاخه اول که یه مرتبه شاخه شک)

(تند بلند شد و گفت! دوتایی خوردیم زمین! اما دکتر زود رو هوا گرفتم

!طوري شدي؟-

!نه-

!پات طوري نشد؟-

!خوبم! نه-

(!دستم رو گرفت و بلندم کرد)

!ببینم دستت رو-

!چیزیم نشده-

-تمام ساعدت خراشیده شده...! ا!

!چیز مهمی نیست-

!باید ضدعفونی بشه! بریم تو خونهباید ! چرا! چرا-

دکتر درِ جعبه ي کمک هاي . کیمیا و هانی، باال پیش گلشن خانم بودن. دفتر رو گذاشتم تو کیف م و با دکتر رفتیم تو خونه)

(اولیه رو باز کرد و از توش بِتادین درآورد و با پنبه دستم رو ضد عفونی کرد و بعد گفت

!نمی سوزه؟-

!خیلی کم-

!اصالً نباید میذاشتم این کارو بکنین! من شد تقصیر-

!طوري نشده آخه-
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!زینت خانم یه نسکافه درست کن! بشینین بیاین

(یه صندلی کشید و من نشستم و خودش دوباره دستم رو نگاه کرد و سرش رو تکون داد و گفت)

!خدا رو شکر که اتفاق بدي نیفتاد! کار خطرناکی بود-

(بهش لبخند زدم و گفتم)

!من دفتر رو ببرم؟-

(یه فکري کرد و گفت)

.باشه-

.شب می خونم و بعد می آرمش-

.باشه-

(زینت خانم دو تا فنجون نسکافه برامون آورد و گفت-

ماشاال . همونجا مونده پیش گلشن خانم! از وقتی برگشته رفته باال و اصالً پائین نیومده کیمیا خانم! شکر خدا با هم آشتی کردن-

سینی کردم دادم ! هم کیک و شیرینی براشون بردم و هم خانم زنگ زد که شام شون رو با هم می خورن! م خوب شدهاشتهاش

!باال

(دکتر بهش خندید و گفت)

!دست تون درد نکنه-

(بعد برگشت طرف من و گفت)

چیکار می خواین بکنین؟ اآلن

!می گم نیومد! موکول می کنم به فردا. می رم پیشش-

!قت داریم که دفتر رو هم بخونیمو! خوبه-
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داروهاش چی شد؟-

(زینت خانم زود رفت و یه کیسه فریزر آورد و گذاشت رو میز و گفت)

!احمدآقا گرفته-

(دکتر نگاه شون کرد و گفت)

!آرامبخشه فقط

(بعد دو تا قرص رو بهم نشون داد و گفت)

چه بهانه اي براي قرصا آوردین؟. ش بدینیکی از این و یکی م از این به. اولش تولید خواب می کنه-

.قبول کرد! آرومش می کنه. بهش گفتم قرص اعصابه-

.خوبه-

(کمی از نسکافه م خوردم و بلند شدم که دکترم بلند شد و گفت-

.من پائین منتظرم-

.باشه می آم می گم که چی شد و چی گفت-

.بعدشم می رسونم تون. باشه-

!....یا خدم یا با احمد آقا! شما چرا؟-

!تعارف نکنین! نه! نه-

!پس من فعالً برم باال-

در زدم که ساکت شد و گلشن . صداي هانی از پشت در می اومد. از آشپزخونه اومدم بیرون و رفتم باال. سرش رو تکون داد)

!خانم گفت بفرمائین

(!در رو باز کردم و سر جام خشک شدم تا
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!ایی دست آدم می ده؟می بینی مریم جون این دختر چه کار-

!مدل خانم شدم

مثل این که ! کیمیا موهاي گلشن خانم رو قشنگ درست کرده بود و بهش حالت داده بود! یه مرتبه سه تایی زدن زیر خنده)

(رفتم جلو و گفتم! می خواست بره مهمونی

!اد یچقدر بهتون م-!؟!؟یگ یراست م-

!چقدر قشنگ درست کرده!ایمیبه ک نیافر!به خدا-

"نگاه بهم کرد و گفت هی ایمیک"

!کردم یقشنگ کوتاه م یلیمدل خ هیتازه مادربزرگم نذاشت و گرنه براش -

يمگه بلد-

!دمیدورش رو اونجا د!اره-

!خوش بحالت-

"گلشن خانم گفت"

؟يشام خورد-

!دمیاالن رس!نه-

"نگاه بهم کرد و گفت هی ایمیمرتبه ک هی"

؟يکجا بود-

گلشن خانم تعجب کرده !حدس زدم که مسئله امروز رو فراموش کرده!بود دهیازم پرس يعاد یلیخ.بهش نگاه کردم"

"رود گفتم.نگه يزیکه گلشن خانم چ نیا يبرا!بود

!نیفرز-
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"افتاده باشه گفت ادشیمرتبه  هیلحظه مات شد بهم و بعد انگار  هی"

شد؟ یخب چ!اهان-

!دفعه بعد يباشه برا!اومده شیپ يکار هیحتما براش !ومدین-

"خرده فکر کرد و گفت هی"

!باشه-

"دارو رو دادم به گلشن خانم و گفتم سهیبعد ک"

.نیم از ا یکیو  يخور یم نیاز ا یکیهر شب .دمیسر راه برات خر.که بهت گفتم ییهمون قرصا نایجون ا ایمیک-

"نگاهشون کرد و گفت"

!؟يخور یم نایتو خودتم از ا!باشه-

!ن هیعال یلیخ!اره-

"بعد برگشتم به گلشن خانم گفتم"

ن؟یبا من ندار يشما کار-

؟يبر يخوا یم!زمینه عز-

!نیاگه اجازه بد-

!؟یشام چ-

.ندارم لینه م-

"گلشن خانم زد و بعد به من گفت يبرس رو به موها نیاخر ایمیک"

!؟یمون ینم نجایچرا امشب ا-

"و گفتم دمیخند"
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؟يباهام دار يکار مگه!ام یصبح م!برم خونه دیاخه با-

!گفتم ينطوریمه هم-

!نجامیا 9ساعنت  صبح

"اومد جلوم و گفت یبعد هان"

؟یکن یم يباهام باز يایصبح ب-

"و گفتم دمیبغلش کردم و صورتش رو بوس"

!حتما!زمیحتما عز-

که از جاش بلند شدو  ششی رفتم.دکتر تو سالن نشسته بود.نیو رفتم پائ رونیکردم و از اتاق اومدم ب یبعد ازشون خداحافظ"

"وگفت

م؟یبر-

!نیافت یاخه تو زحمت م-

.رونیخواد برم ب یخودم دلم م!نه-

"که گفت میو راه افتاد میشد نیسوار ماش نگیتو پارک میرفت ییدوتا!نگفتم یچیه گهید"

!شد؟ یچ-

!کجا بودم دیاز من پرس!نبود ادشیاصال !؟یچیه-

!جهت بده؟ رییتغ عیممکنه انقدر سر یعنی!بهیعج-

!جهت؟ رییتغ-

!ره یم يکه در حالت ارامش رو به بهبود ادهیها اضصراب و استرس ز ینوع فرامو ش نیاز عوامل ا یکی-

!؟یچ یعنی نیکه ا میبا دکتر راستان صحبت کن دیبا!رستوران میاون فقط فراموش کرده که با هم رفته بود یدونم ول ینم-
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!دکترم بگمبه  دیالبته با!هیخوب زیچ نیا-

!باعثسشه نایا دنید ينامرد یشکست در زندگ يریگوشه گ! هیبحران روح هیفقط  نیکنم ا یمن فکر م-

 نایاز ا يادیحداقل قسمت ز ای نایسر مرده حرف بزنم اما مسبب همه ا شیکرده باشم و بقول معروف پ یانصاف یخوام ب ینم-

!داد یکردم اما گوش نم یباهاش صحبت م یلیخ!مادرش بود

تام به خاطر دخالت !نه؟ ایبهتون گفته  يزیمورد چ نیدر ا ایمیدونم ک ینم!با تام ازدواج کرد هر روز خونه شون بود ایمیک یوقت

!جدا شد ایمیاز حد ما از ک شیب يها

!کرد؟ کاریچ نیخبردار!اون سروش بعدشم

!برام گفته ایمیک-

براش  يدیضربه شد!دیرس ایمیو به ک دیتا حرف دهن به دهن چرخ اما گوش نکرد!من همون اول به خانومم گفتم ول کن-

!یچیه گهیتام ازدواج کرده که د دیم فهم یوقت!بود

فوت !میاتفاقات ما بود نیعامل تمام ا دهیحتما بدشم که نشسته و فکر کرده د!دیرو شن نیرو فرز انیبرگشتن م که جر موقع

!...اما بعدش ذاشتیتا خانمم رنده بود تنهاش نم!دیز ما برا گهیرو کامل کرد و کال د زیمادرشم که همه چ

!بوده یبراش دوران سخت-

رم؟ یدارم درست م-

"سکوت برقرار شد و بعدش گفت قهیچند دق.ادرس رو بهش دادم"

!ندارم ایدن يتو یغم چیه گهیحالش خوب بشه من د ایمیاگه ک-

!شه یخدا خوب م دیبه ام-

!اسن حرفا باشهتر از  يترسم موضوع جد یم-

 دایاز خاطراتش مشکل پ یفقط در قسمت!مهمه یلیخ نیا!داره ادیگذشته ها رو لحظه به لحظه ب ایمیک!کنم یمن فکر نم-
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!داره یاونم حتما علت!کرده

"که گذشت گفت گهیخرده د هی"

منزل مال خودتونه؟-

!نهک یدو جا کار م نکهیبا ا!ستیجالب ن ادیپدرم ز یوضع مال!اجاره س!نه-

!واقعا مشکله-

!کنه دایم خواستم که برام کار پ ییمسئله من از دا نیهم يبرا-

!....نیاگه شما نبود!شانس ما بوده-

!خواسته ينطوریحتما خدا ا یممنون ول-

"که گفت میرو رد کرد ابونیدو خ یکی"

رو براتون گفته؟ شیزندگ يتا کجا ایمیک-

!نجایکه برگشته ا هی یهست مال زمان یرو تحمل کرده اما هر چ يادیاونجا بوده که مشکالت ز!تا برگشتش-

!شه یحل م یهمه چ ارهیب ادیاگه خودش اون لحظات رو ب!ممکنه بگه نیاگه باهاش صحبت کن-

.جلو رفت دیاروم اروم با!درسته-

"بعد جلو خونه مون نگه داشت و گفت قهیچند دق.میبود دهیرس بایتقر"

.نیبه خانواده سالم برسون-

!باال نیبفرمائ.سالم دارن خدمتتون.ممنون-

.شم ینه ممنون مزاحم نم-

.پس تا فردا-

.تا فردا-
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تو  میرفت ترایشامم رو خوردم و با م.خونه پر سر و صدا بود شهیصبر کردم تا حرکت کرد و رفت منم رفتم باال مثل هم"

"خرده بعد مادرم اومد تو و اروم گفت هی.نبود يخبر چیه.اتاق

؟يبود یبا ک-

!با دکتر-

چرا؟!خود دکتر؟-

.رونیبرمش ب یمن م.کرده دایپ یافسردگ یدخترشون کم-

.ناراحتن یلیدکتر و خانم بزرگ خ.ش عوض بشه هیروح دیبا

!شده؟ یخدا شفاش بده چ-

!شه یبهش وارد م یکنه و ضربه روح یگرده مادرش فوت م یبر م یبهش سخت گذشته و وقت یلیخارج که بوده خ-

!از پولدارامون نمیا!ایب!خدا رحمتش کنه-

"رو در اوردم و گفتم لیموبا فمیاز تو ک"

!دکتر بهم داد نمیا-

!له؟یموبا!ه؟یچ-

.اره-

داده دستت باشه؟-

!نه داده به خودم کادو-

!؟یچ يبرا-

!داره یکه دخترشون افسردگ دمیچون من فهم-

!؟يچه جور! ؟ يدیتو فهم-
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اونم به دکتر گفت و تلفن زدن به .برام دردودل کرد و منم رفتم به مادربزرگش گفتم.دوست شده یلیدختر شون با من خ-

کردم که گرفتم؟ يکار بد!کنن یحاالم دارن درمانش م.داد صیاومد و تشخ.از دوستاشون که دکتر روانشناسه یکی

"کرد و گفت لیبه موبا ینگاه هیخرده فکر کرد و  هیمادرم "

!که ندادن یزورک!گهیبهت دادن د يزیچ نیهمچ هیکه  يبراشون کرد یحتما کار خوب!نکنهدستشوت درد !نه-

!سنیگه به نامم بنو یدکتر گفته سندش رو م-

زن نگرفته؟ گهید امرزیبعد از اون خدا ب! امرزهیخدا پدرشو ب-

!مه فوت شده يسال و خرده ا هیسال  هی باینه تقر-

چند سالشه؟ دکتر

-53 54!

"کرد و گفت لیبه موبا گهینگاه د هی مادرم

(ن؟یاز پشت کوه اومده ا!(کنه؟ یکار م يچه جور0

"رو برداشت و گفت یپدرم از اون طرف گوش.شماره خونمون رو باهاش گرفتم"

!نیبفرمائ-

!الو-

!بعله؟-

ن؟یشناس یمنو نم-

!شما؟!ارم یبه جا نم!رینخ-

!ن؟یشناس یسال منو نم یبعد از س!ساله زن شمام یس-

 انیجر!کرد یتلفن دستش بود و مات به مادرم نگاه م یپدرم گئش!رفت تو سالن لیخنده و مادرم با موبا ریز میزد ییسه تا"

"کرد و بعد گقت يفصل فکر  هیاونم !رو براش گفتم
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!امرزهیادم حق شناسه ب یخدا پدرهر چ-

ستمیب فصل

!با مهارت موهام رو بافتن شده بود بودم وچروك خورده اما فیضع نکهیدستاش با ا"

"!داد یکه در اخر بهم اعتماد به نفس م يو همون جمله ا!همونقدر قشنگ مایقد مثل

!؟يحاال چقدر خوشگل شد نیبب-

"و گفت دیو صورتم رو بوس دیتند دستش رو کش.بعد دستاشو گرفتم و ماچ کردم.نگاهش کردم"

؟يخور یم ییچا-

"بعد گفت.باال ارهیرو ب یو به مهنازم بگه که هان ارهیب ییگفت چا نتیکه زنگ زد و به ز دمیبهش خند"

.تو تراس میبر-

"تو تراس که گفت میرو گرفتم و رفت لچرشیپشت و"

!يالغر شد یلیخ-

!بهم گفت ممیمر-

!يخوب غذا بخور گهید دیبا-

.چشم-

.بال یچشمت ب-

"نگاه تو باغ کردم و گفتم هی"

!چقدر درختا بزرگ شدن-

خونه ها  نیباغ و باغچه ا.محل بود نیباغبون ا دریعمو ح نیا!همه جا لخت بود نجایا میکه اومد يروز!گذرهیماست که م عمر-

درختارو سوا  نیخودم تمام ا.ستادمیا یپابه پاش م!جون و قوه نبودم یاون وقتا مثل االن ب.میخبرش کرد.کرد یم یدگیرو رس
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همه شون نهال !گفتن یکه زبون ندارن و گرنه همه رو م فیح!تادم تا کاشته شدبعد باال سر تک تکشون واس.دمیکردم و خر

!چقدر شدن نیاالن بب!بودن

!بزرگ شدن یلیخ-

.میبکار نجاهایچند تام ا دیبا.هیجلوها خال نیا-

شن؟ یخشک نم اردترهیاونا که عمرشون ز-

شدم و تو  ریمن پ!مثل من و تو!جون گرفته باشن نایشدن ا ریپاونا  یکه وقت میاونجاهام چند تا بکار دیاما با!کنن یعمر م یلیخ-

!تییتنها قیجون گرفته و بزرگ شده و شده رف یهان یبش ریتوام که پ.یجون گرفت

"طرفم و گفت دیو دوئ دیتا منو د یهان.و مهناز اومدن تو یخانم و هان نتیدر زدن و ز"

!کرد انقدر قشنگ بود فیقصه خوب برام تعر هیمادربزرگ  روزید یمام!یمام-

.مامامن بزرگ هم خودش قشنگه هم قصه هاش-

"و به مهناز گفت دیمادربزرگ بهم خند"

!برو يبر يخوا یشکا اگه م-

ن؟یندار یشیفرما-

.خدا به همراهت!برو!زمیبرو عز-

"کرد و رفت یمهناز خداحافظ"

شام خورده؟ یخانم هان نتیز-

.میاالن بهش بد میخواست یم-

.امش رو باالش اریب-

"گفتم نیهم يبرا.واد با مادربزرگ شام بخورم خیمرتبه احساس کردم دلم م هی"
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ن؟یشما شام خورد.منم گرسنه مه-

"و گفت دیمرتبه خند هی"

م؟یبا هم بخور نجایهم يخوا یم!زمینه عز-

!هیعال!اره-

"گفت نتینگاه مهربون بهم کرد و بعد به ز هی"

.زحمتش رو بکش-

"و فنجون رو دادم به مادربزرگ که گفت ختمیر ییرو برداشتم و چا يو من رفتم قور دیخند خانم نتیز"

!بده واقعا خوردن داره ییخوشگل ادم به ادم چا ينوه  یوقت!خوردن داره ها ییچا نیا-

.داد یکه مرتب بهم اعتماد به نفس و ارامش م ییصدا!خواست صداشو گوش بدم یدلم م.داشتم یاحساس عال هی"

"گفت یخوردم که هان خردهیرو برداشتم و  فنجونم

.خوام یمنم م-

!کرد یمن م يکارو برا نیهم میمثل قد!و فوت کرد یتو نعلبک ختیکه مادربزرگ فنجونش رو گرفت و اردم ر ختمیبراش ر"

"شده بودم بهش که با تعجب نگاهم کرد و گفت مات

!کنم یدارم خنکش م-

!نیدکر یمن م يکه برا میمثل قد-

!چه زود گذشت؟!يا!يا!يا-

"فنجونم رو گرفتم طرفش و گفتم"

!منه ییحاال نوبت چا-

و دو تا فوت کرد و  یتو نعلبک ختیتو فنجونش و مال منو گرفت و ر ختیرو ر یهان ییچا!تونم بگم چثد خوشحال شد ینم"
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!دوباره برگردوند تو فنجون و با عشق داد دستم

!اهامیرو يروزا!خوب يروزا!روزابرگشته بودم به اون  انگار

رفت طرفش و  یاومد جلو که هان!دمیرو تو صورتش د یخوشحال دیمارو د یوقت!بود میمر!م رو خوردم که در زدن ییچا تمام

"گفت

چقدر خوب شده؟ یمام نیبب-

"که گفت دمیبهش خند"

!نشه خانم ریقرار د-

"جه شد که گفتانگار متو!میبا هم نداشت يقرارا!گه؟ یم یچ دمینفهم"

.رستوران-

؟یچ یعنیرستوران !لحظه منگ شدم هی"

"!افتاد ادمیمرتبه  هی

.میبر!اره!اهان اره-

رستوران کجا؟!اما کجا"

!دونستم یقرار دارم اما ساعتش رو نم نیدونستم با فرز یم

.میو حرکت کرد میدش نیو سوار ماش نگیتو پارک میو رفت دمیتو اتاقم و لباسم رو پوش نیپائ میرفت میمر با

!بگم دیبا یدونستم چ ینم یعنیکردم حرف نزنم  یسع

داشت  میمر.مینشست زیم هیتو سر  میرفت ییو دوتا میشد ادهیرو جلو رستوران پارك کردم و پ نیماش.میدیبعد رس قهیدق20

"گفتم ينجوریه!کرد ینگاهم م

!گهید ادیب دیاالن با-
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!رو خونهاومد نشونش بده و بعد خودت ب یوقت-

 ینم ادمیقرار گذشاتم اصال  يو چه جور یدونستم باهاش قرار دارم اما ک یم!سرمو تکون دادم!گه یم یداره چ دمیفهم ینم"

!يدونه چطور یجا اما نم هیرفته  نهیب یدفعه م هیادم خوابه و  یوقت!خواب بود هیمثل !کالفه شده بودم!اومد

اد؟یممکنه مثال ن-

!دونم ینم-

به؟حالت خو-

!دونم یاره نم-

!کنه؟ یدر موردم م يچه فکر میاون وقت مر!؟یاگه اشتباه کرده باشم چ"

!نجا؟یاد ا یامروز م نیبهم گفت فرز یک ؟اصالیچ ادین اگه

نه؟یش یم شهیهم زیسر کدوم م-

 ادمیباشم و گفته  يزیچ یگه نکنه بهش دروغ یم نویقبال بهش گفتم که ا يزیچ هیحتما !ه؟یدونستم منظورش چ ینم"

"!نیش یم زیسر کدوم م شهیهم نیدونستم فرز یرو بهش نشون دادم اما نم زیم هیبا دست  ينجوریهم!رفته

!خونه؟ يتو برگد يخوا یم-

"گ فتم یم ي زیچ هی دیاما با یمادربزرگم و هان شیخواست االن تو خونه بودم و پ یدلم م!خواسنم یاز خدا م"

!س افهیو خوش ق پید خوش تمر هی!اد یم گهیاالن د!اره-

!شیشناسیحتما م!پوشه یم یلباس خلبان!تنها!نهیش یم زیاد سر اون م یم

!؟یکن یرانندگ یتون یم.فقط اروم باش!تو بلند شو برو!باشه-

!؟یزن یتو باهاش حرف م!اره!اره-

!راحت باشه التیتو برو خ!نجایاومدم ا نیهم ياصال برا!حتما-
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"بهش گفتم يزیچ هی نجورسیمن هم!گفت؟ یم یداشت چ"

 هیشده بودم !از خودم بدم اومد!اومد ینم ادمی یچیه!رو که بهش نشون داده بودم نگاه کردم يزیاون م برگشتم

!نست ادشیکه خودشم دروغهاش  ییدورغگو!دروغگو

!دمکر یداشتم فرار م!حرکت کردم عیشدم و سر نیو سوار ماش رونیرو برداشتم از رستوران اومدم ب فمیک

!دونم ینم!؟یاز چ اما

!کردم یبودم و فرار م یکردم عصبان یفرار م یدونستم از چ ینم نکهیاز ا دیشا

!دونستم؟ یاما از کجا م!اد اون رستوران یدونستم که امروز م یفقط م!من باهاش قرار نذاشتم اصال

!بهم گفته بود؟ یپس ک!نه!بهم گفته بود؟ خودش

!و بهم گفت؟ دیکجا منو د!گفت؟ بهم یاما ک!سحر بهم گفت!سحر

!اد ینم ادمی!دمیمن سحر رو ند!اد ینم ادمی-

!حتما بهم تلفن زده-

!رو چکردم لمیرو پارك کردم و موبا نیگوشه ماش هی

!ستیتو حافظش ن ياصال شماره ا-

!؟یچ پس

!رفتم یتند م!کردم حرکت

!ره؟ یکجاها م ییچه روزا نیرزدونم که ف یپس از کجا م!دمشیمنم که ند!به من تلفن نزده سحر

!شم یم وونهید دارم

 نیا شعیهم!داشت یتازگ یبرام همه چ!پارك کردم و رفتم تو اتاقم نگیرو تو پارک نیماش.خونه دمیخرده بعد رس هیرفتم  تند

!کنم؟ یم کاریجور وقتا چ
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!کنم یو فکر م نمیش یم!اره!کنم یگوشه و فکر م هی نمیش یم

.میقراره با هم شام بخور!مادربزرگم شیبرم پ دیبا!مادربزرگ!نه اما

.و رفتم باال رونیتند لباسامو عوض کردم و از اتاقم رفتم ب!رو بهم داده بودن ایخوشحال شدم که انگار دن انقدر

"!اومد در زدم و رفتم تو و سالم کردم یاز تو اتاق مادربزرگ م یهان يصدا

!یچه زود برگشت!زمیسالم عز-

ن؟یردشام که نخو-

!منتظرت بودم!نه-

جا  چیمادربزرگ بود و اصال حواسش به ه يرو سر کشو یهان.اهیخانم گفت شامتون رو ب نتیرو زد و به ز فونیتند زنگ ا"

!نبود

!سر کشو؟ یبدون اجازه که نرفت-

!مادربزرگ بهم تجازه داد!نه-

!کنه ینم يکار.من بهش اجازه دادم-

محکم !نشستم و دست انداختم دور گردنش لچرشیجلو و!لم خواست که صورتش رو ببوسممرتله د هی.رفتم جلوش استادم "

!احساس بودن!داد یبهم دست م یبیکرد احساس عج یموهمو ناز م یوقت!رو موهام دیدست کش!بغلم کرد

!احساس قدرت!یاخساس جوون!یزندگ احساس

"!خوابم برده بودانگار !چشمامو بسته بودم!دونم چه مدت هموجور تو بغلش بودم ینم

!یمام!یمام-

!رونیاز تو بغل مادربزرگ اومدم ب!کرد یصدام م یهان!مرتبه به خودم اومدم هی"

!؟یمام يخواب بود-
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!اره!دونم ینم-

!مادربزرگ فقط اشک تو چشماش بود!دیم خند یهان!دمیبعد خند"

شام  یخورد و با مهربون یمادربزرگ اروم م!خوردممثل برق شامم رو !گرسنه بودم یلیخ.برامون اورد ینیخانم دو تا س نتیز

"!برگشتم نگاهش کردم!کرد یخوردن منو تماشا م

!زم؟یعز هیچ-

!گردم یاالن برم!یچیه-

"!رو برداشتم و برگشتم باال گهید زیمثل برق رفتم و از اتاقم برس و شسوار و چند تا چ"

!ه؟یچ نایا-

!کنم خوام موهاتون رو کوتاه یکه م نیحاضر باش-

!گهیوقت د هیباشه !االن حوصله حموم رفتن رو ندارم!نه ترو خدا !کوتاه؟-

!براتون درستش کنم نیس بذار-

!سن و سال ؟ نیاخه تو ا-

!سن و سال به دل ادمه-

!معطل نکن هینطوریخب اگه ا-

!خنده که من مشغول شدم ریزدن ز یخانم و هان نتیز"

اما برام لذت بخش  دمیفهم یاصال حرفاشو نم!یبه هان یکیگفت و  یمله به من مج هی!زد یداشت برام حرف م مادربزرگ

!هر چقدر که دلم بخاد!بود که برام حرف بزنه یکیبعد از مدت ها !بود

!اومده تو اتاق میمر دمیمرتبه د هیاما !اونم متوجه نشدم!که در زدن دیدونم چقدر طول کش ینم

!ده؟ یدست ادم م ییردختر چه کارا نیجون ا میمر ینیب یم-
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!اد یچقدر بهتون م-

!؟یگ یراست م-

!زنن یتازه متوجه شدم در مورد من حرف م"

!چقدر قشنگ درست کرده!ایمیبه ک نیافر!بخدا-

"بهش نگاه کردم و گفتم"

!کردم یقشنگ کوتاه م یلیمدل خ هیتازه مادربزرگ نذاشت و گرنه براش -

!؟يمگه بلد-

!دمیدوره ش رو د!اره -

!خوش بحالت-

نگاهش !میاومد که با هم بود ادمی!کجا رفته بود؟ میان به فکر افتادم که مر هی!نه ایکه شام خورده  دیمادربزرگ ازش پرس"

"کردم و گفتم

!؟يکجا بود-

"!نگاهم کرد"

!نیفرز-

!اسم معنا شده بود برام نیا"

"!گهید زینه چ!نیاومد اما فقط فرز ادمی

!شده؟ یاهان خب چ-

!دقعه بعد يباشه برا!اومده شیپ يکار هیحتما براش !ومدین-

!؟یاومد چ یاگر م!ومد؟یکه چرا ن ارمیبخودم فشار ب دیبازم با یعنی"
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"!اد؟ یدونستم که م یفکر کنم و بفهمم من از کجا م دیبا بارم

!باشه-

"!يفشار فکر هیدادن به  انیپا يکلمه برا نیبهتر"

.نیم از ا یکیو  يخور یم نیاز ا یکیهر شب .دمیسر راه برات خر.که بهت گفتم ییهمون قرصا نایجون ا ایمیک-

"!نشدم وونهید وونهیشکر خدا هنوز د!میبود در مورد قرص حرف زده بود ادمی!داد به مادربزرگم نگاه گردم يا سهیک هی"

!؟يخور یم نایباشه تو خودتم از ا-

!ن هیعال یلیخ!اره-

همه متوجه !بودم یتحت فشار عصب یلیچند وقته خ نیحتما چون ا!خوردم؟ یمن قرص م دیچرا با!قرصا نگاه کردم سهیبه ک"

 یلیخ!کارم تموم شده بود!مادربزرگ نگاه کردم يبه موها!م هست که انقدر الغر شدم نیحتما به خاطر هم!موضوع شدن نیا

!ها کار نکرده بودم مدتکه  نیبا ا!بود ادمیهنوز !خوب از کار در اومد

"و گفتم میطف مر برگشتم

!؟یمون ینم نجایچرا شب ا-

"!هستن یمادربزرگ و هان!ستیتنها ن گهیمن که د!؟یچ ياما برا"

!؟يباهام دار يمگه کار!ام یصبح م!برم خونه دیاخه با-

!گفتم ينطورینه هم-

اد؟ ینم ادمیبگم که اصال قرارها !رو بگم؟ قتیحق!بهش بگم؟ یصبح اومد چ یوقت"

!ونمد ینم-

!شدم؟ وونهیکنه د یبگم فکر نم اگه

!کنم یم يفکر هیحاال تا فردا !رونیاتاق رفت ب از
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ن؟یخواب یشما ساعت چند م-

!سن و سال که ادم خواب نداره نیتو ا گهید-

براتئن کتاب بخونم؟-

؟>يحوصله شو دار-

!اره-

!هیکتاب خوب یلیخ!اون کتاب رو که اونجاست وردار!ایب!زمیچه بهتر عز-

مبل کنارش  هیرو .مادربزرگ باشم شیخواست پ یدلم م.رفتم کتاب رو برداشتم.تو کشو گرم کرد لیسرش رو به وسا یهان"

اب داد به من منم خوردم شون و  وانیل هیدونه در اورد و با  هیدر اورد و از تو هرکدوم  سهینشستم که دو تا بسته قرص از تو ک

!احساس خواب خوب هی.که خوابم گرفت دیطول نش شتریربع ب هی دیشا.ندنخو کتاب رو باز کردم و شروع کردم به

"که مادربزرگ گفت دنیکش ازهیکردم به خم شروع

!انگار خوبت گرفته-

!که خوردم ییحتما مال قرصا!اره-

.رو فردا برام بخون هیخب بق-

ن؟یخواب یشما نم-

!خوابم یم رمیگ یمنم کم کم م!چرا-

!روم اثر کنه ينطوریبتونه ا یقرص چیکردم ه یفکر نم!دارمیساعت دو سه بعد از نصفه شب ب تا شهیمن هم!بهیعج-

!يا یو بعدش سر حال م یبخواب ينجوریعوضش چند شب که ا-

!مامان خوابش گرفته!با مامان برو ایب!جون یهان

"کوچولو از تو کشو برداشت و به مادربزرگ نشون داد و گفت نهیا هی یهان"
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کنم؟ يببرم باهاش باز من نویا-

.زمیببر عز-

!نیگفتم و رفتم پائ ریمادربزرگم شب بخ بهیرو گرفتم و  یرفتم جلو و دست هان"

خودم اصال حالش رو !رو فرستادم دندوناش رو مسواك کنه یهان.ذاشتمیکردم امگار پام رو ابرها م یپله هارو رد م یوقت

"برگشت گفت یتا هان.نداشتم

تو اتاق تو بخوابم؟ امیامشب ب!یمام-

 داریب روقتیبود که من تا د نیا لیتو اتاق خودش به دل فرستادمشیکه م ییاون شبا!اومد ینداشت چون خوابم م یبرام فرق-

!نداشت یاومد که برام فرق یبودم اما حاال انقدر خوابم م

.نگفته خوابم برد ریتو تختخواب و بهش شب بخ میتو اتاق من ورفت میرفت ییتا دو

کمیو  ستیب فصل

رو  نایا ایمیرو گرفتم و سوار شدم و بهش ادرس خونه ک یتاکس هی يو جلو رونیساعت هشت و ربع بود که از خونه اومدم ب"

.دادم

 گهید زیچ هیدنبال !بود تیاکثرا شکا!رفتم جلو  یخوندم و م یتند و تند م.نشسته بودم و دفتر خاطرات دستم بود نیماش عقب

!قسمت خاطرات نیاخر!دمیخواستم رس یورق زدم و رفتم جلو تا به اون که م يجورنیهم!گشتم یم

!امروز نیهم یعنی!نوشته هام االنه نیا انیپا!رسه  یم انشیروز به پا هی يزیهر چ"

!سمینو یکه م یصفحات نیاخر نیا

!لونه که خودم درستش کردم هیدرخت تو  يباال ذارمیرو م دفتر

!گذره یماه از رفتنت م هیامروز !يکرد داشیپ دمیشا!نه ای یکن یم داشیدونم پ ینم

!و سردم یخال
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!تنها يتنها

!یندام که چرا رفت یازت گله گ!بابام رو یو نه اون باغ رو نه حت نمیخوام اون خونه رو بب ینه م گهید

!یندارم که چرا منو دوست نداشت یگله گ ازت

!یندارم که چرا تنهام گذاشت یگله گ ازت

!يزد مانتیعهد و پ ریندارم که چرا ز یگله گ زتا

!یکه چرا غرورم رو شکست نهیاز ا تمیشکا

!يریم يدار ینداشتم که به من بگ تیانقدر برات اهم یحت نکهیاز ا تمیشکا

!يکرد غیرو ازم در یخداحافظ هی یکه حت نیاز ا تمیشکا

!کنم ینم نتینفر من

!ردم برات نکنمسرد هی يارزو یدوست دارم که حت انقدر

!ده یعذابت م شهیمطمئن باش که خاطره من هم اما

!به عشق بزرگ شد دیکه با ام يریپسر فق خاطره

!يداد دیکه تو بهش ام يپسر راننده ا خاطره

!کنم ینم نتینفر من

!باغه و پشت اون دو تا اتاق و کنار اون درخت نیتو ا شهیبدون که روح من هم اما

!کنه یکه داره از دور نگاهت م ینیب یتو باغ روح منو م يا یتو هر وقت که م و

!نگاه ماللت بار هی

!که من زنده م هیروز نیاخر نیا

!فکر کردم یلیخ یماه که رفت هی نیا تو
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!کنم رونتیکردم که از فکرم ب یسع

!کردم که فراموشت کنم یسع

!کردم که عشقت رو تو دلم بشکنم یسع

!ز سنگ باشهکردم که مثل تو دلم ا یسع

!کردم مثل تو باشم یسع

!نشد اما

!نتونستم مثل تو باشم چوقتیه من

!مورد چیه در

!یبدون نویخوام ا یم دمیکه اخر را ه رس حاال

!دوستت دارم یلیخ

!میاز زندگ شتریب

!من بود یت زندگ هیکردم مهر یبا تو ازدواج م اگه

!یرفت تو

!کنم یرو به تو پرداخت م هیمهر نیمن ا اما

!امروز نیهم

!بدون يکرد دایدفتر رو پ نیو ا یروزس برگشت هی اگه

!دوستت دارم هنوز

!قلب هنوز ازم سالم مونده هیخاك پودر شده باشه مطمئن باش که اگه  ریصد سال از مرگم گذشته باشه و تمام بدنم ز اگه

!توش عشق توئه که
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!دختر ارباب خداحافظ

!کنم ینم نتینفر من

!ینیبب یرو نم يرنگ شاد چوقتیعد از من هتو ب اما

!تونستم ترو خوشبخت کنم یم من

!يمنو باور نکرد چوقتیه اما

!رو دوست داشتم اما فقط با تو یزندگ من

!یکن هیمرگم گر يبرا يروز هیدونستم که ممکنه  یحداقل م کاش

!یبپوش اهیلباس س يدونستم که ممکنه چند روز یحداقل م کاش

!کنم یمن نتینفر من

!یرو بفهم ییدرد تنها يروز هیکنم که توام  یارزو م اما

!دختر ارباب خداحافظ

!هیچ انیدونستم جر یحاال م!دفتر رو بستم"

!شده بود نیفرز نیدچار نفر ایمیک

!که هرگز نکرده بود ینینفر

!دچار عذاب وجدان شده بود ایمیک!عذاب وجدان هی

 هیدفتر نوشته که  نیتو ا!از کوه پرت شده نایا ایمیبعد از رفتن ک میسال و ن هی نیبود فرز افتاد که گلشن خانم بهم گفته ادمی

!بود بیعج!گذره یماه از رفتنشون م

.رو دراوردم و زنگ زدم به دکتر لیموبا

!نیبفرمائ-
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...من!دکتر يسالم اقا-

"نذاشت حرفم تموم شه که گفت"

(!يریو معرکه گ يریدم پ!پررو کیمرت!(رو نشناخت یقشنگ نیشه صدا بع ا یمگه م-

"نداشتم بگم یچیه"

!ن؟ینارحت شد-

 گهیکنن تو د رتتیغ یخاك بر سر ب("!م خوشحال شدم یلیاز حرفش خ چیناراحت که نشده بودم ه!اصال ناراحت تشده بودم"

(دیبد دیند ياز اون بدتر

!فتونیممنون از تعر یلیخ!اصال!نه-

!شما؟ ییکجا-

!اومده شیپ يمسئله ا هیه تو فقط رم خون یم دارم

!؟يچه مسئله ا-

!ه؟یچ ایمیک یمتوجه شدم که علت ناراحت بایمن تقر!دفتر خاطرات-

!چطور؟-

دفتر رو  نیبرگشته ا ایمیک یوحتما وقت!ایمیک ياز دور!خواد خودشو بکشه یاون توش نوشته که م!نیقسمت اخر خاطرات فرز-

!دان سدهکرده و خونده و دچار عذاب وج دایپ

"لحظه سکوت کرد و بعد گفت هی"

نجا؟یا يایب یتون یم-

ن؟یشما کجائ=

!...مارستانیب!مارستانمیب-
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!شما شیام پ یبه گلشن خانم زنگ بزنم و بگم که م دیفقط با!ام یم کهینزد-

!اسمم روش نوشته.باال ایب میمستق!اتاق من طبقه دومه!ایشما زودتر ب!رمیگ یاالن با مادرم تماس م نیمن خودم هم!خواد ینم-

!چشم-

!ممنون-

.پس فعال خداحافظ-

خداحافظ-

"تلفن رو که قطع کردم که راننده گقت"

(!از هفت اسمون ازاده گهید نیا(حاال حالش چطوره؟!کنن یخودکش يخوا یو م یگ یتا بهشون نه م!جوونا نیامان از دست ا-

!؟یحال ک!نیببخش-

!گهیکرده د یهمون که خودکش-

"نگاه بهش کردم وگفتم هی"

!...مارستانیب نیببر فیلطفا تشر-

 یمکافاتا درست نم نیرسن و ا ینکنن دو تا جوون به هم م يریخانواده ها سخت گ نیاگه ا!نشده باشه يانشاال که طور.چشم-

!شه

و پول  مارستانیب جلو دمیبعد رس قهیدق ستیربع ب هی!زد یخودش حرف م يداشت برا ينطوریاونم هم!جوابش رو ندادم"

.شدم و رفتم تو و رفتم طبقه دوم ادهیرو دادم و پ نیماش

.در زدم و رفتم تو.به اتاق دکتر اسمش رو روش نوشته بود دمیاتاق ها رو نگاه کردم تا رس یکی یکی

بلند شد و از  تا وارد شدم و از جاش.و بزرگ بود کیاتاق ش هی.خوند ینشسته بود و داشت روزنامه م زشیتنها پشت م دکتر

"زرف و امود جلو و با لبخند گفت نیاومد ا زشیپشا م
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!نیخوش امد یلیسالم خ-

!سالم ممنون-

!نیبفرمائ!نیبفرمائ-

دفتر خاطرات رو در اوردم و گرفتم  فمیو نسکافه سفارش دادواز تو ک ایاومد جلو و تعارف کرد و با تلفن تماس گرفت با تر"

تموم شد سرش رو بلند  یوقت.صفحه ش رو خوند و بعدش اخر دفتر رو در اورد و خوندگرفت و رفت نشست چند .طرفش 

"کرد و گفت

.حتما با راستان صحبت کنم دیبا!مهمه یلیخ نیا-

دارن؟ فیتشر نجایا-

ه؟یشما نظرت چ.رمیگ یباهاش تماس م!رونهینه مطبش ب-

!دونه یم نیخودو مسئول مرگ فرز ایمیکنم ک یمن فکر م-

!کردم یفکر م شتریب يریگ میکاش قبل از تصم يا!میکرد يار بدماها ک-

"روشن کرد و بعد بالفاصله گفت گاریس هی"

!کنه خاموشش کنم؟ یاگه دود ناراحتتون م-

!نه!نه-

"لحظه ساکت شد و بعد گفت هی"

اما حاال بعد از خوندن !بودهتصادف  هیکردم کشته شدن اون بچه  یتا حاال فکر م!دونم یمسئوا م یراستش منم خودمو به نوع-

 یتصورشم نم یدونه اصال حت یخدا خودش م! مینداشت يقصد نیهمچ هیاصال  یول!خدا مارو ببخشه!میکرد يکار بد...!دفتر نیا

!...اون بچه میکرد

 وانمیل.کنن دکتر اشاره کرد که به من تعارف.بگم که در زدن و برامون نسکافه اوردن يزیچ هیاومدم !ناراحت بود یلیح یلیخ"
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"گفتم میتنها شد یوقت.رو برداشتم و صبر کردم تا نسکافه دکترم بهش بده و بره

!دکتر ياقا-

بله؟-

!بعد از رفتن شما از کوه پرت شده میسال و ن هیحدودا  نیکنم اما گلشن خانم به من گفته بودن که فرز یمن اشتباه م دیشا-

"خرده فکر کردو گفت هی"

.بایتقر-

از اون  گهیدفعه ازد نیا!بعدش سرش رو اروم بلند کرد!دفعه متوجه شد و دفتر رو باز کرد و دوباره خوند هیردم نگاهش ک"

"لبخند زد و گفت هیلحظه منو نگاه کرد و بعد  هی!نبود يو غم تو صورتش خبر یگرفتگ

!گهیبار د کی-

"نگاهش کردم که گفت"

!نیهست یختر باهوشواقعا د!هوش شما به کمک ما اومد گهیبار د کی-

!دکتر يممنون اقا-

!داشته باشم شهیتونستم شما رو هم یکاش م يا-

"مرتبه با تعجب تگاهش کردم که تند گفت هی"

!نیموند یما م شیپ شهیهم يبرا یعنی-

"صفحات اخر دفتر خاطرات رو خوند و گفت گهیبار د هیدکتر .نگفتم و سرم رو با نسکافه گرم کردم یچیه-

ناراحتم اما  یلیحادثه خ نیهر چند که از ا!تونه مربوط به ما باشه یپس نم!ماه بعد از مسافرت ماست هی خیتار نیا!رستهکاال د-

!اتفاق بوده هیفقط  نیا نیقیبه  بیکه به احتمال قر نیخوشحال از ا!کنم که االن خوشخال شدم یپنهان نم

!شه مطمئن شد یم-
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!؟يچطور-

 ایا!کرده کارایبعد از رفتن شما چ نیفرز نکهیمثال ا!شه یم رمونیدستگ گهید يزایچ یلیحتما خ!میبپرس از میتون یم!از احمد اقا-

!ده؟یصدمه د ایمیگه از رفتن ک یواقعا اونقدر که م

کرده  یکه بعدش م ییو کارها زهیچ هیخواسته باهاش ازدواج کنه  یکه م يجوون بعد از رفتن دختر هی ينوشته ها!نیدون یم

!...کنن اما در عمل یم دهایتهد نیکه معموال جوون ها از ا نهیمنظورم ا!گهید زیچ هی

"مبل کنار من نشست و با لبخند گفت هیاومد رو  زشیبلند شد و از پشت م"

!گهیبار د هی نمیا!نیبش يا گهیکس د لیخودم وک لیامکان نداشت بذارم جز وک نیتگر شما درس وکالت خونده ود-

سوئسچ و  هیره خونه و بعدش  یجا تماس گرفت و گفت که داره م هیکه بلند شد و تلفن رو برداشت و با ازش تشکر کردم "

"دراورد و داد به من وگفت زشیم يکشو يرو از تو موتیر

!که نشیشناسیم!نگهیتو پارک نمیماش-

!بله-

!شه یدکمه درش باز م نیبا ا.امیتا من ب نیسوار ش نیشما بر-

"و بلند شدمرو گرفتم  چیسوئ"

!نیکه اول وارد دش یاطیهمون ح!اطهیپشت ح نگیپارک-

!کنم یم پداشی-

پشت  نگیپارک.اطیو رفتم تو ح نیو از پله ها رفتم پائ رونیرو برداشتم و از دفترش اومدم ب فمیک.بهم زد گهیلبخند د هی"

درش رو باز کردم و .که با دو تا بوق قفل باز شد رو زدم موتیرفتم جلو و دکمه ر.دکتر از دور معلوم بود يمایبود و ماکس اطیح

"نشده بود که دکتر اومد و در طرف منو باز کرد و گفت قهیده دق.سوار شدم

طول که ندادم؟-
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!نه اصال-

ن؟یدار نامهیشما گواه!زدم یسر م ضیمر هیبه  دیبا-

!بعله-

!نیکن یخب پس شما رانندگ-

 نیا يفقط برا!شنستم ینم نیداشتم اما به اون صورت پشت ماش نامهیگواه یعنیم بلد بود یرانندگ!دیحس کردم که رنگم پر"

 نیاخر مایکجا و ماکس 67مدل  کانیپ هیاما !کردم یم یساعت رانندگ هیساعت  میپدرم ن نیبار با ماش هی ينره هفته ا ادمیکه 

!مدل کجا؟

"دکتر متوجه شد که گفت انگار

!خواد یدنده عوض کردن نم!اتوماته!س ساده یلیخ نیبا ا یرانندگ!نینترس-

!...یفقط گاه.مهرات ندارم ادیز یاخه من تو رانندگ-

!منم کنارتون هستم دیتون یحتما م-

حاال چرا خدا !هام رو به دکتر نشون بدم ییخواستم توانا یبود که م نیبه خاطر ا دیشا!شدم ادهیدونم چرا قبول کردم و پ ینم"

!دونهیم

!دونستم کخ چرا یخودمم م دیشا و

"اون طرف سوار شدم و با خنده گفتم رفتم

!کنم؟ کاریخب حاال چ-

!گرفتم یم ادی عیداد و منم سر ادیاتومات رو بهم  ياروم طرز کار با دنده ها یلیدکتر نشست اون طرف و خ"

"دکترم بست و با لبخند گفت.رو روشن کردم و کمربندم رو بستم نیماش

!م؟یبر-
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دونستم تو اون لحظه  یبودم اما نم دهیبزرگ بود و واقعا ترس نیماش!رو کرم که خونسرد باشم میو تمام سع لبخند زدم هی"

!لحظه داشت نیبه ا یبستگ ایزیچ یلیخ دیشا!از خودم نشون بدم یضعف چیه

!باره ترمز کردمکه پام رو از رو ترمز برداشتم اروم به جلو حرکت کرد که دو نیبه محض ا يدنده ا نیبرخالف ماش نیماش

!رهیخواست که کالج بگ یچپم مرتب م يپا

محکم  بایترمز تقر هی.حرکت کرد نیماش.کم گاز دادم یلیبعد اروم ترمز رو ول کردم و خ!لحظه روش تمرکز کردم هی

!گهیحرکت اروم د هیو!گهید

سالم با سر به دکتر  هیدر  کینزد میدیرس یوقت.کردم یقبل داشت نگاهمون م قهینگهبان از چند دق!نگیبه در پارک دمیرس

!رونیرو بردم ب نیاروم اروم ماش.کرد و بعد در ور باز کرد

!بده رییم تغ یرو تو زندگ زایچ یلیکه ممکن بود خ یترس!دمیترس یم هنوط

!افته یگفت داره اتفاق م یو زنانه بهم م یاحساس درون هیرو که که  ییزایچ

!ترسم یو نم!بترسم دینبا من

!که تصادف کنم رم یم

!کنم یخوام تصادف کنم پس نم یچون نم و

!بدون ترس!کردم حرکت

ترمز  یچهارراه فرع هیاروم اروم رفتم جلو و سر .شد یباز م یفرع ابونیخ هیتو  نگیخوشبختانه در پارک.شدم ابونیخ وارد

.بار ترمزم اروم و خوب بود نیا!بار ترمز کردم نیا!کردم

!حرکت بعد

!و حرکت میترمز مال هیبازم !دمیکه رس يبعدچهارراه  به

!بود و لذت بخش ساده
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"!روون و راحت بود یلیخ!سومم رد کردم چهارراه

!سمت راست نیچیبپ دیبا-

.میبزرگراه بود کینزد.راه رو بلد بودم.دمیچیپ"

(داستان ادامه دارد نیا(يو بعد يو بعد يبعد چهارراه

!دمیترس یواقعا نم گهید

"ش رو داد به پشت و راحت نشست و گفت هیچون تک!طورنیهم دکترم

!نیایکنار ب نیتون یراحت باهاش م یلیزدم که خ یحدس م-

!با من مایبا ماکس!کنار اومده بودم مایبا ماکس!گفت یراست م"

!ش ساده بود هیبق گهید.بزرگراه شدم وارد

!نبود کانیبا پ سهیاصال قابل مقا!داشتم یاحساس عال هی

"!تو خونه رو مبل نشسته بودم کهنیا مثل

!کنه یرانندگ گهید یکیو  نمیکنار بش نیخواسته که ا یدلم م شهیهم-

"!کرد یخودش به موقع دنده رو عوض م نیماش"

!نفر مواظبش باشه و نگرانش هیکنه که  یم دایپ اجیتو سن و سال من ادم احت-

"!نرم و سبک!رفت ینرم م یلیخ"

!ترسه یشه م یتنها م یادم وقت!رمنفرت دا ییمن از تنها-

"نیاومد تو ماش ینم رونیب ياصال صدا"

!کنه یبد م يادم فکرا ییتو تنها-

"!انگشت چرخوندش هیشد با  یم یکرد که حت یفرمنوش انقدر نرم و راحت حرکت م"
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!آدم تو تنهایی فکر می کنه که پیر شده-

(!به صورتم یه نسیم خنک خورد. دکتر کولر ماشین رو روشن کرد)

.شایدم واقعاً پیر شده باشم-

(نگاهش کردم و گفتم. پشت چراغ قرمز بودیم)

!شما پیر نیستید-

!اما جوونم نیستم-

!اون نمی تونه زیاد اهمیت داشته باشه-

؟!شما اینطوري فکر می کنین-

(.چراغ سبز شد و حرکت کردیم)

.گاهی شهامتم رو از دست می دم-

(!چقدر کولر عالی بود! ک شده بودداخل ماشین خنک خن)

!نمی تونم اون چیزي که تو دلم هست به زبون بیارم-

(!....هر وقت تابستون پیکان پدرم رو سوار می شدم از گرما نزدیک بود خفه بشم اما االن)

!گاهی آدم براي این که در درونش جسارت بوجود بیاد احتیاج به کمی کمک داره-

(!نگاه و یه لبخند. برگشتم طرف دکتر و نگاهش کردم. ف شده بودجلو تصاد. ترافیک بود)

!شاید دو برابر یه دختر بیست و سه چهار ساله سن و سال داشته باشم اما هنوز عشق رو می شناسم-

(.راه کمی باز شد و حرکت کردیم)

!براي هر چی! می تونم یه تکیه گاه باشم-

(!ن ماشین رانندگی می کرد خسته نمی شدآدم وقتی با ای! دیگه نزدیک خونه بودیم)
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!همسر من اگر چه از من خیلی کوچکتر می تونه باشه اما باید بدونه که شوهرش به حد مرگ دوستش خواهد داشت-

دکتر با ! انقدر از رانندگی با این ماشین خوشم اومده بود که ناراحت بودم چرا انقدر زود رسیدیم.جلوي در پارکینگ بودیم)

(.در پارکینگ رو باز کرد ریموت

!از هر نظر! همسر من می تونه به درس خوندنش ادامه بده و هر جوري که بخواد به خانواده اش کمک کنه-

تا حاال نمی دونستم یه ماشین ! رفتم تو پارکینگ و ایستادم و ماشین رو خاموش کردم ولی دلم نمی خواست ازش پیاده بشم)

(!رهعالی و شیک داشتن چه لذتی دا

!خواهش می کنم در موردش فکر کنین! من پیشنهادم رو دادم-

!این ماشین و خیلی چیزاي دیگه! حاال می تونست این ماشین مال من باشه)

!رو در آوردم و تو دستام نگه ش داشتم سؤیچ

بخواي می تونی احساس این که از چیزي خوشت اومده و تو کیفت به اندازه کافی پول داري و هر وقت ! احساس خوب یه

!بخریش

.خیلی مؤدبانه. در رو برام باز کرد. پیاده شد و اومده بود طرف من دکتر

(.پیاده شدم و سؤیچ رو گرفتم طرفش! یه مرد جا افتاده! خوش قیافه و موقر بود! کردم نگاهش

!می تونین نگه ش دارین-

!باید فکر کنم-

(در ماشین رو بست و قفلش کرد و گفت با اکراه ازم گرفتش و. هنوز سؤیچ تو دستم بود)

!منتظر می مونم-

!خیلی زیاد. باید فکر می کردم. دکترم کنارم می اومد. سرم پائین بود و آروم راه افتادم)

یاد روزي افتادم که براي اولین بار اومدم اینجا و ! چند روزه اتفاقاتی برام پیش اومده بود که حتی فکرشم برام عجیب بود این
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شاید اگه تو اون لحظه یکی بهم می گفت که تا چند روز دیگه دکتر ازت خواستگاري می کنه و می شی خانم این ! رو دیدم دکتر

!راستش همین االنم باورم نمی شد که دکتر ازم خواستگاري کرده باشه! خونه، بهش می گفتم تو فقط یه دیوونه اي

!خیلی خیلی! باید خیلی فکر می کردم! واج می داد مخصوصاً هیچی نگفتمماشین، وقتی داشت غیر مستقیم بهم پیشنهاد ازد تو

!رفتار آدما قابل پیش بینی نیست! دکتر هر لحظه می تونست منو اخراج کنه! فعالً به کارم احتیاج داشتم من

!باید با پدر و مادرم و میترا صحبت می کردم! فکر می کردم باید

!اول می دونستم که چی می خوام باید

!درسته که خیلی سرحال بود اما باالخره سن و سالی داشت! تقریباً دو برابر سن منو داشت دکتر

آروم و ! صداي بم و قشنگی داشت! وقتی آدم باهاش حرف می زد از صحبت هاش لذت می برد! خوش تیپ و خوش قیافه اما

!همیشه مالیم بود! شمرده صحبت می کرد

!با وقار و پولدار مرد جا افتاده ي خوش تیپ و یه

(تو خونه و زینت اومد جلو و سالم کرد که دکتر پرسید رسیدیم

کیمیا کجاست؟-

.خوابن آقا-

هانی کجاست؟-

کیمیا خانم رو بیدار کنم آقا؟. مهناز خانم رفتن باال پیش خانم با

.بذارین بخوابه. نه، الزم نیست-

. رفتیم جلو و در زدیم و رفتیم تو. می خوند از تو راهرو باال شنیده می شدسر و صداي هانی که داشت شعر . دوتایی رفتیم باال)

(با شک و تردید گفت. نگران بود. تا هانی منو دید دوئید جلوم که بغلش کردم و به گلشن خانم سالم کردم

!چی شده؟! سالم-
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(رفتم جلو و گفتم)

!می گم خدمت تون-

مهناز اومد جلو من و خواستم هانی رو بدم بهش که هانی نرفت و . رو با خودش ببرهزود به مهناز اشاره کرد که هانی . فهمید)

(گفت

!پس کی باهام بازي می کنی؟-

!بذار مامی بیدار بشه، بعد-

وقتی در رو پشت سرشون بستن و . با دلخوري قبول کرد و گذاشتمش زمین و مهناز خانم دستش رو گرفت و با همدیگه رفتن)

(پرسیدگلشن خانم تند 

!زودتر بگین که دلشوره منو کشت-

!یعنی فهمیدیم! ما یه چیزي پیدا کردیم! نگران نباشین-

!چی فهمیدین؟-

.صبر کردم تا دکتر جریان رو بگه که با سر به حالت احترام، صحبت رو واگذار به من کرد)

(دکترم نشست که گفتم. کنار گلشن خانم رو یه مبل نشستم رفتم

!فرزین رو پیدا کردیمدفتر خاطرات -

!تو اتاقش بود؟-

!برده بود گذاشته بود باالي درخت! نه-

(!یه مرتبه چهره ش رفت تو هم)

!احتماالً علت ناراحتی کیمیا و این که چرا دچار ناراحتی شده رو فهمیدیم-

(نم و گفتمبعد دفتر رو از تو کیفم در آوردم و بازش کردم و رسیدم به صفحات آخر و دادم به گلشن خا)
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!یه مقدار حرفاي معمولی و گله و شکایت از روزگار اما از اینجا به بعدش فرق می کنه! اوایل ش چیز مهمی نیست-

!هر چی جلوتر می رفت بیشتر ناراحت می شد! تند عینک ش رو از رو میز برداشت و شروع کرد به خوندن)

(آروم گفت دقیقه بعد سرش رو بلند کرد و عینک ش رو برداشت و چند

چون من بودم که گفتم برین خارج و من ! یعنی پاي من نوشته شد! یه خون پامون نوشته شد! خدا از سر تقصیرات ما بگذره-

!بودم که خواستم کیمیا رو از فرزین دور کنم

(!دکتر لبخند زد و برگشت به من نگاه کرد که یعنی بقیه ش رو بگو)

!شما اشتباه می کنین گلشن خانم-

(کم مونده بود بزنه زیر گریه که گفتم! با ناراحتی نگاهم کرد)

.مگه شما به من نگفتین که فرزین یه سال و نیم بعد از رفتن کیمیا از کوه پرت شد-

؟...چرا-

!فرزین این خاطرات و تصمیمی که گرفته، یه ماه بعد از رفتن کیمیا به خارجه-

کامالً می دیدم که داره حالت ! ود عینکش رو زد و دوباره شروع کرد به خوندنیه نگاه به من کرد و زود عینکش رو زد و ز)

!انگار یه باري از رو شونه هاش برداشته می شد! چهره ش عوض می شه

(که شد عینک ش رو برداشت و یه نفس عمیق کشید و سرش رو بلند کرد طرف باال و گفت تموم

!خدایا بگم چقدر به درگاه ت شکر؟-

(نگاه کرد و گفتبعد منو )

!این که مال یه ماه بعد از رفتن شونه-

!درسته-

!واي که اگه این خون می افتاد گردن مون چه جوري جواب پس می دادیم؟! خدا رو شکر! خدا رو شکر-
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جه زمان احتماالً اونم متو! یعنی کیمیا فکر می کنه که فرزین به خاطر اون خود کشی کرده! اما این خون گردن کیمیا افتاده-

!حادثه نشده

(گلشن خانم یه نگاهی به من کرد و خندید و گفت)

یه روز دو روز اگه با این فکر سر می ! من همین یه خرده پیش کم مونده بود سکته کنم! حق داره که اینطوري بهم بریزه-

حاال ! حق داشته واال! که این حاله؟نگاه کن ببین این دختر چند وقته ! کردم و باید جنازه م رو از این خونه می بردین بیرون

!خوب شد فهمیدیم

(دکتر آروم گفت)

تازه یه ! منم وقتی اونارو خوندم همین حال شدم که مریم خانم برام تاریخ ها رو توضیح داد! مریم خانم فهمید! ما نفهمیدیم-

!فکر جالب دیگه م کردن

(گلشن خانم برگشت طرف من و خندید و گفت)

!آفرین! خترمآفرین به تو د-

!راستش من فکر کردم که بهتره با احمدآقا یه صحبتی بشه-

!براي چی؟-

ما باید بفهمیم که بعد از رفتن کیمیا، فرزین چه کارایی کرده؟-

!که چی؟-

!هر چیزي که بفهمیم در بهبود کیمیا مؤثره! منظورم اینه که مثالً نشسته و همه ش غصه خورده یا رفته دنبال زندگیش-

اگه ! خب این یعنی این که کیمیا رو فراموش کرده بوده! فرض کنیم که فرزین شیش ماه بعد داشته عروسی می کرده الًمث

!کیمیا اینا رو بفهمه، عذاب وجدان از روش برداشته می شه و خیلی زود حالش خوب می شه

(اشاره کرد و گفتگلشن خانم یه لحظه به من خیره شد و بعد یه لبخند دیگه زد و با انگشت بهم )
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!یکی دیگه طلب تو دختر جون-

.بعد آیفون رو زد و به زینت خانم گفت که به احمدآقا بگه بیاد باال)

(گلشن خانم گفت. دقیقه بعد در زدن ده

!بفرمائین-

شکر کرد و همگی جواب دادیم که گلشن خانم بهش اشاره کرد بشینه اما ت. در آروم باز شد و احمدآقا اومد تو و سالم کرد)

(همونجا ایستاد که گلشن خانم گفت

!احمدآقا یه مسائلی پیش اومده که می خواستیم باهاتون در موردش صحبت کنیم-

(یه لحظه احساس کردم که احمدآقا یه نگاه بد به من کرد و بالفاصله برگشت طرف گلشن خانم و گفت)

فقط از شانس بد ما شما زودتر ما رو . م باال خدمت تون و بهتون بگیمواال خانم ما خودمون می خواستیم همین امروز فردا بیای-

!وگرنه به پیغمبر خودمون می خواستیم بگیم! صدا کردین

!این دفعه نگاهش مثل کسی بود که کمک می خواست! دوباره به من نگاه کرد)

(خانم آروم گفت گلشن

!خب بگو-

(!گهیعنی چی رو می خواست ب! همگی تعجب کرده بودیم)

شما خودتون می دونین که من چند ساله ! خدا شاهده خانم که من نه دستم، نه چشمم، نه زبون م، تا حاال به حروم کار نکرده-

اینم ! به مرتضی علی قسم که خاك این خونه برام حکم تربت رو داره و هیچوقت بهش خیانت نکردم! اینجا دارم کار می کنم

گفتم تو ! اما به کسی حرفی نزدم! من عقدش کردم! نمکی که تو این خونه خوردم حالله حالله که شما فهمیدین، به همون نون و

!سن و سال من خوب نیس

!اي یه شب دو شب بی صدا می آد و می ره هفته
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(گلشن خانم و دکتر برگشتن طرف من که زود گفتم! من بالفاصله جریان رو فهمیدم و خنده م گرفت)

!احمدآقا! همبارک! به سالمتی! خب-

(با ناباوري منو نگاه کرد و آروم گفت)

!خیلی ممنون-

(گلشن خانم و دکتر تازه مهمیدن که دکتر بلند شد و دستش رو گذاشت رو شونه احمدآقا و گفت)

!؟ بهت تبریک می گم!چرا به ما نگفتی احمدآقا-

(گلشن خانم فقط لبخند زده بود و نگاه می کرد که احمد آقا گفت)

!ش خجالت کشیدم بگمراست-

دکتر دست کرد جیب ش و کیف پولش رو آورد بیرون و یه چک صدهزار تومنی از توش در آورد و گرفت طرف احمدآقا و )

(گفت

!فعالً کادوي عروسی رو می دیم تا بعداً سر فرصت مزاحم بشیم! ما باید بیایم خدمت شما براي تبریک گفتن-

(کتر کرد و چک رو گرفت و گفتاحمدآقا یه نگاه حق شناسانه به د)

!آقا خیر شما به ما زیاد رسیده! خدا شما رو از بزرگی کم نکنه-

!خواهش می کنم نا قابله-

(گلشن خانم که تا حاال ساکت نشسته بود گفت)

!وقتی جا افتادین حتماً مزاحم تون می شیم! برو دست زن ت رو بگیر و بیار خونه ت-

!ا از بزرگی کم تون نکنهخد! خانم ما کوچیک شمائیم-

حتماً فکر کرده بود که من جاسوسی ش رو کردم و فهمیدم که یواشکی زن ! بعد با یه لبخند برگشت و به من نگاه کرد)

(!گرفته
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!اما احمد آقا ما براي یه چیز دیگه می خواستیم با شما صحبت کنیم-

براي چی خانم؟-

!االن وقتش نیست! حاال باشه بعد-

!رو انداختین تو دلواپسیخانم ما -

!نمی خوام ناراحت بشی! االن حرف عروسی و شادي و این چیزاس! نگران نباش! نه-

!ترو خدا همین االن بگین-

فقط می خواستیم بپرسیم که اون خدا بیامرز فرزین خلبان شد یا نه؟! بابا چیزي نیست-

(گفتاحمدآقا یه نگاهی به گلشن خانم کرد و بعد یه آهی کشید و )

!اگه عمرش وفا می کرد! دوره آموزشی رو دیده بود! داشت می شد خانم-

(همه با هم براش خدا بیامرزي گفتیم که گلشن خانم گفت)

بعد از رفتن آقا اینا اون چیکار می کرد؟-

(سرش رو انداخت پائین که گلشن خانم گفت)

!آقا می خواد بدونه! راحت باش احمدآقا-

یه هفته اي تو ! یه خرده باهاش حرف زدم که سر عقل بیاد! آقا اینا یه چند وقتی ناراحت بود و بهانه می گرفتبعد از رفتن  والّا

بهم پول داد ! خدا خانم رو خیر بده. یه روز اومد و بهم گفت اگه بشه یه ماشین بخره خیلی عالیه! خودش بود و بعد خوب شد

بد که می گم ! منم خوشحال بودم فقط یه رفیق بد به پستش خورد! حال بودخیلی خوش. خرید کانمنم دادم بهش که رفت یه پی

دلم . چند وقتی گذشت! براش نخریدم! بعدش اومد و موبایل ازم خواست! یعنی همه ش این بچه رو می کشوند این ور و اون ور

بهش زنگ می زنن و شده  فهمیدم هی دخترا ماگفتم کارشو باهاش راه میندازه ا. رفتم یکی براش خریدم! براش سوخت

!بازیچه براش
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حقوق ت که خوبه، بذار ! انقدري که یه حقوق بهش دادن، یه شب باهاش حرف زدم و گفتم مرد درست نیست که بی زن باشه-

!اونم بدش نیومد. برات زن بگیرم

یکی دوباري رفتیم اونجا و . ازش خوشش اومد. باهاش رفتیم دیدیمش. وقتی تو آشناها سپردیم تا یه دختر خوب پیدا شد چند

جمعه به ! هر وقت این بچه بی کار بود و این می کشیدش اي ور و اون ور! صحبت هامون رو کردیم اما این رفیق ش نذاشت

!پسر جون کوه چیه می ري گوش نکرد فتمهر چی بهش گ! جمعه که کوه شون ترك نمی شد

!رفت و دیگه برنگشت! رف نشسته بودتو کوه یه متر ب! زمستون بود دیگه! رحمتش کنه خدا

(همگی زیر لب براش فاتحه خوندیم که گلشن خانم گفت. خیلی ناراحت شده بودیم! ساکت شد)

! خدا بیامرزدش! اونایی که خدا دوست شون داره، زودتر می رن! همه باید بریم! خدا رحمتش کنه! قسمت این بوده! خب دیگه-

!کی خانم ت رو می آري خونه؟! خب! ین چیزاسحاال دیگه وقت صحبت از عروسی و ا

(احمدآقا سرش رو بلند کرد و خندید و گفت)

!نیهر وقت شما دستور بد-

!؟هان؟یاضافه کن يزیچ یاتاق هیو  ارهیجات کمه بگم دکتر کارگر ب ینیب یاگه م!به سر و گوش اتاقت کش یدست هیگم  یم-

!بده ریخدا به شما و اقا خ!ادهیم از سر ما ز نیهم!ئن نکنهکمت یخدا زا بزرگ!دست شما درد نکنه!نه خانم-

!بگو یداشت يم کم و کسر يزیچ!معطل نکن گهیپس د-

!میمرخص بش نیحاال اجازه بد!میکم ندار یچیشما و اقا ه هیسا ریما ز!چشم خانم-

!به امان خدا!برو-

"تخرده گذست گلشن خانم گف هی!رونیعقب رفت و در رو باز کرد و رفت ب"

!ما درست کرد يبرا یخاك براش خبر نبره اما چه مکفات!خدارحمتش کنه!پس قرار بوده ازدواج کنه!خدا رو شکر-

"دکتر زود گفت"
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.اونم جوون بود و هزارتا ارزو داشت!گذشته ها گذشته-

م؟یکن کاریحاال چ-

!هگ یم یچ نمیبب ششیپ رمیکنم و م یاالن بهش تلفن م.با راستان صحبت کنم دیبا-

.دکتر راستان شیره پ یبعد برگشت و گفت که م قهیدکتر بلند شد و رفت و چند دق"

ورق کاغذ در اوردم و  هیم  فیاز تو ک.تو تراس میرفت یاومدن تو اتاقش و همگ یخانم مهناز رو صدا کرد که با هان گلشن

!خوشش اومد یلیخ.کردن ينقطه باز یشروع کردم با هان

!میساکت شد یصدا همگ هیبود که با  مین ساعت حدود ده و بایتقر

!ایمیاواز خوندن ک يصدا

 ياز پله ها یوقت!اومد تو تراس یخوند و م یخودش م يداشت اروم برا.میرو نگاه کرد نیلب تراس و پائ میهمه رفت اریاخت یب

"زد و گفتو داد  دیخند میکن ینگاهش م یماها همگ دیبرگشت باال رو نگاه کرد تا د اطیتراس رفت تو ح

!شده؟ یچ!سالم-

"که گلشن خانم گفت میو جواب سالمش رو داد میدیهمه خند"

!زم؟یعز یخوب-

ن؟یشما صبحونه خورد!دمیسال خواب هیاندازه !کردم یچه خواب یعال-

"خنده که گلشن خانم گفت ریز میهمه زد"

!ناهار يبرا میش یدارم اماده م!زمیس عز ازدهی بایساعت تقر-

"خنده و گفت ریز زد ایمیک"

!ن؟ییپا نیائ ینم!خورم هم ناهار یصبحونه م من

"گفت نتندیاز بغل برگرده رو زم چرشیول دمیگلشن خانم انقدر هول شد که ترس"
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!میاومد!زمیچرا عز-

"بعد به مهناز گفت که عصاش رو بده بهش و اروم به من گفت"

!نشده مونیتا پش نیبدوئ!نیپائ میبخواد ما بر نکهیمخصوصا ا!نمیبب ينجوریرو ا ایمیچند وقته که ک نیسابقه نداشته تو ا-

نگاه به ما کرد و تند از اشپزخونه  هیخانم با تعجب  نتیکه ز نیپائ تمیو رف رونیب میاز اتاق رفت یبا خنده و شوخ ییچهار تا"

"و گفت رونیاومد ب

!شده خانم؟ یچ

"گفت دیخند یو همونجور که م رونیر اومد بخنده که گلشن خانم از تو اسانسو ریز میبازم زد"

!ت نباشه يرو درست کن کا ایمیتو برو صبحونه ک!افتاب از مغرب در اومده-

!چشم هانم-

رو بغل کرد و  یهمونجا منتظرمون بود و اومد جلو و هان ایمیک!تو باغ بغل استخر میتو تراس و بعدش رفت میرفت یهمگ"

"گفت

!دم؟یمکه من نفه يبلند شد یتو ک-

!یمام يخواب خواب بود-

!بود؟ یقرصا چ نیا!دمیاصال نفهم!!اره-

بد بود؟-

!خواب راحت کردم هیبعد از مدت ها !هیعال!نه-

"گلشن خانم گفت"

!خدا رو شکر-

"و گفت یصندل هیو بازوش رو گرفت و برد طرف  ششیرفت پ ایمیک"
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!نیش یخسته م!مادربزرگ نینیشما بش-

!30مر!زمیعز 30مر-

"و گفت زیداد به م هیبعد کمک کرد تا گلشن خانم نشست و عصاش رو ازش گرفت و تک"

!یمردم از گرسنگ!اره؟ یخانم صبحونه م رو نم نتیپس چرا ز-

"خانم گفت نتیو ز رونیاومدن ب ینیخرده بعد با دو تا س هیخانم و  نتیو مهنازم رفت کمک ز میدیدوباره همه خند"

!س ازدهی!ا نیبخور نیتون یمناهار ن گهید ينجوریا-

!ذارهیجا واسه ناهار واسه ادم نم گهید.نیریش ییچا ریتا تخم مرغ و نون پن دو

!نشست و شروع کرد به خوردن زیرفت سر م ایمیخنده و ک ریز میزد یهمگ"

خنده رو  یخونه معن نیا تازه انار!دیخند یم از ته دل م یبا هر خنده اون هان!دیخند یخورد و م یم یه!شده بود یعال اشتهاش

!میدیخند یم میهمه داشت!درك کرده بود

"گفت یوحشتناك به هان يصدا هیمرتبه از جاش بلند شد و با  هیخالصه صبحونه ش که تموم شد -

!فرار کن که اومدم!خورم یم رمیاگه تو رو هم بگ-

!دییدو یور استخر مرفته بود از خنده و د سهیغش و ر یهان!دنیدو یبعد شروع کرد دنبال هان"

!رو شاد کرد ایتمام دن شیشد با شاد یانقدر خوشخال بود که م!به گلشن خانم نگاه کردم برگشتم

":گفت ایمیو ک نیخسته شدن و اومدن و نشت.دنیدوئ گهیکه دنبال همد یساعت مین

!؟مقدار کارش رو کم کنه هیکه  نیشما باهاش صحبت کن ستیبهتر ن!کنه یکار م یلیبابا خ-

مورد صحبت  نیباهاش در ا دیگرده اما حتما با یبرم.کار داشت رفت ییجا.نرفته مارستانیاتفاقا امروز ب!زمیعز یگ یراست م-

!کنم

"گفت یبه هان ایمیکه ک میحرف زد گهیبا همد ينجوریم هم گهیخرده د هی"
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باشه؟!کار کن یسیانگل یبرو با مهناز جون کم!زبانه نیحاال وقت تمر-

"اشاره به من کرد و بعد گفت هیرفتن تو که گلشن خانم  گهیمهناز ئ با همد شیو صورتش رو ماچ کرد و رفت پ دیپر یهان"

!کنه یم کاریچ نتیز نمیسر برم بب هیمنم -

نگاه به من  هی ایمایک.گلشن خانمم اروم اروم رفت تو.کمکش عصاش رو بهش داد ارفتیمیبعد اروم از جاش بلند شد که ک"

"گتکرد وف

!میخوام باهات حرف بزنم مر یم-

و دوم ستیب فصل

سکوت  ایحاال !پرن اما من با سکوت یصدا از خواب م کیهمه با !داشت قتیبود اما حق بیعج!شدم داریبا سکوت از خواب ب"

!بلند شده بودم ریاز خواب س نکهیا ای

.دست و صورتم رو شستم و رفتم طرف اشپزخونه.سرحال بودم یلیخ

.رفتم جلو و سالم کردم!کرد یخانم داشت کار م نتیز

!نیخسته نباش!خانم نتیسالم ز-

"برگشت طرف من و گفت يبا ناباور"

!سالم از بنده س!خانم یمونده نباش-

!کردم مرویهوس ن!یکن یصبحونه خوب برام درست م هی-

!شه یناهار حاضر م گهیاالن د!ظهره خانم-

!رم تو باغ یم!گرسنمه  یلیخ!بذار برام نون تست و عسل کرده م!باشه-

!اما ناهار حاضره نیدون یهر جور که صالح م!چشم خانم-

!نداره یبیع!باشه-
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!دونستم اما خوشحال بودم ینم یاز چ!خوشحال بودم یلیخ!داشتم یبه زندگ یاحساس خوب-

!اومد یاز سکوت خونه بدم م!و سروصدا راه بندازه ادیب یخواست زودتر هان یم دلم

کجاست؟ یهان-

!باال-

!نیپائ ادیکارت تموم شد صداش کن ب-

!چشم خانم-

 دهیهنوز تو تراس نرس.مرتبه اومده بود تو ذهن م هیکه  يشعر هی!کردم یداشتم با خودم زمزمه م.راه افتادم طرف تراس"

!ردنک یو نگاهم م دنیخند یو مهناز داشتن م یو هان میمادر بزرگ و مر!دمیخنده شن يبودم که صدا

!شده؟ یسالم چ-

"مادربزرگم با خنده گفت!دنیبازم خند"

زم؟یعز یخوب-

"!واقعا خوب بودم"

ن؟یشما صبحونه خورد!دمیسال خواب هی!کردم یچه خواب!یعال-

"دنیبازم خند"

!ناهار يبرا میش یاماده م میدار!زمیس عز ازئهی بایساعت تقر-

"و گفتم دمیخند"

!ن؟یپائ نیائ ینم!هارخورم هم نا یمن هم صبحونه م-

!میچرا اومد!زمیچرا عز-

اومد طرفم بغل  یرو که م یبلند شدم و رفتم جلو هان.اومدن یبعد همگ قهیچند دق.لب استخر نشستم یصندل هیرفتم رو "
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"!روزیاز د شتریصد برابر ب!کردم که چقدر دوستش دارم یامروز احساس م!کردم

!دم؟یکه من نفهم يبلند شد یتو ک-

!یمام يب خواب بودخوا-

!بود؟ یقرصا چ نیا!دمیاصال نفهم!اره-

بد بود؟-

!خواب راحت کردم هیبعد از مدت ها !هینه عال-

"مادربزرگم از ته دلش گفت"

!خدارو شکر-

"رفتم کمکش کردم تا نشست"

!یمردم از گرسنگ!اره؟ یخانم صبحونه م رو نم نتیپس چرا ز-

فقط !خورم یدارم م يکه چه جور دمیفهم یاصال نم!اومدن  ینیبا دو تا س ییخرده بعد دوتا هیمهناز با خنده رفت تو خونه و "

!خوردم یم

!میدیو خند میدیدوئ!بردم یاز خنده هاش لذت م!دمیکردم و دور استخر دوئ یم که تموم شد دنبال هان صبحونه

"و به مادربزرگ گفتم هیبق شیپ میبرگشت. میخسته شد یحساب یوقت

!مقدار کارش رو کم کنه؟ هیکه  نیشما باهاش صحبت کن ستیبهتر ن!کنه یکار م یلیبابا خ-

!مورد صحبت کنم نیباهاش در ا دیگرده اما حتما با یبر م.کار داشت ییجا.نرفته مارستانیاتفاقا امروز ب!زمیعز یگ یراست م-

مثل !بودم دهیوقت بود که خنده ش رو ند یلیخ!نیتنها و غمگ!اونم تنها بود!براش نگران بودم!زد یپدرم شور م يدلم برا"

!خودم روزید

!دمید یرو تو صورت پدرم م يریمادرم فوت کرده بود پ یوقت از
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!کمک کردم يریپ نیبه ا منم

!سخت گذشت بود یلیچند وقت بهش خ نینداشت اما ا یسن و سال پدرم

!ترسوند یاومد تو ذهنم که منو م یم ییایزیخواست فکر بکنم چون چ یدلم نم!رونیاز فکر اومدم ب زود

 میزن یبود که با همه با هم حرف م نیمهم ا!گن یم یچ ایگم  یم یمهم نبود چ!یمعمول يحرفا!حرف زدن هیکردم با بق شروع

!ستیو سکوت ن

 داریکه ب دوروز بود یخواب طوالن هیانگار بعد از  یعنی!کرده بودم یبودن که دوباره شروع به زندگ يو امروز دوروز روزید

!نیریش يداریب هی!شده بودم

!به خاطر وجود اون بود نایهمه ا!نگاه کردم میو به مر برگشتم

"گفتم یخرده که گذشت به هان هی

!کار کن یسیانگل یبرو با مهناز جون کم!زبانه نیحاال وقت تمر-

.خانم نتیز شیمادربزرگم بعدش رفت پ.و با مهناز رفت دیو صورتم رو بوس دیپر"

"کردم و اروم بهش گفتم مینگاه به مر هی

!خواستم باهات حرف بزنم یم-

!باشه-

!تو باغ میبر-

.میراه افتاد ییدو تا"

 نیهر چند که بهتر!يدونستم چه کار یبراش انجام بدم اما نم يکار هیخوام  یدوستش دارم و م یلیکردم که خ یم احساس

و دستاشو گرفتم و  ستادمیا میخرده که رفت هی!شون رو حل کنه یکشکالت مالاز  یاالن پول بود که بتونه کم میمر يبرا زیچ

"گفتم
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؟یگ یبهت بگم نه نم يزیج هی-

"و گفت دیخند"

!باشه یتا چ-

!اول قول بده تا بعد بگم-

.باشه قول-

!بزرگ زیچ هی!نه ا کیکوچ زیچ هی!از من بخواه يزیچ هی-

!؟یچ يبرا-

!خواد یدلم م نکهیا يبرا-

!ه چرا؟اخ-

تنها  يمن مدت ها تنها!امیدر ب ییکه از تنها يباعث شد!يخونه برگردوند نیرو به ا يتو شاد!يکه کرد ییبه خاطر تمام کارا-

شه با پول  یو محبت رو نم یدونم دوست یم!خوام جبران کنم یحاال م!يداد یاشت یتو منو با زندگ!شدم یبودم و داشتم خفه م

!حاال بگو تا باهاتقهر نکردم!بکنم يه کاریخوام  یجبران کرد اما م ای دیخر

خوبه؟!خوام یحتما ازت م يزیچ هی.االن نه اما باشه-

ا يقول داد-

بهم بگس؟ یخواست یم یحاال بگو چ!قول-

ترسم؟ یمن م میمر-

!؟یاز چ!؟یترس یم-

!از خودم-

!؟یچ يبرا-
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!بهت بگم اما نگفتم روزیخواستم د یراستش م-

!رو؟ یچ-

!قرار گذاشتم نیبا فرز ياد چطور ینم ادمیاصال  من-

؟یقرار نذاشت نیتو با فرز-

!اد یم روزید نیکه فرز دمیاد از کجا فهم ینم ادمی نکهیا یعنی-

!که ومدین-

!ترسم یم نایاز هم!نیهم!نیهم-

کجا؟اد و  یم یک یدونست یاز کجا م يکرد یو از دور نگاهش م یرفت یپس قبال که م!شم یمتوجه نم-

!اد ینم ادمیکنم  یفکر م یهر چ!دونم ینم-

ه؟یبرنامه ش چ نیکه فرز یدون یاالنم نم یعنی

!نه-

!گه یکه دوستت سحر به م يقبال به من گفته بود-

!سحر؟-

!اره-

!ستین نجایسحر که ا-

!ست؟یکجا ن-

!رانیا-

 یسحر رو از کجا م میتازه اون ا!گفت یدروغ نمکه  میمر!گفته بودم يزیچ نیهمچ هی میبه مر یک!اوردم یاصال سر در نم"

!دونست
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"برگشتم نگاهش کردم که گفت"

!ست؟ین رانیکه سحر ا یمطمئن-

با تو در مورد سحر حرف  یک یعنی...!به تو گفتم که یمن ک!کنه یبهم تلفن م یگاه گاه!رفت رانیاز ا شیوقت پ یلیاره خ-

!زدم؟

!سحر کجاست یدون ین مکه اال نهیمهم ا!ستیمهم ن!شیچند وقت پ-

!دونستم؟ یمگه قبال نم-

!کرد دایرو پ نیفرز شهیم يچطور مینیبب میفکر کن دیحاال با!ولش کن-

:"!یو سردرگم یحالت گالفه گ هی!شدم يحال بد هی"

!حالت خوبه؟-

!مینیجا بش هی مینه بر-

م؟ینیپشت خونه احمد اقا بغل اون درخته بش میبر-

"!مات شدم بهش"

!؟هیچ-

!اونجا؟ میبر یچ يبرا-

!ست؟ین ادتی!اونجا؟ میرفت یم شهیاخه هم-

!به ذهنم فشار اوردم یلیاومد خ ادمیبه طور مبم "

"!اومد ادمی

!ادمهی!اره-

!میخب بر-
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!شدیاحساسم بدتر م میشد یم کتریهر چقدر به اونجا نزد!داشتم يدونم چرا احساس بد ینم!طرف ار باغ میراه افتاد"

"!میستادیداد ا یش رو بهش م هیو تک ستادیا یم شهیهم نیکه فرز یاونجاو بغل همون درخت میدیبعد رس خرده هی

!حالت خوبه؟-

!دارم ياحساس بد هینه -

!يخاطراتت افتاد ادی!ستین يزیچ-

!گفتم؟ یدفعه قبل به تو چ!اره-

.بعدش از سروشو!و از خارج رفتن و ازدواج کردنت يحرف زد نیاز فرز-

"!م اون کثافت که اومد انگار برق وصل کردن به بدنماس"

کردم؟ فیهمه رو برات تعر-

!ستین ادتی!اره-

"!اومد ادمیبازم به خودم فشار اوردم اما "

شد؟ یچ!خب-

"نشست ممیمر.اروم نشستم بغل همون درخت"

.رانیا میاومد!گهید یچیه-

"!اومد ینم ادمی یعنی!نداشتم بگم يزیچ گهید"

!ستین ادتی!يو شمارت رو بهش دارد يبه تام تلفن کرد یگفت رانیا نیگشتبر یوقت-

!ادیز!خوان یم یازمون گمرک!دهیطول کش یلیخ!ادهیز یلیچمدونامون خ!میتو فرودگاه!ادیفشار ز!بازم فشار"

!کنه یم هیگر!دهیترس یهان!کنه یپدرم ارومش م!شده یمادرم عصبان!ده یداره پول م پدرم

.مادربزرگ اومده استقبالمون احمداقام هست تیترانزاز سالن  رونیب
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کنم پر شده از  یهر جا رو که نگاه م!شه یم داشونیاز کجا پ المونیدونم فام یمرتبه نم هی!رونیام ب یم یچرخ دست هی با

!رو یکنن و بعدش هان یبغلم م یکی یکی!اقواممون

!ستین ادمیشناسم اما اسمشون  یهمه رو م!م کالفه

"!رم تو اتاقم یم!گرفتم يدیسر درد شد.ونهخ دمیرس

!ا؟یمیک-

!هان؟-

؟یخوب-

!اره-

تام تلفن کرد؟- گ

!گرفت یدو بار تماس م هی يهفته ا!اره-

!شد که رابطتون قطع شد؟ یچ

!اما به روش خودش!ناراحته یلیخ.تام تلفن زدم هی.گذرهیهفته از اومدنمون م هی"

!بار بهمون زنگ بزنه هی يخواد که هفته ا یزه مکنه و اجا یبه خاطر تلفن تشکر م ازم

!رانیخبر برگشتم ا یکنه مه چرا ب یمودبانه اعتراض م یلیخ

!نگفتم يزیبهش چ ممیچرا در مورد تصم نکهیاز ا ناراحته

"!کرد یفرق م زایچ یلیدونست خ یاگه م دیگه شا یم

!؟ییکجا!ا؟یمیک-

بهش تلفنم کرده  نکهیاز ا!مودبانه یلیالبته خ!گفتم یگفت کاش قبال بهش م یم.بودناراحت  رانیخبر امودم ا یکه ب نیتام از ا-

!تشکر کرد یلیبودم خ



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٣

تلفن نکرد؟ گهیشد که د یچ پس

!کرد یتا چند وقت تلفن م-

!شد؟ یپس چ!خب؟-

!ده به من یرو م یگوش یبعد هان!کنه یصحبت م یبا هان!تلفنه نیاخر"

از زنش !رانیا ادیخواد که بهش اجازه بدهم ب یچند بار که تلفن کرده همه ش ازم م نیا!حرف زدن باهاش رو ندارم حوصله

!جدا شده

!نکنه نکارویبهش گفته بودم ا!خواستم ینم نویا اصال

!زنه یداره همون حرفارو به من م بازم

!م گفته یهان به

!اجازه بده!اجازه بده!کنم یخواهش م یمام!کنمیخواهش م یگه مام یم یسیبه انگل یکنه و ه یم هیو گر ستادهیبغلم ا یهان

!رو گذاشتم یگوش

!دمیکش زیشاخه رو از تو پر دو

!رم یخونه م نیخط وصل بشه و تام تلفن کنه بالفاصله از ا نیبه همه گفتم که اگه ا!با دعوا!خط تلفن رو قطع کردم اون

!ا؟یمیک-

!رانیا ادیخواست ب یم-

!تام؟!؟ یک-

!رانیا ادیخواد ب یو م مونهیگفت پش یم!دوستم داشته شهیگفت هم یم!رهگفت دوستم دا یم-

!؟یگفت یخب تو چ-

!میقطع کرد گهیاون خط رو د یعنی!تلفن رو قطع کردم-
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!چرا؟-

!شده رید گهیگفتم د!بهش گفتم نه-

!شده بود ریچرا د-

!دونم ینم-

!فکر کن-

!بود ضیمادرمم مر-

!بخاطر مادرت؟-

!دونم ینم-

!شد ضیرت که بعدا مرماد-

گن  یدکترام م!کنه یخود ش قبول نم!اونجا بشه معالجه ش کرد دیکه شا سیخواد برش گردونه انگل یپدرم م!ضهیمادرم مر"

!س شرفتهیپ شیماریب!نداره دهیفا

!چند ماه بعد از اومدن ماست نایا اما

!دوم دمیشا!تام همون هفته اول تلفن کردم به

!میکن یو دوباره با هم زندگ رانیا ادیخاد ب یم گفت مماه دوم بود که تا از

!گفتم؟ یبهش نه م چرا

!رانیا ادیگفت که اجازه بد تام ب یاونم بهم م!اون موقع حالش خوب بود مادرم

!رم یم ذارمیکردم که از خونه م یم دشیکردم و تهد یمادرم دعوا م با

!ران؟یا ادیخواستم تام ب ینم یچ يبرا

!بود ضینه مادرم مر-
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!اد؟یتام ب یپس چرا نذاشت-

!دونم ینم-

"بگه که گفتم گهید زیچ هیاومد "

!بده یلیحالم خ!میدرد گرفته مر یلیسرم خ-

!یاستراحت کن دیبا.تو میپاشو بر-

"گفت دیتا منو د.مادربزرگ تو سالن نشسته بود.طرف خونه میو اومد میبلند شد ییدو تا"

!نجایا زمیعز ایب-

!کنه یدرد م ایمیهش گفت که سر کزود ب رمیم

.لبختد به مادر بزرگ زدم و رفتم تو اتاقم هی

.بخوابم دیکردم با یم احساس

!تو رختخواب و چشمامو بستم رفتم

"!دررو بست و رفت ممیمر

و سوم ستیب فصل

راستش خوشحال .بتونه بخوابه ایمیکنه که سر و صدا نشه که ک یخانم گفتم سع نتیاروم در رو بستم و رفتم تو سالن و به ز"

!و درمان شرفتیپ یعنی نیرفته و ا رانیوقته که از ا یلیاومد سحر خ ادشی!اومد یم ادشی زایچ یلیداشت خ ایمیبودم ک

!قدم جلو بود هی نمیا!شه یبا خبر م نیفرز ياز برنامه ها ياومد چطور ینم ادشی نکهیاون مهمتر ا از

.کرد و منتظرم بود ینشسته بود و از دور منو نگاه مطرف گلشن خانم که ته سالن  رفتم

"گفت یهمون فاصله پنج شش قدم از

!شده؟ یچ-
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"مبل کنارش نشستم و اروم بهش کفتم هیرفتم جلوتر و رو "

!خوب دارم يخبرا-

!؟ییچه خبرا!شهیهم شاالیا یخوش خبر باش-

!خبر داره نیفرز ياز برنا مه ها ياد که چطور ینم ادشی ایمیک-

!؟یچ یعنی-

گه مثال امروز  یکنه و م یکرد که سحر بهش تلفن م یفکر م شیتنا چند روز پ!شه یداره خارج م لیاز حالت توهم و تخ یعنی-

!ستین ينطوریا گهیاما حاال د!ره رستوران یم نیفرز

!خوبه؟ نیا یگ یم یعنی-

!رفته رانیوقته از ا یلیاومده که سحر خ ادشی ایمیک!ام بگمخو یکه م نهیا یتازه خبر اصل!میگ یالبته حاال به دکترم م!هیعال-

!؟یگ یترو خدا راست م-

!اره بخدا-

!ست؟ین رانیکه سحر ا یتو اصال بهش نگفت یعنی-

 یاونم ه!شد یچ رانیکه اومد ا نیبعد از ا دمیازش پرس یعنی!کنم یمن فقط کمکش م!افته یم ادشیداره کم کم خودش !اصال-

!ارهیادبیخواد ب یذهنش فعال نم ای!اره ینم ادیقسمتش رو ب هیکنه اما هنوز  یم فیبرام تعر ییزایگذشته و چگرده به  یبر م

!باشه؟ يبد زینکنه چ-

!میپرس یحاال از دکتر م!نیمطمئن باش!نه!نه-

!اومد شیپ قهیدق هیدکتر -

کجان االن؟-

!اد یرفته لباسش رو عوض کنه م-
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"تمخرده فکر کردم و بعد گف هی"

!نیخواستم شم بدون!بعدشم گفتن که مال خودمه.به من دادن لیموبا هیلطف کردن و  روزیدکتر د ياقا-

"نگاه با محبت به من کرد و گفت هی"

!کنم یخدا خوب بشه من همه جور زحمات تو رو جبران م دیبه ام ایمیاگه ک!میمر ستین يزیچ نکهیا-

!دونم یمن م!شه یزود خوب م یلیخ ایمیخدا ک دیامبه !نیو دار نیلطف داشت یلیشما به من خ-

!یو گفت يبه من اعتماد کرد نکهیاز ا یمرس!خدا دیبه ام-

!گفتم يزیکه من بهتون چ نیکنم به دکتر نگ یپس خواهش م-

"و گفت دیخند"

کنه؟ یم کاریچ ایمیحاال ک!راحت باشه التیخ-

.براش خوبه!دیگرفت خواب-

!رمیگ ینخورم سردرد م ییفنجون چا هی یمن اگه ساعت.ارهیب ییم بگو چاخان نتیپس زحمت بکش به ز-

.چشم-

.و برم رمیکه بگ ستادمیدم کنه و خودمم همونجا ا ییچا يقور هیخانم گفتم که  نتیبلند شدم و رفتم طرف اشپزخونه و به ز"

کوتاه  نیبلوز است هیخوشرنگ با  نیار جشلو هی.متوجه من نشد و رفت طرف گلشن خانم.نیکه دکتر از پله ها اومد پائ دمید

.اومد یبهش م یلیبود که خ دهیپوش يسورمه ا

 دیتا صدامو شن!رفتم جلو و سالم کردم .دکتر پشتش به من بود.خانم گرفتم و تشکر کردم و رفتم تو سالن  نتیرو از ز ینیس

"!تند از جاش بلند شد

!متوجه تون نشدم!خوام یسالم معذرت م-

!کنم یخواهش م نیبفرمائ-
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بعد رفتم .بود ستادهیو اول تعارف کردم به گلشن خانم و بعدشم به دکتر که هنوز ا ختمیر ییو چا زیرو گذاشتم رو م ینیس"

که منو استخدام کرده بود و هم ممکن  یگلشن خانم هم صاحب کار و کس گهیحاال د!مخصوصا.گلشن خانم نشستم شیپ

(!کاره س چیه تگرنه دکتر بدبخبله اصل کار مشکل داره و ...!(بود

"نگاه به من کرد که گفتم هیدکتر !رو براش گفت انینشست که گلشن خانم جر دکترم

!درسته؟!باشه یخوب ينشونه ها نایکنم ا یمن فکر م-

"و گفت دیخند"

!به راستان بگم دیبا!شه یروبه رو م تیداره کم کم ب واقع!درسته-

"گلشن خانم گفت"

!؟ينزد مگه باهاش حرف-

!بهش بگم دیرو هم با نایچرا اما ا-

!گفت؟ یدکتر چ-

!خوبه یلیکردم گفت خ فیاونارو که براش تعر-

!خوابه ایمیزنگ بهش بزن تا ک هیپس زود -

بهش گفت که با من صحبت  یو عذرخواه یرو در اورد و شماره دکتر رو گرفت و بعد از سالم و احوالپرس لشیموبا"

"کردم که گفت فیرو براش تعر انیو سالم کردم و بعدش جر گتلفن رو گرفتم.کنه

!هیواقعا عال نیش شده بودم اما ا یزمان کوتاه رو نداشتم هر چند متوجه بحران روح نیراستش انتطار ا!هیعال!دخترم هیعال-

دکتر؟ يبکنم اقا دیبا کاریمن چ-

!یدوست غمخوار براش باش هیفقط  دیشما با!زمیعز یچیه-

 هیکرد  ریکه گ یفقط گاه!زنه یاون مطمئنا خودش حرف م!یهر وقت که خواست صحبت کنه گوش باش دیا فقط باشم نیهم-
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قرصاشم فعال ادمه !ادیب ادشینشو و بذار خودش  ایوارد قضا ادیاما ز!یدون یکه خودت از گذشته م ییزایبا چ!تلنگر بهش بزن

!بده

!ادیب ادشی اره تا گذشته یبه خودش فشار م یلیدکتر خ ياقا-

!خسته شده و حرف رو عوض کن يدیتا د!نداره یبیع-

!ست؟ین زایچ نیو عکس و ا شیبه ازما اجیدکتر احت ياقا-

م بوده مثل فوت مادرش و اون اقا  گهیحاال مسائل د!شتریب ییدر اثر تنها!شده دیشد یفقط دچار افسردگ ایمیک!نه فکر نکنم-

بود؟ یاسمش چ!پسر 

!نیفرز-

از  یناش یفشار روح دیاومد با ادشی نکهیبه محض ا!که مشکل کجاست میدون یم گهیحاال د!رو به گفت انیتر جردک!اهان-

قرار بوده !نیانگشت گذاشت رو مسئله ازدواج فرز دیمخصوصا با!قیبا گفتن حقا!میرو به اصطالح از روش بردار یعذاب روح

!گه؟یازدواج کنه د

!دکتر يبله اقا-

!اد یبوجود م ایمیدر ک ضیحساسان نقا ينطوریا!هیعال-

از  الشیخواسته ازواج کنه هم خ یمنتظرش نمونده و فراموشش کرده و م شتریماه ب هی نیبفهمه که فرز یوقت!زنانه احساسات

همون حسادت خودمونه که مردا (برم یحس مهم که در خانمها هس و من اسمش رو نم هیشه و هم  یاون بابت راحت م

!بشه گهید زیچ هیبه  لیکنه اون عشق کهنه تبد یم بهش کمک)بدترن

بعد از خنده راستان گفتگ!منم لبخند زدم که دکتر نگاهم کرد!خنده ریرو گفت و زد ز نایا"

امروز به !دارم اجیاحت دایمثل شما شد يباهوش و مبتکر اریمن به وجود دست نیمشغول به کار بش ییجا نیدر ضمن اگه خواست-

!خود دکترم گفتم
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!دکتر يممنون اقا یلیخ-

"!قبول داره اریدکتر روانشناس به عنوان دست هیدونستم انقدر کارم خوب بوده که  ینم!خودمم خنده م گرفت"

!یازش بکن تیزیو هیکه شما خودتونم  ستین اجیدکتر احت ياقا نیببخش-

 ییدرد ودلش و تنها يخواد برا یم یمیدوست صم هیاون فقط !ش رو بهم بزنه یوجود من ممکنه تعادل روح!نه اصال-

 گهیاگه مورد د!هر وقت خواست حرف بزنه!نیبه حرف زدنش کن کیکه تحر نیبدون ا!حرف بزنه نیبذار!کنم یم دیتاک!هاش

!نیریهم بود بالفاصله با من تماس بگ يا

(!نشستمرفتم رو مبل ! یه چیزایی می آد تو فکرم و می ره! تختم دراز کشیدم اما خوابم نمی بره رو

. یه جوون دو سه سال از خودم بزرگتر! از اقوام دورمونه! یکی شون از همه عالی تره! چند تا! پیشنهاد ازدواج داده شده بهم

.خوش قیافه م هست و با نمک. مهندسه! اسمش فرشیده

می ! م با من نسبت دارهاز طرف پدر! اومده که باهام صحبت کنه! نمی دونم چرا! من هنوز جوابی ندادم! ها جدي شده صحبت

!پدر و مادرم نیستن! مادربزرگم پیشش نشسته و بهش میوه و شیرینی تعارف می کنه! تنها اومده. رم تو سالن

!همون دور نگاهش می کنم که صداي مادرم رو از پشت می شنوم از

!کیمیا-

. ت آشپزخونه می خوره به اتاقاي اون طرفمی رم تو راهرویی که پش. بهم اشاره می کنه که برم پیشش. بر می گردم طرفش)

(!ناراحت. پدرمم اونجاست. مادرم می ره تو سالن کوچیکه

!ببین کیمیا، من نمی دونم اما خودت می دونی اما این پسره به درد تو نمی خوره-

(!فقط ناراحت و عصبانیه! هیچی نمی گه! به پدرم نگاه می کنم)

!اینم یکی مثل اون! سروش یادت هست؟! انی رو هم قبول کرده به خاطر پولهاگه ه! این فقط دنبال پول و ثروته-

!اصالً نظر خود من براشون اهمیت نداشت! چرا می خواستن هر طوري هست منو شوهر بدن؟! داشتن چیکار می کردن؟)
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(عصبانیت گفتم با

همون دو بار که این کارو کردین ! ت کنینبه شمام اجازه نمی دم که تو زندگی من دخال! با هیچکس! من ازدواج نمی کنم-

!چطور به خودتون اجازه می دین که با سرنوشت من بازي کنین؟! کافیه

.تا فرشید منو دید از جاش بلند شد و سالم کرد! برگشتم تو سالن! خیلی عصبانی شدم)

(جلوش و گفتم رفتم

!فرشید خان با معذرت و عذرخواهی زیاد من قصد ازدواج ندارم-

!مستقیم بهتون گفته باشم استمخو

!بیچاره مات شد بهم)

!از رفتار خودم خجالت کشیدم! خیلی کالفه م. و رفتم تو اتاقم برگشتم

!هیچکس به فکر من نیست! منو درك نمی کنه هیچکس

اینطوري حداقل هی ! مبهتره بهشون بگ! این دفعه باید مقاومت کنم! این دفعه دیگه نه! اجازه نمی دم! این بار نه! نمی تونم من

(!باید بهشون بگم! برام خواستگار پیدا نمی کنن

!چی رو بگم؟ اما

!چی رو باید بهشون بگم؟! چرا نمی خوام تام بیاد ایران؟! نمی خوام ازدواج کنم؟ چرا

. یو کاشته شدهدو تا کاج مطبق قشنگ وسط پاس. از اینجا یه پاسیوي قشنگ معلومه. رو مبل بلند شدم و رفتم پشت پنجره از

!باالي یکی شون یه لونه پرنده س که براي مرغ عشقایی که آزادانه تو پاسیو، این ور و اون ور میپرن ساختن

!خیلی برام آشناس! اون لونه پرنده چی رو؟! درختا چی رو می خواد یادم بیارن ایین

!باید یه چیزي یادم بیاد. رو مبل نشستم برگشتم

!می شهیه ماهی ! مریضه مادرم
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!یکی دو روز شد یه ماه! گفتن باید یکی دو روز بیمارستان بخوابه. بار با پدرم رفته دکتر چند

!خودش به بیماریش اهمیت نمی ده. احساس ناراحتی می کنه اما هنوز سرپاست قلبش

که بهم بفهمونه که زندگی داره سعی می کنه ! به هر بهانه و باهام حرف می زنه! هر چند که می آد سراغم! فرار می کنم ازش

!یعنی همین

!تونم بهش بگم نمی

!چه مشکلی پیش اومده که من نمی تونم در موردش با کسی حرف بزنم؟! چی رو نمی تونم بهش بگم؟! همون سؤال بازم

!می گه تو ام باید شوهر داشته باشی! می گه هانی پدر می خواد! صحبت هانی رو پیش می کشه مرتب

!شدم خسته

.از سکوت بیزارم! خونه ساکته. شدم رفتم بیرون دبلن

!مریم منو دید و از جاش بلند شد! ته سالن، پدرم و مریم نشستن و دارن حرف می زنن. تو سالن رفتم

!رفتم طرف شون! فعالً می خوام پدرم رو ببینم! باهاش صحبت کنم اما بعداً باید

!مهربون و محکم! داره نگاهم می کنه پدرم

!اونم منتظره! منتظرم! جلوش ایستادم! اما براي چی؟! خجالت می کشم! دارم که بغلش کنم جاحتیا

!همه چیز براي محبت دیدن حاضره! منتظر چی هستم؟ من

!اگه یه قدم دیگه برم جلو می تونم یه دنیا محبت براي خودم بخرم! یه قدم فقط

؟!وقته ازش دور بودم چند

!نه؟ چرا

!م رو برداشتمسست اما یه قد خیلی

!بین تصمیم و اون یه قدم سست، دستاي پدرم بود که بقیه کارها رو کرد و منو تو بغلش گرفت! به یه قدمم نبود احتیاج
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!فقط گریه! می خواد گریه کنم دلم

!پشت پرده اشک، مریم رو دیدم که رفت از

!می دونه چه وقتی باید بره همیشه

!دلم براتون تنگ شده-

!ر دخترممنم همینطو-

(!با دست اشک هاشو پاك می کنم! اونم داره گریه می کنه)

!خوبی تو؟-

!خوبم-

!فکر می کردم دیگه پدرت رو دوست نداري-

!همیشه دوست تون داشتم و دارم-

پس چرا اینقدر ازم دوري می کردي؟-

!نمی دونم-

!من خیلی تنها شدم-

!می دونم-

!من فقط ترو دارم! قول بده دیگه هیچ وقت ازم دور نشی-

!قول می دم-

(!اما نه چیزي که مربوط به این چند وقت باشه! دلم می خواست باهاش حرف بزنم. رفتیم رو مبل نشستیم)

!کرده بود میروز مشق هامو ننوشته بودم؟مامان دفترمو قا هیکه  ادتونهیبابا -

!یو همون شبونه مشق هامو نوشت نیکرد داشیاما شما پ!یکه مشق ننوشت نهیمعلمت بب دیگفت فردا با یم
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!دیو معلمت فهم-

!نگفت یچیاره اما ه-

!تلفن زد به خونه!به من گفت-

!ادتونه؟یشما هم -

!براش اوردم يبهانه ا هیتلفن زد و منم !زمیاره عز-

!نیکرد حتمیو نص نیبعدشم با من حرف زد-

!ادته؟ی!اره-

که  دمیترس یم!نه ایدرست هستن  نمیکردم که بب یچکشون م یکیبا  دیبا!به خاطراتم شک کرده بودم!سرمو تکون دادم"

!مثل سحر!یساختگ ای!باشن یواقع ریغ ینوع هیاونام همه به 

 ایاد  یم نیدونستم فرز یکه نم یچرا فرستادمش رستوران در صورت!رو بهم گفته؟ زایچ نیگفته بودم سحر ا میبه مر چرا

"!نه؟

و دزد بد؟روز دوچرخه م ر هی ادتونهی-

!میبعدش نگهبان گرفت نمیهم يبلرا!تو کوچه يکرد یولش م شهیاخه هم-

!گه؟یدوچرخه م رو دزد برد د-

"با تعجب نگاهم کردتند گفتم"

!نشد دایپ گهیکه د نهیمنظورم ا-

!کرد شهینم داشیبره که پ یدوچرخه م یدزد وقت!گهینه د-

!دنبال دزده نیرفت سیکه با پل نیگفت یو م نیاومد یم چند روزم هر روز!نیکن یم داشیپ نیاخه شما گفت-

"خنده از ته دلش کرد و گفت هی"
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!دمیبرات خر گهید یکی نمیهم يبرا.نکردم دایگشتم پ یگشتم اما هر چ یدوچرخه مثل مال خودت م هیداشتم دنبال -

!قتیبردن به حق یو پ یبرگشت به خاطرات کودک!چقدر قشنگ بود!منم خنده م گرفت"

!بودن یواقع نایتمام ا پس

!بود خفه بشم کیافتادم تو استخر و نطد ادتونهی=

!شه یحالم بد م!افتمیاون روز ب ادیخوام  یاصال نم-

!نجاتم داد نیفرز-

!اره-

!من ببرم بهش بدم و ازش تشکر کنم نیو داد نیدیخر ياسباب باز هیبعد شما -

!يبد رفتار کرد یلیاما تو خ-

!نیدیرو خر يمن براش اسباب باز نجات يشما برا-

"و گفت دیخند"

سال بعدش از مدرسه  یعنیتو همون سال !فقط اون نبود!زمینه عز!دخترم چقدر برام ارزش داره؟ یزندگ یبدون يخوا یم-

!حساب باز کنه هیپول خوب دادم به احمد اقا و گفتم براش  هیبعدشم !یمدرسه عال هیدر اوردمش و گذاشتمش  یدولت

!تموم شد دادم رستانیدب نکهیرو بعد از ا لشیبعدشم که تحص!کردم ادیاحمداقا رو هم ز قحقو

؟یچ گهید-

"لحظه فکر کرد و گفت هی"

کردم؟ یهم م يا گهیکار د دیبا-

بوده؟ یکارا کاف نیا یعنی-

!دونم ینم-
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شه  یکنم و بعدش درمان م یم یفر رو جراحن هی یوقت!بدون پول!عمل دارم یدولت يمارستانهایدو روز تو ب يمن هفته ا!دخترم-

 یانسان از درد رها م هی نمیب یم یمن وقت يپاداشه برا نیبهتر!درمان اونه یقدردان نیبرام مهمتر!ازش ندارم يزیچ چیتوقع ه

!شه

 فهین وظاو!داد فکر پاداش نبود یداشت ترو نجات م نیم فرز یوقت!ادم ارزشمند تر باشه؟ يبرا نیتونه از ا یم يزیچ چه

پول داده  ایگو مینبود نجایما ا یوقت یحت!دیمادربزرگم بهشون رس!منم تا اونجا که تونستم جبران کردم!ش رو انجام داد یانسان

!بخره نیبه احمد اقا براش ماش

!د؟یپوش یلباس کهنه م شهیپس چرا هم-

!؟یک!نیفرز-

!همون وقتا-

پول جدا از حقوق  هی یعنی!دمیخر یبراش چند تا شلوار و بلوز و کفش ممن هر سال !دیپوش یلباس کهنه نم چوقتیه نیفرز-

!به تو گفته؟ نویا یک!نیدادم مخصص رخت و لباس فرز یاحمدافا م

"نگاهش کردم که گفت"

مگه تو هنوز !لباس مرتب تنشه شهیهم!تو احد اقا رو نگاه کن!طوره نیاالنم هم!خوردن یاونام م میخورد یکه ما م ییهر غذا-

 یکنه انقدر ب یم یکه تو خونه م زندگ یچطور ممکنه من به خودم اجازه بودم که نسبت به کس!؟یدون یخالق پدرت رو نما

!هزارتومن حقوقشه 300 یماه!ستیمهناز االن ن همگ!!گفته؟ نارویبه تو ا یک!تفاوت باشم؟

"بعد صداش رو اروم کرد و گفت"

 یخواست نم یم!هزار تومن بهش دادم500!ازم پول خواست شیچند وقت پ نیهم!دن؟ یکارگر انقدر حقوق م هیکجا االن به -

خب تمام !لباس بد بپوشه؟ هی يدیتو تا حاال د!خانم نتیمثال ز ای!برو ازش بپرس!گفتم مال خودش!بداره بانک یچ يدونم برا

!ده که بخره یمادربزرگ پول م نارویا
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از جام بلند شدم و رفتم چلوش زانو زدم و سر !ارزش داشت یلیبرام خ نیبود و ا فیپدرم شر!کرده بودم دایپ یاحساس خوب"

!مو گذاشتم رو پاش

!دوستتون دارم بابا یلیخ-

!شکست یدلم م گهیداشت د!زمیمنم دوستت دارم عز-

!یافتیمن ب ادیکردم که به  یم يشمار قهیدق

!نیخونه باش شتریخواد ب یدلم م!نیکار کنامروزم از مادر بزرگم خواستم نذاره انقدر !شمام ادیبه  شهیمن هم-

"از جاش بلند شد و بغلم کرد وگفت"

تو باشم شیپ شتریخوام ب یم!کنم یکارو م نیبه بعد هم نیاز ا-

و چهارم ستیب فصل

(منم بلند شدم و خواستم باهاش برم که گفت. گلشن خانم از جاش بلند شد)

!توام یه جوري خودتو سرگرم کن. کیمیا بیدار بشه من می رم یه خرده دراز بکشم تا! نیا عزیزم-

.چشم-

(.آروم آروم رفت طرف آسانسور و رفت باال)

.بفرمائین بشینین مریم خانم-

(خودشم نشست و گفت. برگشتم و نشستم)

!فکر همه چی رو می کردم جز این یکی-

!حاال که به امید خدا داره کم کم همه چی درست میشه-

!نا سالمتی خودم پزشکم! چطور متوجه تغییر روحیه کیمیا نشدم !منظورم قبل شه-

(لبخند زدم که خودش زود گفت)
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هان؟! کوزه گر-

!تو زندگی آدما خیلی چیزا پیش می آد که منتظرش نیستن-

براي شمام پیش اومده؟-

!کارمند دکترم حاال دیگه نباید رفتارم طوري باشه که مثالً. فنجونم رو برداشتم و یه خرده ازش خوردم)

(فنجونم رو گذاشتم سر جاش و گفتم آروم

!همیشه فکر می کردیم زندگی خوبی داره. خواهرم چند سال پیش ازدواج کرد-

!می خواد از شوهرش جدا بشه. وقته با دو تا بچه برگشته خونه ما چند

!چرا؟-

!الی یهاالن دیگه دالئل زیادي وجود داره اما منشاء اولیه همه شون مسائل م-

خیلی چیزا دست به دست هم می دن ! نباید شما خودتون رو مقصر بدونین. اینه که این مشکالت تو زندگی همه هست منظورم

!تا یه حادثه پیش بیاد

(یه خرده سکوت برقرار شد که دکتر با لبخند گفت)

!راستان می گفت به شما پیشنهاد کار داده-

(خندیدم و گفتم)

!شوخی می کردن-

گه شوخی نباشه مایل هستین که باهاش همکاري کنین؟ا-

!من به عهد و پیمانم پاي بندم! چون طرز فکرم چیز دیگه س! نه-

!مگه اینکه دیگه به وجودم احتیاج نباشه! نداره گلشن خانم یا کیمیا رو تنها بزارم امکان

!، همه چیز رو فراموش کنممنظورم رو این طوري بهش رسوندم که من سبک سر نیستم که با هر پیشنهاد)



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ٣١٩

(و گفت خندید

!البته این انتظار از یه همچین شخصیتی که از شما بروز کرده می ره! این ایده شما قابل تحسینه-

.ممنون-

حس کردم در مورد صحبت هایی که تو ماشین باهام کرده باید ! می خواست چیزي بگه اما نمی تونست. دوباره سکوت کرد)

!باشه

(!روع کردش باالخره

!از وقتی با شما حرف زدم دچار یه ناراحتی شدم-

!پشیمونی؟-

!راستش بعد از صحبت با شما، نگران بودم نکنه در مورد من به صورت منفی قضاوت بشه! سوء تفاهم نشه! نه! نه-

چرا باید بشه؟-

!زمان مناسبی براي این پیشنهاد نبود! خب شاید به خاطر زمان-

!دتون رو پس بگیرینمی تونین پیشنها-

!فقط نمی خوام در مورد من بد فکر کنین! اصالً-

!اینکارو نکردم-

شاید وضعیت من بهتر از کیمیا ! من درون بسیار آشفته اي دارم! شرایط روحی م رو! دلم می خواد شرایط منو درك کنین-

!نباشه

!تی هست که ازشون فرار می کنهکسی که خودش رو تو کار غرق می کنه، حتماً دچار مشکال! متوجه شدم-

!من از خودم فرار می کنم! درسته-

(بازم ساکت شد و کمی بعد گفت)
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!بعد با هر قدم مثبت، شادي بوجود می آد! انگیزه تو آدما امید به وجود میاره و امید باعث زندگی می شه-

.من مدتیِ که انگیزه هامو از دست ددم متأسفانه

(!گذاشتم حرف بزنه)

نمی ! از فوت همسرم و وضعیت کیمیا که اون زمان فکر می کردم مخصوصاً از من فاصله می گیره، احساس پوچی کردم بعد-

!احساس کردم دیگه کسی با من کاري نداره! دونم متوجه می شین یا نه

احساس می کردم که ! من کارم رو کردم و بازنشسته شدم! همه چیز مرتب و درسته! خونه، زندگی! به اندازه کافی هست پول

!یه پدر پیر که اگه باشه بهتره تا نباشه! بودنم فقط جنبه تزئینی زندگی رو داره

در جایی که هنوز به وجودم احتیاج . بعدش خودمو با کارم سرگرم کردم! تو خودم شکستم و فرو ریختم! حس نابودم کرد این

!بود و می تونستم کسایی رو درمان کنم

! مثل خود من! حتماً این حس براي مادرمم بوجود اومده بود! براي همین از دخترم دور شدم. ی کردماحساس بودن م اونجا

!شاید براي همین م یه حرکت عالی انجام داد! اونم فکر می کرده که وجودش جنبه زینتی پیدا کرده

!شما خیلی چیزا رو تو این زندگی تغییر داد وجود

(بازم سکوت کرد و بعدش گفت)

!؟ این که االن به این احساس برسم؟!اما حاصلش چی بود! ها کار کردم و پول در آوردم سال-

!شاید به خاطر اینه که یه همچین احساسی پیدا کردین! شما روزهاي سختی رو گذروندین-

!شاید-

می دونستم داره تو ذهن ش دنبال چی می گرده؟. بازم سکوت کرد)

با کمک شما و من و ! که حتماً می کنه! باید براي زندگیش یه فکري بکنه! دیگه خوب می شهکیمیا مطمئناً تا چند وقت ! ببین-

!...بعدش
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(منم مخصوصاً نگاهش کردم و خودمو منتظر و بی خبر نشون دادم که هول شد و گفت! فقط نگاهم کرد! دیگه موند)

!بعدش مسلماً خوشبخت می شه-

!گلشن خانم و شما که انقدر دوستش دارین حتماً خوشبخت می شهبا وجود ! حتماً همینطوره! به امید خدا-

(یه نگاهی به من کرد و با یه حالت کالفه گی گفت)

!حتماً همینطوره! بعله-

(بعدش همونطور که از جاش بلند می شد گفت)

!مزاحم تون نمی شم-

!خواهش می کنم-

!ب نما ایستادبازن یه نگاه به من کرد و بعدش رفت اون طرف سالن، جلو آ)

!دونستم می خواست از من جواب بگیره اما داشت خیلی عجله می کرد می

!چقدر این خونه قشنگ بود. جام بلند شدم و رفتم طرف در و رفتم تو تراس از

!چه گلهایی! چه درختایی. پله ها رفتم پائین و رفتم تو باغ از

!دش با برگ درختا هواي خنکی زیر سایه شون ایجاد م داین که هوا گرم بود اما با وزیدن یه نسیم و برخور با

!آروم قدم زدم آروم

!یه معامله ست زندگی

؟!اما آیا درست بود! یادم نمی اومد! کی گفته بود؟ اینو

!زیاندیده بود یا سودمند؟! اون تواین معامله چیکار کرده بود؟! میترا افتادم یاد

!آورده بود؟در ازاي جوونی ش چی به دست ! چی؟ مادرم

صد تومن صد تومن جمع کردن براي یه مسافرت ! آرزوي یه وم کم بهره؟! حسرت یه آلونک؟! یا دو سالی اسباب کشی؟ سالی
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!می خوام االن با خودم حساب کتاب کنم! تابستون که اکثراً می رفت پاي مخارج حساب نشده؟

!یعنی تو مغزم! چرتکه این

!عالیه! مثالً ماهی سیصد هزار تومن! خیلی زود یه کار پیدا می کنم! ل کارمی رم دنبا! م رو تموم کردم درس

!ماه صد هزار تومن ش رو می دم به پدرم که دیگه شیفت دوم رو نره سر کار هر

!مونه ماهی دویست هزار تومن می

!براي زندگیه نه زندگی براي پول پول

!می کنم بذار افکارم رو متمرکز کنم خواهش

.هی دویست هزار تومن که اگه اصالً بهش دست نزنم می شه سالی دو میلیون و چهارصد هزار تومنمونه ما می

خیلی ! اضافه حقوقم گرفتم می شه جهل میلیون! با بهره ش می شه مثالً سی میلیون. سال بعد می شه بیست و چهار میلیون ده

!زیاده

!با چهل میلیون، بعد از ده سال می شه چی خرید؟ حاال

!من چند سال م شده؟! خب! متري خرید 15احتساب تورم حتماً می شه یه آپارتمان  با

!سی و سه چهار سال حدود

!متري 15دختر سی و چند ساله با یه آپارتمان  یه

!در هر نگاه و لبخندي می تونی شادي و خوشبختی رو پیدا کنی! فقط پول نیست که شادي می آره! فقط پول نیست زندگی

!رست می گی اما لطفاً نیم ساعت ساکت شو که دارم حساب کتاب می کنمد کامالً

!یه جوون بیست و هفت هشت ساله! حاال می آئیم سر این مسئله که مثالً یه خواستگار برام پیدا می شه! خب

!شرایط ش مثل منه اونم

!می کنیم و دوتایی این ده سال رو می گذرونیم ازدواج
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!یه آپارتمان سی متري شدیمبعد از ده سال صاحب  حاال

...قشنگه که یه زن و شوهر با هم کار کنن و بعد از چند سال بتونن یه خونه بخرن و بعدش چقدر

!شه حرف نزنی؟ می

!چطور حرف نزنم؟! چهره زیباي زندگی ام من

!من از کجا بدونم؟! شاید دروغ بگی؟ تو

!دارم زیبایی ها رو بهت نشون میدم! چی؟ یعنی

االن کیمیا بیدار می ! تو فقط چند دقیقه ساکت باش و بذار من به کارم برسم! من خودم دارم زیباییها رو پیدا می کنم! کردهن الزم

!شه و دیگه نمی تونم با خودم حساب کتاب کنم

!هر جور صالح می دونی باشه،

!ممنون! آفرین

یعنی ! پس باید یه جایی رو اجاره کنیم. داریم که مستقل شیممن و شوهرم احتیاج . حاال تو این ده سال! آهان! کجا بودم؟! خب

!متري 15پس شد بازم همون ده سال و یه آپارتمان ! حداقل نصف حقوق مون می ره

!تاریکیه آینده

!بعدش جدایی! مثل میترا اینا! دو کمی ناامید می شیم و دعواها شروع می شه هر

!پس می شیم مثل پدر و مادرم! جدایی نه حاال

!االن براي رفتن دنبال کار میترا حتی وقت نداره که

!که اصالً حرف شم نزن وکیل

...اگر پول رو از زندگی حذف کنیم! دید به زندگی رو اصالح کرد باید

!نمی تونی ده دقیقه ساکت باشی؟ تو
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!شوخی ت گرفته؟! پول رو از زندگی حذف کنیم اگه

! اکسیژن رو از هوا حذف کنیم! اگه شیر رو از پنیر حذف کنیم! ت را از دوغ حذف کنیماگه ماس! قند رو از چایی حذف کنیم اگه

!مگه می شه پول رو از زندگی حذف کرد؟ اون وقت نون خالی با چی بخریم؟! این مزخرفات چیه می گی؟

!اجازه نمی دي من حرف بزنم تو

!حرف بزن خب

!پول کافیه اما با قناعت یه مقدار! گم نه اینکه پول رو کامالً حذف کنیم می

!من قناعت کردم، صاحب خونه که سال به سال اجاره رو می بره باال چی؟ خب

!اونم باید قناعت کنه خب

!به حرف من گوش نمی کنه! اما اینو تو برو بهش بگو باشه

!وجدان اونم بهش همینا رو می گه! حتما خب

!دن کن وجدان منو ببر بانک ببین روش چقدر وام می لطف

!ببر دم یه مغازه ببین یه شیشه نوشابه باهاش بهت می دن! نه! نه

!بیدار باید فراگیر بشه وجدان

!فقط هر وقت فراگیر شد منم خبر کن! خواهش می کنم توام وادارم نکن! من عادت ندارم حرف بد از دهن م در بیاد! ببین

!کجا بودم؟! خوب

!هام ازدواج کنهدکتر منو دوست داره و می خواد با! آهان

!محض ازدواج، برام امنیت مالی ایجاد می شه به

!پونصد سکه طال مثالً

!سند یه آپارتمان! نه
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!هر کدوم رو که حساب کنیم می شه صد و خرده اي میلیون تقریباً

!حدوداً سی سال کار و پول جمع کردن در شرایط اولیه که خودم حساب کردم یعنی

!ر جوونمشصت سالگی من و شوه یعنی

!اگه مشکلی در این سی سال بوجود نیاد البته

!هزینه هاي بچه! بچه دار شدن! مسافرت! لوازم خونه! می آئیم سر ماشین حاال

!بگو ده سال م براي اینا حاال

سختی ! هروحیه آدمو قوي می کن! فقر آدمو می سازه! آدم که نباید براي پول زندگی کنه! لعنت به هر چی پوله! عیبی داره چه

چرا باید پول همیشه خوشبختی ها رو ضامن ! در کوره زندگی یه که آدم پخته می شه! ها باعث ایجاد روحیه مقاوم می شن

آدم مثالً می تونه پیاده بره سر ! و قناعت در بی نیازي! اصالً آرامش در قناعته! بدون مال دنیام می شه به آرامش رسید! باشه؟

آدم مثالً می تونه از اینجا تا شیراز رو با شوهر و بچه ش، تو تابستون با اتوبوس بره و از ماشین بی ! باشهکار و از ماشین بی نیاز 

!یعنی از ماشین شخصی! نیاز باشه

!یعنی جزء پول نیست! اون مهم نیست! بلیت اتوبوس رو یه کاریش می کنیم حاال

!به پول که چه زندگی هایی رو به تباهی کشیده لعنت

قع اگه درست فکر کنیم می بینیم می شه با این چیزا که گفتم ده ها کتاب نوشت و به همه عرضه کرد تا بفهمن دنبال مال وا در

اما اون چیزي که در مورد ! بخونن و عبرت بگیرن و بعدش یه لبخند بزنن! دنیا رفتن چه مسائب و مشکالتی ایجاد می کنه

!فکر دیگه در مورد این چیزا کافیه! احتیاج به تشکر نیست یعنی! نویسنده، تو دل شونه به زبون نیارن

!دوباره تو تراس و باید برم تو خونه که شاید کیمیا از خواب بیدار شده و الزم باشه که باهاش حرف بزنم رسیدم

!شاید همون لبخند رضایتی که خواننده ها بعد از خوندن این نصایح بر لب شون می آد! لبخند زدم یه

.کیمیا هنوز خواب بود! دکتر تو سالن نشسته بود و داشت سیگار می کشید! خونه تو رفتم
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.جلو که از صداي پام برگشت و منو دید وسیگارش رو خاموش کرد و از جاش بلند شد رفتم

هنوز بیدار نشده؟-

!بفرمائین بشینین! نه-

(!رفتم نشستم که تند شروع کرد به حرف زدن)

ن بعد از این که مدرك تون رو گرفتین و استخدام شدین چقدر بهتون حقوق می دن؟شما فکر می کنی! ببخشین-

!نمی دونم-

!پس چه جوري می خواین به خوانواده تون کمک کنین؟-

!نمی دونم-

(نگاهم کرد و گفت! خیلی کالفه بود)

دارید سر به سرم می زارین؟-

!من هیچوقت به خودم چنین اجازه اي رو نمی دم-

ازتون یه خواهشی بکنم؟ می تونم-

!بفرمائین خواهش می کنم-

!لطفاً دقیق به این مسائل فکر کنین-

(یه نگاهی بهش کردم و گفتم)

تمام حرفاي شما رو شنیدم و کامالً برام مفهوم ! اینو کامالً می دونم! من و خونواده ام از نظر مالی مشکل داریم! ببین آقاي دکتر-

!مثل عالقه! ز پول و تأمین خوانواده، چیزاي دیگه اي هم وجود دارهاما براي ازدواج غیر ا! شد

!قبول دارین! عالقه اي وجود نداشته باشه، نمی شه یه زندگی مشترك رو شروع کرد اگه

!کامالً درست می گین! بله! بله-
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(یه خرده ساکت بود و بعد گفت)

در شما هیچ عالقه اي وجود نداره؟-

من اگر با کسی عهدي ببندم تا آخرین ! یعنی به شما فکر می کنم و عالیق خودم رو می سنجم! کنم من در مورد شما فکر می-

!لحظه عمرم بهش وفادارم

!باید به من فرصت بدین! خصلت منه این

 اون طرف سالن ایستاده بود و داشت ما رو نگاه می! یه مرتبه چشمم افتاد به کیمیا. سرش رو انداخت پائین و هیچی نگفت)

حس کردم می خواد . یه لحظه بعد رسید! دکترم از جاش بلند شد و مات شد بهش. از جام بلند شدم که اومد طرف مون. کرد

!یه مرتبه اومد جلو که دکتر زود بغلش کرد! حتماً خجالت می کشید! پدرش رو بغل کنه اما دو دله

!احساس قشنگی تو دلم ایجاد شد یه

.دیدم که تنهاشون بذارم بهتر

!نمی دونستم در بزنم یا نه. جلو در اتاق گلشن خانم ایستادم. رفتم طرف پله ها و رفتم باال آروم

!می شد کمی فکر کرد. تو تراس باال، رو یه مبل نشستم برگشتم

.بعدشم با مادرم. باید ازش راهنمایی بخوام! باید با میترا حرف بزنم امشب

!بود؟ راستی اسمش چی! دکتر! دکتر فکر کردم به

!این چی می تونست باشه؟! بهش فکر کردم یه شوق عجیب تو تمام تنم ایجاد شد وقتی

!...خانم مهندس مریم، خانم آقا دکتر! آقاي دکتر خانم

!یعنی خیلی جالب بود! بود جالب

!اونم جالب بود! رانندگی افتادم یاد

!پدري که یه عمر واقعاً جون کنده بود! پدرم افتادم یاد
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!خواهري که فداکاري کرده بود! یترا افتادمم یاد

!وحاال اسیر شده بود! براي پدرش! خواهرش براي

!حداقل جلوي ما دو تا دختر! هیچوقت از زندگی ننالید پدرم

!اون آرزوي پسر داشتن تو سرش نبود؟ آیا

!پسري که عصاي دستش باشه و آخر عمري نذاره پدرش دو شیفت کار کنه یه

!یعنی دخترا نمی تونن؟! همیشه عصاي دست پدرشون باشن؟ باید پسرا چرا

(مرتبه در اتاق گلشن خانم باز شد و اومد بیرون تا منو دید گفت یه

!چرا اونجا نشستی؟-

(از جام بلند شدم و سالم کردم و گفتم)

!فکر کردم خوابیدین-

بیدار شد؟! خواستم بخوابم اما خوابم نبرد! نه-

.بعله-

!کجاست؟-

(دم جلوش و گفتمرسی)

!پیش آقاي دکتره-

(خیلی خیلی خوشحال شد و گفت! بعد جریان رو براش تعریف کردم)

.بریم دختر جون! بریم پائین که همگی گرسنه ایم! بریم-

رو وقتی رسیدیم دیدیم که کیمیا و دکتر دارن با هم حرف می زنن و تا ما . من با پله و گلشن خانم با آسانسور. اومدیم پائین)

محبتی که این چند ! حس می کردم که فقط دنبال محبته! دیدن از جاشون بلند شدن و کیمیا سالم کرد و رفت طرف گلشن خانم
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!وقته ازش محروم بوده

!دور هم بودیم و شاد. رفتیم وناهارمون رو خوردیم همگی

بود، هانی بود که مدت ها مادرش رو شاید شادترین کسی که اونجا . می گفتیم و می خندیدیم. معمولی می زدیم حرفاي

!خوشحال و سر حال ندیده بود

.روز ساعت حدود پنج، پنج و نیم، گلشن خانم اجازه داد که برم خونه اون

مادرم عالوه بر ! وقتی رفتم باال، مادرم و میترا تعجب کردن. همه خداحافظی کردم و احمدآقا رسوندم دم خونه مون و رفت از

!فکر کرد اخراج شدم! تعجب کمی م ترسید

!نداشت اخراج که نشدم هیچی، تازه بهم چه پیشنهادي شده خبر

و پنجم ستیب فصل

 یلز کارش از سهام!گفت یم یاز همه جا و همه چ!زد یپدرم مرتب داشت برام حرف م!چقدر لذت بخشه کانون گرم خانواده"

!از عمل هاش! ضاشیاز مر!بود دهیخوب شمال خر يجا هیتو  شیکه چند ماه پ ییالیاز و!دهیخر دیجد مارستامیکه تو ب

!حرف تو دلش بود ایدن هی

 نیحرف بزنن و ا گهیخواستن با همد یهمه م!خونه شکسته شده بود نیسکوت تو ا گهید!بردم یلذت م!حرف بزنه گذاشتم

!کانون گرم خانواده یعی

!رفتم طرفش. از جام بلند شدم .از اون طرف اومد ممیمر.اد یکه مادربزرگم داره م دمیاسانسور برگشتم و د يصدا از

!کانون گرم نیا ياز اعضا گهید یکی

سر  مینشست هیبق.ناهار خورده بود یهان.و مهنازم اومدن یخرده بعد هان هیو  ارهیرو ب یخانم رو صدا کردم که بره و هان نتیز

!به ناهار خوردن و حرف زدن میو شروع کرد زیم

!حرف!حرف!حرف
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!یفیتعر يزایفقط حرف بود و چ!نداشت یحرف ها جهت خاص!میگفت یم یچ همه

!میشده بود جیچند وقته بس نیسکوت ا هیهمه عل انگار

خواستم باهاش حرف بزنم اما دلم  یهرچند که م.اجازه داد که بره خونشون میبعد مادربزرگ به مر میساعت سه ساعت و ن هی

من و  میموند!مهنازم فرستادم که بره میبعد از رفتن مر.رمیخصش کردن ازش بگچند ساعته رو که زودتر مر نیکه ا ومدین

.خانم نتیو پدرم و مادربزرگم و ز یهان

و با هم حرف  گهیدور همد مینیو بش میریبگ رونیاخرش قرار شد که شام از ب!داد یم شنهادیپ یشب هر کس يبرا

!شنهادیپ نیبهتر!میبزن

!خوبه یلیکردم حالم خ یم احساس

 یوارد گذشته م شتریکه بود منو ب یحاال مربوط به هر کس.شد یم فیکه از گذشته تعر يزید و هر چ یکه گفته م يجمله ا هر

!اومد یم ادمی يشتریب يزایکرد و چ

.رمیاز پله ها رفتم باال که قرصام رو از مادربزرگ بگ!پدرمم رفته بود که بخوابه.رو خوابونده بودم یهان.شب بود اخر

"گفت دیتا منو د.نیپائ ادیخواد ب یخودش قرص ها رو برداشته و م دمیدر زدم رفتم تو د یوقت

!نیاومدم پائ یداشتم م!؟ياومد-

!بود ادمی!مادربزرگ 30مر-

"مبل نشستم و گفتم هیرو .قرصا رو گرفتم اما نخوردم"

!مادربزرگ-

!زم؟یجونم عز-

هست؟ ادتونیسحر -

سحر؟دوستت؟-
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؟هست ادتونی!اره-

!زمیعز!اره -

ن؟یازش خبر دار-

؟يمگه تو ندار-

...خواستم بدونم که یچرا اما م-

!گهیرفت خارج د-

"!دمینفس راحت کش هی"

؟یپرس یم یچ يبرا!بهت گفتم که!من باهاش حرف زدم يتو نبود.م تلفن کرد شیدو ماه پ!گهیکرد د یفرودگه کار م-

"!راحت شده بود المیخ"

تلفن کرده؟ ید که تازگبو نیمنظورم ا!یچیه-

!بود شیهمون دو ماه پ!نه-

"گفتم که گفت ریو شب بخ دمیو صورتش رو بوس دمیبهش خند"

!نره ادتیقرصات -

کدوم قسمت از !کردم یفکر م دیباز با.زدم و رفتم تو اتاقم و در رو بستم و نشستم یسر به هان هیو رفتم  ئنیاومدم پا"

به اون ارتباط  زیکه همه چ یهمون قسمت!دمیفهم نویا!مت از خاطراتم رو با خودم ندارمقس هیدونم که  یم!ست؟یخاطراتم ن

!اگه بفهمم مشکل حل شده!داره

و  دمیرو د نیپس حما من فرز ومدهین نجایسحر که ا!و باهاش حرف زدم؟ دمشید یک!کجا بود؟ نیاز برگشتنم فرز بعد

!دونستم؟ یو مصورت چطور برنامه هاش ر نیا ریباهاش حرف زدم در غ

!بستم چشمامو
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!رانیکه تازه اومده بودم ا ییبه روزا برگشتم

!هفته دو هفته اول؟ هیهمون !شد؟ یچ دهایو بازد دیاز د بعد

!فراموش کرده باشم؟ دیاصال چرا با!اد یم ادمیحتما !بهش فکر کنم دیبا

!ادیب ادمی دیبا حتما

!ارم یبخودم فشار م یلیخ

!اد یم نیدونم که فرز یم!مختلف يها ساعت!گردم یباغ م تو

!وقت ریشب د ایصبح زود و  ای احتماال

!ندشیب ینم یظهرها که همه خوابن و کس دمیشا

!شم یم کیرم تو باغ و به خونه احمدافا نزد یقدم زدن م يهوا به

 یره بهش سر م یاحمد اقا م دیشا!اد یاحمد اقا نم دنیاصال د دیشا!دمشیاما ند رانیهفته س که برگشتم ا هی بایتقر االن

!ازدواج کرده باشه دیشا!زنه

!نه از پدرم نه از مادرم و نه از مادر بزرگ!بپرسم ینم خوام از کس!بفهمم؟ دیبا چطور

!چطوره؟ نتیز

!گه یره به مادربزرگم م یاون جاسوسه و م!نه

!از احمد اقا بپرسم دیبا!مونه احمد اقا یم فقط

!نجایاد ا یمن برگشتم و نم دهیفهم دمیشا!شه یم داشیحتما پ!م صبر کنم گهیهفته د هی دیبا!فعال روده اما

!نشه داشیطرفا پ نیا گهیمادربزرگم سفارش کرده که چون من برگشتم د دمیشا

!صبر کنم دیبا

!دهیاز احمد اقا پرس!دونه یرو م زیحتما خودش همه چ!بهش بگم؟ یچ دمشید یاما وقت!ستین يزیهفته چ هی
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!وقته گذشته یلیخ!ازدواج کرده باشه دیشا

!از احمد اقا بپرسم دیبا!بفهمم دیبا

ممکنه بهم دروغ  ای!گه  یبه من نگه نم يزیاگه مادر بزرگ بهش سفارش کرده باشه که چ!از کجا معلوم احمد اقا بهم بگه؟ اما

!ازدواج کرده نیبگه که فرز یمثال دروغ!بگه

!بفهمم؟ دیبا يچطور

!اهان

!دونم یم!بازه شهیدر اتاقش هم!رونیره ب یم یوقت!رم تو اتاق احمد اقاب دیبا

 ادداشتیرو توش  نیحتما شماره تلفن فرز!تونم بفهمم یاز تو دفترچه تلفنش م.برم تو اتا قش دیبا يکار هیره دنبال  یم یوقت

!؟یبعدش چ!کرده

!زنم یکنم و باهاش حرف م یبهش تلفن م خب

!بگم؟ یبهش چ اما

!تنهاش گذاشتم و حاال برگشتم؟ شیند ساله پچ بگم

!گه؟ یبهم م یچ

!ده یجوابم رو م اصال

!کنم یسع شتریب دیبا!هیاومد عال ادمی نایا نکهیهم! ستیاما مهم ن!سرم درد گرفت یکم ادیفشار ز از

شم و  یتا وارد م!کاج يتادرخ يشاخه ها يرو!ده دوازده تا مرغ عشق اونجان!رو باز کردم و رفتم توش ویشدم و در پاس بلند

!کردم داریها رو از خواب ب یطفلک!خورن یهمه شون تکون تکون م

.گردم تو اتاقم یم بر

!بندم یو چشمامو م نمیش یرو م همونجا
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!بازم فکر کنم دیبا

!کردم و باهاش حرف زدم؟ دایرو پ نیفر يچه جور!شد؟ یچ بعدش

!دمشیو د ییمن رفتم جا ایاومد خونه  اون

!اومد ینم مادی

رهیگ یدرد م شتریب سرم

!رفتم تو اتاق احمد اقا؟ یک

!نه؟ ایرفتم  اصال

!قسمت از خاطراتم چرا گم شده؟ نیا

!اد؟ ینم ادمی گهید يزیچ چرا

!تونم تحملش کنم ینم گهید!شده ادیز سردردم

.دمیشدم و قرصام رو خوردم و رفتم تو تختخوابم و دراز کش بلند

!حرف زدم دونم کخ باهاش یم

!دمشیدونم د یم

!بار چند

!دمشیفقط د!باهاش حرف نزدم اما

!دور از

!ازدواج نکرده؟ دمیاز کجا فهم پس

!فرودگاه

!در هفته دوروز
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!پارك

!جمعه ها-

!رستوران

!نه سه شنبه ها!ها دوشنبه

!دم؟یفهم نارویا يچطور

!سحر؟

!ساله رفته خارج یلیخ!ستین رانیسحر ا!نه!نه

!دم؟یفهم يرچه جو پس

!دم؟یرو د نیخودم فرز دمیشا!احمد اقا بهم گفته حتما

گ!نداره یبیع حاال

!پرسم یخودش م از

!دمشید یوقت

!اد یم داره

!اد یدور داره م از

!دهیپوش یخلبان لباس

!کنه یگرمکن تنشه داره ورزش م!نه

!اد یاز دور م داره

!اروم

!هنیب یاما منو م! گهیطرف د هیخواد بره  یم



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٣٦

!اد طرف من یم

!چند قدم باهام فاصله داره فقط

رسه یبهم نم اما

!کنه یم هیداره گر ستادهیا هونجا

!عهدم زدم ریکه ز نهیبه خاطر ا!رفتن من بخاطر

!کردم نیتوه تشیبه شخص نکهیخاطر ا به

!تنهاش گذاشتم نکهیخاطر ا به

!نه

!کنه یم هیمادرم گر بخاطر

!دهیپوش اهیس

!دنیپوش اهیامون سه لیفام همه

!کنن یم هیگر همه

!نه من

!کنه یم هیدراه گر دهیپوش اهیس پدرم

!نطوریهم مادربزرگم

!کجاست؟ نیفرز

!تونه بمونه یان اون نم یهامون م لیفام یوقت!رفته

!زنن یباهم حرف م همه

!دن ینشون م گهیمنو به مد دارن
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!شنوم یسروش رو م اسم

!کنه ینم هیگر یکس حاال

!خندن یم ندار

!کنن یمنو مسخره م دارن

!رم یکنم بهشون و م یرو م پشتم

!کجا؟ اما

!ابونهیخ هی

!ستیمعلوم ن اخرش

!رم یم دارم

!همون درختا که تو باغ هست!پر از درخته دوطرفش

!به باغ دمیرس حاال

!شدم خسته

!گرفته خوابم

!خوام بخوابم یم

!بندم یمو مو چشما نمیش یم یراحت یصندل هیرم رو  یم

!نمیب یرو م یبرده اما هه چ خوابم

!رونیره ب یافا داره از خونه م احمد

!بنده یو داره بند کفشش رو م نیزم نشسته

!باشه یکینوبت اون  حاال
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!یکیاون  بعد

!شه یبنده اما بازم باز م یبند کفشش رو م یه

!کشه؟ یطول م چطور

!کنه یم نکارویساعته که داره ا مین االن

!کنم یدر باغ رو باز م!اد یم نیماش يصدا

!ره یشده و داره م نیافا سوار ماش احمد

!رم طرف اتاقش یگردم تو و م یبر م تند

!رم تو یم

!گردم یدفتر تلفن م دنبال

!زنم یکنم و ورق م یم داشیپ

!ستیحرف ف توش ن اصال

!کنم یش رو نگاه م همه

!ستین

!نیافته به عکس فرز یام برگردم که چشمم م یطرف و م هیدفتر رو پرت کردم !شدم یعصبان

!فرق کرده چقدر

!اد یبهش م یلباس خلبان چقدر

!ه؟یچ نیا اما

!ه؟یقشنگ يبرا

!نه
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!زده؟ یروبان مشک یبه قاب عک یقشنگ يتا حاال برا یک

!کرده؟ نکارویا یاحمق کدوم

!زنه یبه قاب عکس روبان نم یکس اصال

!نکهیا مگه

!نه

!نداره امکان

!نداره امکان

!حتما دروغه!نه

!مادربزرگمه ياز حقه ها نیا

!...بکنه که من نکاریاحمد اقا گفته ا به

!نداره امکان

!نه!نه

!مادربزرگمه کار

!دونم یم

!گردم یبر م!بکنم کاریدفعه چ نیدونم ا یم!کنم یرم باهاش دعوا م یم االن

!کنه یم هیه گرو دار ستادهیافا تو چهارچوب در اتاق ا احمد

!کنه یم هیو گر شیشونیزته تو پ یدست م با

!دونم همه ش دروغه یم

!ام از بغلش رد شم و برم سراغ مادربزرگم یم
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!ذارهینم

!گه قشنگه؟ یگزدونه طرف عکس و م یزور برم م به

!خوام از دستش فرار کنم یم

!دهیعکس رو بهم نشون م ذارهینم

!رونیب امیم و از اتاق مکن یدستش و فرار م ریزنم ز یم

!جلومه کوه

!ستادهیباالش ا نیفرز

!کنه یبهم اشاره م داره

!نیخواد بپره پائ یم

!کنم که نپره یهمونجا بهش اشاره م از

!نیگم من برگشتم فرز یزنم و م یم داد

!رم ینم گهید

!نپر

!خدا نپر ترو

!رم ینم گهید

!ذارمیتنهات نم گهید

!!نپر

!!!دیپر

!کنم یو افتادنش رو تماشا م دمیکش غیج فقط
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و ششم ستیب فصل

(!به محض وارد شدن، مادرم سوال پیچم کرد)

!طوري شده؟! چطور زود اومدي؟-

!همینطوري نه،

!چیزي بهت گفتن؟-

!نه-

!اگه چیزي شده بگو! پس چرا زود اومدي؟-

!کاري نداشتن، اجازه دادن زودتر بیام خونه! بخدا همینطوري-

!وضع که خوبه؟! حمداهللاخب ال-

!آره، خوبه-

یه خرده باهاشون بازي و شوخی . سهیل و ساناز دوئیدن طرفم. بهش لبخند زدم و رفتم لباسامو عوض کردم. میترا نگاهم کرد)

.کردم که دیدم میترا با دو استکان چایی اومد و بچه ها رو فرستاد پیش مادرم و به من اشاره کرد که برم تو اتاق

(تو اتاق و میترام اومد و نشستیم که گفت رفتم

!طوري شده مریم؟-

(دوباره بهش خندیدم و گفتم)

براي چی فکر می کنی که طوري شده؟-

!نمی دونم اما احساس می کنم که اتفاقی افتاده-

(با خنده چایی رو ازش گرفتم و گفتم)

!اتفاقاً می خواستم باهات حرف بزنم-
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(تآروم در اتاق رو بست و گف)

!دلم شور افتاد! بگو-

!چیز بدي نیست! نه، نگران نباش-

خب-

(!اونم خندید و گفت! خنده م گرفت)

!فکر کنم خبراي خیلی خوبیه-

در واقع چند تا جمله بیشتر نگفته بودم که با خنده . بازم خندیدم و آروم آروم جریان خواستگاري کردن دکتر رو براش گفتم)

(داد زد و گفت

!انمام! مامان

-صبر کن....! ا!!

!بدو! مامان-

(یه مرتبه در باز شد و مادرم با صورت گرفته اومد تو و گفت)

!چی شده؟-

(اما وقتی خنده میترا و بعدش خنده منو دید، آروم شد که میترا گفت)

!اي یار مبارك بادا-

(مادرم با تعجب برگشت طرف من و مات بهم که بازم میترا گفت)

!ازش خواستگاري کردن! مژده بده-

!!کی؟-

!دکتر-
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!صاحاب کارش؟! دکتر؟-

!بعله! بعله-

(مادرم یه لحظه چهره اش از همدیگه باز شد اما دوباره کمی رفت تو هم و گفت)

!بچه ها یه دیقه برین تلویزیون رو روشن کنین بشینین پاش ببینم-

(میترام سرشون یه داد زد و گفت)

!بدوئین! برین ببینم-

(تی بچه ها رفتن، مادرم در رو بست و نشست و طوري که موافقت و مخالفتش معلوم نبود، آروم گفتوق)

!خود دکتر؟-

(سرم رو تکون دادم که یه نگاه به میترا کرد و آروم گفت)

!...آخه دکتر-

(یه مرتبه میترا با عصبانیت گفت)

!خواهش می کنم! مامان-

(فتمادرم یه لحظه سکوت کرد اما بعد گ)

!دکتر چند سال شه؟-

(میترا یه نگاه بهش کرد و با همون عصبانیت اما با کنترل گفت)

!حاال که چی؟! دو هزار سال! هزار سال-

!نمی فهمی! تو جوونی-

!من نمی فهمم! جوونم؟ من

(برگشت نگاهم کرد و کمی آروم شد و با مالیمت گفت! آروم دستش رو گرفتم)
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شما چقدر از بابا کوچکترین؟! ا اشتباه می کنینببخشین مامان جون اما شم-

!اون خیلی فرق می کنه-

!چند سال؟-

(مادرم آروم گفت)

!یازده سال-

!وقتی اختالف سنی دو نفر به یه نسل رسید، اگه بشه دو نسل، دیگه فرقی نمی کنه! یازده سال یعنی یه نسل-

!دوست داشتن و محبت چی؟-

!دواجبعد از از! اون بوجود می آد-

!اون وقت زن خوشبخت می شه؟-

!شما خوشبخت بودین؟-

!خب آره-

قول چه زمانی رو ! چند بار بابا تونست براتون مثالً یه تیکه طال بخره؟! چند تا مسافرت رفتین؟! خوشبختی رو تو چی دیدین؟-

قوقی که بهش می دن می تونین حتی اجاره اگه خدایی نکرده یه اتفاق براي بابا بیفته، با ح! بهتون داد که صاحب خونه تون کنه؟

! زبونم الل زبونم الل یه عملی، جراحی چیزي پیش بیاد می تونین خرج بیمارستان رو بدین؟ مامان ناگه اال! این خونه رو بدین؟

!چند بار در ماه گوشت می آد تو این خونه؟! مامان

(مادرم آروم گفت)

!همینجوري م خوشبخت بودم! ممن این چیزارو هیچوقت از باباتون نخواست-

!چند بار نتونسته این چیزا رو براتون فراهم کنه خجالت کشیده! بابا چی؟-

!؟ از دختراش؟!از شما! خودش؟ از
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(مادرم هیچی نگفت)

!تفریح تون چیه؟! تا کی؟! بابا باید تا کی دو شیفت کار کنه؟-

!شما دلخوشی مائین! شماها تفریح مائین! شماها-

آخه من با این وضع م چه تفریح و دلخوشی اي می تونم براي ! این روزگار منه! م که تفریح شمائیم تو بدبختی موندینماها-

شما وقتی این دو تا بچه رو با ! این دو تا بچه که تکلیف شون معلوم نیست چه تفریحی می تونن براي شما باشن؟! شما باشم؟

!این وضع می بینین دلخوش می شین؟

(!سرش رو انداخت پائین مادرم)

شما می دونین وقتی یه مرد، با گریه به زنش می ! شما می دونین به من چی گفت؟! شما می دونین علی پیش من گریه کرد؟-

؟ !شما می دونین من دیگه رغبت نمی کنم به علی نگاه کنم! گه که خودمو فروختم تا تو و بچه ها راحت زندگی کنین یعنی چی؟

!دلم می دونم براي چی اون کارو کردهاگر چه که تو 

! وقتی که مرد تونست زنش رو از هر نظر تامین بکنه! عشق تو آسایش و راحتی بوجود می آد! تروخدا دست بردارین مامان

!سادگیه! یخچال خالی بود، صحبت عشق رو کردن خیلی چی بگم؟! پول آب و برق رو ندادین! وقتی اجاره خونه عقب افتاد

یه نفر ! هر کسی رو خدا یه جوري خلق کرده! همه که مثل شما بردبار و صبور و فداکار و از خود گذشته نیستن؟ !من مادر

!تحمل سختی رو داره، یه نفر نداره

!برو تو دادگاه ها ببین چرا انقدر زن و شوهر اومدن که از همدیگه جدا بشن؟ شما

(بعد برگشت طرف من و گفت)

دوست داشتنِ ! عادت م بعد از یه مدت می شه دوست داشتن! بعدش می شه عادت! ه مدت کوتاههعشق ی! ببین مریم جون-

شکم گرسنه ! یعنی نمی شه باشه! وقتی مالی نبود، معنوي ام نیست! حاال چه مالی چه معنوي! کسی که بتونه ازت حمایت کنه

!زندگی با باد هوا نمی گذره! بچه خرج داره! نون می خواد
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(همگی ساکت بودیم که مادرم آروم گفت. استکانش رو برداشت و یه خرده ازش خورد. نی شده بودخیلی عصبا)

چه جور آدمیِ این دکتر؟-

(یه لحظه به دکتر فکر کردم و بعد گفتم)

!مهربون! با انصاف! فهمیده! آقا-

!اون وقت تو ازش خوشت می آد؟-

(سکوت کردم که میترا گفت)

!بگو! چهار پنج روز که نیست! صحبت یه عمر زندگیه! تو ازدواج آدم نباید خجالت بکشه! شخجالت نک! بگو مریم جون-

(یه خرده فکر کردم و گفتم)

!قیافه شم با اینکه پنجاه و چند سال شه، بد نیست! شیک پوش و خوش تیپ! دکتر خیلی خوش تیپه-

!خیلی مؤدبه! مالیمه خیلی

(دیگه چیزي نگفتم که میترا گفت)

! یعنی اگه باهاش ازدواج کنی، در آینده، دوستش خواهی داشت یا نه! ازش خوشت می آد یا نه؟! اصل کاري رو ندادي جواب-

!اینو بگو

!چی بگم آخه؟-

! بخدا قسم مریم اگه درست و بی خجالت حرف دل ت رو نزنی، همین االن دست بچه ها رو می گیرم و از این خونه می رم-

!اور کنیقسمِ خدا رو خوردم که ب

!براي همین م نمی خوام یه سرنوشت مثل من بیاد سراغ تو! خودت می دونی برات چیکار کردم! ترو دوست دارم من

!!یاال! هر چی تو دلت هست بریز بیرون حاال

(م گفتمبراي همین م آرو! طوري با خشم و تاکید حرف زد که فهمیدم اگه االن خواسته هام رو نگم حتماً بلند می شه و می ره)
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خب اگه یه جوون از نظر مالی در شرایط مناسبی ! راستش عشق فقط این نیست که مثالً یه پسر جوون بیاد خواستگاري آدم-

....باشه چه بهتر اما

(زود میترا گفت)

کنن که هم  اونایی م که دارن می رن با کسایی ازدواج می! اما یه جوون تو سن و سال پائین هیچوقت شرایط مناسب مالی نداره-

دختر ! سی سال شه و هنوز تو خونه س! دخترِ خاله سیما! راحت بگو! اینو بگو! سطح خودشون باشن و دنبال من و تو نمی آن

چند تا دختر تو فامیل براتون اسم ببرم که همین ! اینا یعنی چی؟! بیست و هشت نه سال شه و هنوز شوهر نکرده! عمه زیبا

!سرنوشت رو دارن؟

.استکانش رو برداشت و ته چایی ش رو خورددوباره )

(گفتم آروم

وقتی یه مرد یه دختر رو دوست داشت و باهاش ازدواج کرد و تامینش کرد ! مامان جون، منم خیلی خواسته ها تو زندگی دارم-

!خب تو دل اون دترم عشق به وجود می آد دیگه

(میترا همونجور که نگاهم می کرد گفت)

!ت نمی آد؟پس تو از دکتر بد-

(هیچی نگفتم که گفت)

دکتر حاضره مثالً هزار سکه طال مهر کنه؟! حاال می آئیم سر مسئله دیگه-

....حتی گفته! از نظر مالی هیچ حرفی نداره-

(یه مرتبه حرفم رو خوردم که میترا گفت)

!چی گفته؟-

!هیچی-
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راست بگو ببینم چی گفته؟-

!چیز مهمی نیست! هیچی-

!باید همه چیز رو به ما بگی! ایشونم مادرته! ن خواهر بزرگترتمم! هست! چرا-

(یه لحظه فکر کردم و بعد گفتم)

آخه من قبالً گفته بودم که می خوام مدرکم رو بگیرم و برم سر کار که بتونم به ! دکتر گفته همه جوري حاضره به ما کمک کنه-

!کنه یعنی دیگه نذارم بابا دو شیفت کار! خونواده م کمک کنم

!گریه ش گرفته بود. یه مرتبه مادرم بلند شد و از اتاق رفت بیرون! سکوت برقرار شد)

!گریه که یعنی چند قطره اشک! خودمم گریه م گرفت! اومد جلو و منو بغل کرد و زد زیر گریه میترام

(آروم شدیم میترا گفت وقتی

پول محبت می ! پول محبت می آره! پول عشق می آره! زا هستمن می دونم که پول همه چیز نیست اما خیلی چی! ببین مریم-

!پول دوام زندگی می آره! پول احترام می آره! آره

!بازم متاسفانه! براي بعضیا که اینطوریه! متاسفانه

برو تو دادگاه ها ببین عوامل طالق چی ! دوستی می شه دشمنی! عشق می شه نفرت! پول نبود احساسات تغییر می کنه وقتی

!آهستن

باید یه محبت اولیه ! حاال خوب فکر کن! تو خونه شخصی ت نشستی و از نظر مالی تامین بودي، عاشق شوهرت می شی وقتی

!بعد همه چی درست می شه! وجود داشته باشه

داره یه وکیل به این که بیچاره پول ن! به کار کردن بابا تو این سن و سال! به زندگی من! به سرنوشت مامان! آینده فکر کن به

! من نمی خوام تو بدبخت بشی! وقتی یه روز از کارش می زنه که بره دنبال کار من، اون روز خرجی خونه لنگه! براي من بگیره

!چه از اون ور ورچه از این ! حاال به هر صورت



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٣٤

!مالی شون در چه حده؟ وضع

!دیگهجراحه ! بیمارستان! یکی دو تا ویال! خونه دو سه هزار متر! عالی-

!ترو دوست داره یا همینطوري می خواد باهات ازدواج کنه-

!فکر کنم دوستم داره-

!جوابی که بهش ندادي؟! برات مایه بده معلومه دوستت داره اگه

!می خواستم با شمام مشورت کنم! نه-

!بذار من برم با مامان صحبت کنم. کار خوبی کردي-

(ست و گفتاومد بلند شه که انگار پشیمون شد و نش)

!خودت چی؟-

!چی؟-

!می خواي باهاش ازدواج کنی یا نه؟-

!...راستش-

!آره یا نه؟! درست جواب بده مریم-

(خندیدم و سرم رو انداختم پائین که اونم خندید و همونجور که بلن می شد گفت)

مطمئن باش ! رم خوشبخت بشی مریمامیدوا! ایشاال مبارکه! حاال با خنده م که توام بشه دیگه هیچی! سکوت عالمت رضاست-

مرداي جا افتاده دیوونگی هاي جوونا رو ندارن که مثل ! بعد از یه مدت برات هم شوهر می شه هم پدر و هم مادر هم همه کس

!...من بدبخت بشی و با دو تا بچه

!دیگه بقیه ش رو نگفت و از اتاق رفت بیرون)

مامان و . سالم کردن رفتم جلوش و بعدش رفتم تو اتاق و با بچه ها بازي کردمشب وقتی پدرم اومد، فقط همون اول براي  اون
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طوري که وقتی تو ! عصري دو ساعت باهاش حرف می زد! مریم مامان رو راضی کرده بود! مریم داشتن با پدرم حرف می زدن

!اتاق بودم صداي مادرم رو می شنیدم که با نظر مثبت با پدرم حرف می زنه

می دونستم که پدرم احتماالً فردا باهام صحبت می ! از اتاق بیرون نیومدم و بعدشم که همگی گرفتیم خوابیدیم وقت خواب تا

نه ! فکر یا حساب کتاب! تمام فردا رو هم خودش فکر می کنه! حتماً کمی زودتر می آد خونه که با همدیگه حرف بزنیم! کنه

!ن گذشته میترانظر گرفت دربراي آینده من، با ! حاال براي خودش

!از خواب پریدم اما نمی دونستم که صداي چیه! نزدیک پنج صبح بود که موبایلم زنگ زد تقریباً

با یه صداي ! خیلی خیلی ناراحت! گلشن خانم بود! خرده بعد تازه متوجه شدم که از روي میز برداشتمش و جواب دادم یه

(غمگین و وحشت زده گفت

!گلشن! منم! مریم! الو-

!شمائین؟! گلشن خانم! لوا-

!ببخشین! آره عزیزم-

!!طوري شده؟-

...می دونم بی موقع س اما-

(!انگار گریه ش گرفت! ساکت شد)

!چی شده؟! گلشن خانم-

!کیمیا-

!کیمیا چی؟-

!خوب نیست حالش

!چی شده؟! چرا؟-
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!اگه می تونی خودتو برسون-

!االن می آم-

!ر راستانم االن می آددکت! احمدآقا رو می فرستم دنبالت-

!من خودم می آم-

!زود می رسه! احمدآقا آماده س! نه-

!فعالً خداحافظ! باشه! باشه-

پدرم زیاد ! براشون جریان رو گفتم! پدرم و مادرم و میترا بیدار شده بودن و منتظر که ببینن چی شده! موبایل رو قطع کردم)

!راضی به نظر نمی رسید اما هیچی نگفت

!از مادرم اینا خداحافظی کردم و رفتم پائین. احمدآقابود. رامو کردم که چند دقیقه بعدش زنگ زدنکا تند

!تند سوار شدم و حرکت کردیم و یه ربع بعد رسیدیم. آقام حال خوشی نداشت احمد

گریه که وسطاش یه  بعد صداي! یکی دو تا جیغ! از نزدیک تراس دیگه صداي کیمیا رو می شنیدم. پیاده شدم و رفتم تو سریع

!چیزایی م می گفت

!همه ش فکر هانی بودم که االن چه حالی داره! رفتم تو تند

!در اتاق کیمیا بسته بود! سالن گذشتم و رفتم تو راهرو پشت آشپزخونه و رفتم تو اون یکی سالن از

!در رو باز کردم و رفتم تو آروم

یه لحظه جیغ می کشید، یه ! ت نشسته بود و سرش رو گذاشته بود رو زانوهاشکیمیا رو تخ! نمی کردم وضع انقدر بد باشه فکر

!من کشتمش! لحظه گریه می کرد و یه لحظه می گفت من کشتمش

!خانم این طرف تخت نشسته بود و دکتر خیلی درهم و کالفه اون طرف گلشن

!دکتر و گلشن خانم متوجه اومدن من شدن، انگار یه کم قوت قلب گرفتم تا
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سریع رفتم جلو که ! دکتر فقط نگاهم کرد! خانم با دست با حالت استیصال یه اشاره به کیمیا کرد و سرش رو تکون داد لشنگ

!جاش رو داد به من

!بغل کیمیا و صداش کردم نشستم

!کیمیا جون! کیمیا-

(!سرش رو بلند کرد و مات شد به من)

!چی شده؟-

!کشتمش! کشتمش مریم-

!کی رو؟-

!من کشتمش! روفرزین -

!اینو گفته؟ کی

(یه مرتبه جیغ کشید و گفت)

!همه چی یادم اومد! یادم اومد-

(!دلم خیلی براش سوخت! دکتر گوش هاش رو گرفت و سرش رو محکم زد به دیوار)

!اگه یادت اومده پس براي چی می گی که تو کشتیش؟-

!من! من کشتمش-

(برگشتم طرف گلشن خانم و گفتم)

!استقرصاش کج-

!تو اتاق من! باال-

تند بلند شدم و رفتم تو سالن و از پله ها رفتم باال و از تو اتاق گلشن خانم قرصاي کیمیا رو برداشتم و سریع برگشتم پائین و )
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من ! داشت گریه می کرد و زیر لب هی می گفت من باعثش بودم! یه لیوان آب از تو آشپزخونه آوردم و رفتم تو اتاق کیمیا

!شکشتم

(بغلش کردم و آروم گفتم رفتم

!اینطوري که فکر می کنی نبوده! تو اشتباه می کنی کیمیا جون-

(همونجور که تو بغلم بود گفت)

!اون به خاطر من خودکشی کرد! همه چی یادم اومد! چرا! چرا-

!کی اینو به تو گفته؟! اصالً! نه

!خودم دیدم! خودم دیدم-

!دیدي؟ چه جوري! تو که اینجا نبودي-

!تو خواب! تو خواب-

!اون فقط خواب بوده همین-

(سرش رو از تو بغلم در آورد و نگاهم کرد که گفتم)

!تو اول این قرصا رو بخور تا من بهت بگم جریان چی بوده-

(!قرصا رو بردم طرفش که سرش رو برد عقب)

!اگه نخوري بهت نمی گم آ-

!ومد پائیناشک همینجوري از چشماش می ا! نگاهم کرد)

قرصا رو بردم جلو که دهن ش رو باز کرد و منم گذاشتم شون روي زبون ش و لیوان آب رو بردم جلو که یه خرده  یواش

!خورد

(خیالم راحت شد آروم بهش گفتم وقتی
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!اصالً اونطوري که فکر می کنی نبوده! گوش کن ببین چی می گم کیمیا جون-

!یادم اومدمن همه چی ! بوده! بوده! چرا مریم-

!تو چی یادت اومده؟-

!خودم دیدم-

!چی رو دیدي؟-

!بهش روبان زده بودن! تو اتاق احمدآقا! عکسش رو-

!که چی؟! خب-

!فقط گفتن مرده! همه به من گفتن که مرده-

!خب همینطورم بوده-

!با خط خودش! خودش! برام نوشته بود! دفترش-

!دروغ بوده-

(یه جیغ کشید و گفت)

!!نه-

!اصالً خودکشی اي در کار نبوده! دروغ بوده! چرا-

!!دروغ می گی-

!تو آروم باش تا بهت بگم! دروغ نمی گم-

!آرومم! آرومم-

!اون خودکشی نکرده! من تا حاال بهت دروغ نگفتم کیمیا-

!باورکن! کن باور
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!!خودش برام نوشته بود-

!می خواسته ترو عذاب بده! دروغ بوده-

(کشید و گفتدوباره جیغ )

!!نه-

(!وضعیت بدي داشت! پاهاش مرتب می پرید! تشنج گرفته بود)

!پاهام! پاهام-

(!بیچاره آروم داشت گریه می کرد! دکتر سریع اومد جلو و با دست پاهاش رو گرفت)

عاشق یه دختر دیگه ! خواستگاري م رفته بودن! فرزین می خواسته بعد از تو ازدواج کنه! گوش کن! آروم باش! کیمیا! کیمیا-

!شده بوده دیوونه

(دوباره جیغ کشید و گفت)

!!دروغه!! دروغه-

(منم یه جیغ سرش کشیدم و گفتم)

اون چیزا رو مخصوصاً نوشته و مخصوصاً دفتر خاطرات رو ! اون فقط می خواسته از تو انتقام بگیره! همه ش راسته! راسته-

!بخونی و عذاب بکشیگذاشته تو لونه کالغ آ که تو پیداش کنی و 

ساکت شده بود و منو نگاه می کرد که معطل نکردم ! انگار اثر داشت! کیمیام مات شد بهم! خودم از صداي خودم تعجب کردم)

(و گفتم

هیچ ! درست شیش ماه بعد از رفتن تو! داشته زن می گرفته! چرا نمی فهمی! اون داشته ازدواج می کرده! تو ساده و هالویی-

!همه ش حقه بازي بوده! همه ش دروغ! هیچ انتظاري در کار نبوده! کار نبودهعشقی در 

عشق ترو با یه ماشین ! بعدش یه ماشین براش می خرن و همه چی تموم می شه! از رفتن تو، یه هفته فقط ناراحت بوده بعد
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می خواسته ترو ! مه ش دروغهاون دفتر خاطرات و هر چی توش نوشته شده، ه! اینو بده تو کله ت! می فهمی! عوض کرده

!اذیت کنه

!حاال یا تأثیر قرصا بود یا از جیغ من ترسیده بود و جا خورده بود! آروم شده بود)

(گفت آروم

!مریم! مریم-

بعد از رفتن تو، اونم رفته سر ! ما تحقیق کردیم! اگه باور نمی کنی از احمدآقا بپرس! بخدا دارم بهت راست می گم کیمیا-

!مثل همه! مثل خودت !زندگیش

!اون وقت تو، این همه مدت خودتو عذاب دادي! با دوستاش گشته، کیف کرده، خوش گذرونده رفته

(سرش رو گذاشت رو زانوم و آروم گفت)

!عاشقم بود! اون عاشقم بود-

اونان ! مادربزرگ ته! تهکسی که عاشق تو بوده و هنوزم هست پدر! بود اما وقتی دید که تو رفتی، رفت و عاشق یکی دیگه شد-

اون دفتر خاطرات یه مشت حرفاي بچه گونه ! فرزین بعد از تو رفته دنبال زندگیش! دخترته که عاشق توئه! که عاشق تو هستم

!بوده

(سرش رو بلند کرد و با گریه گفت)

!!پس چرا رفته و از کوه پریده پائین؟-

دوست شم باهاش ! پاش لیز می خوره و می افته پائین! برف بوده و یخبندونهمه جا ! زمستون می ره کوه! از کوه نپریده پائین-

!اون همه رو تعریف کرده! بوده

(گفت آروم

!داري بهم دروغ می گی که من آروم بشم-
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!نه به جون پدرم! نه به جون مادرم! نه به جون خودت-

براش رفته ! قرار بوده ازدواج کنه! اصالً منتظر تو نمونده اون! ما همه چیز رو می دونیم! دارم بهت راست می گم! به خدا قسم نه

می خواي دوستش رو خبر کنیم بیاد و برات بگه ! باور نمی کنی از احمدآقا بپرس! حتی نامزدم کرده بودن! بودن خواستگاري

!؟ سرش کجاها، گرم چه کسایی بوده؟!با چند نفر بوده! ه؟که بعد از رفتن تو چیکار کرد

(یواش گفت! آروم گریه می کرد داشت دیگه)

!اون دوستم داشت-

اون دوست داشته اما نه انقدر ! حاال اگه تموم نشده، خیلی کمرنگ شده! آره اما یه عاشق دوران جوونی که با رفتن تو تموم شد-

!که نتونه بدون تو زندگی کنه

!پس کوه چی؟-

اصالً مسئله ! یه بدشانسی! یه اتفاق! یه حادثه بوده! همین! ه باالبدون لوازم رفته بوده کوه و می خواسته بر! بی احتیاطی-

این ! این همه جا! کسی که بخواد خودکشی کنه نمی ره از باالي کوه خودش رو پرت کنه پائین که! خودکشی و این چیزا نبوده

!کوه؟ چرا باید بره باالي! هزار و یک راه براي خودکشی بوده! کوه براي چی؟! همه ساختمون بلند

!اون اگه عاشق بی قرار تو بود که نمی رفت خواستگاري یکی دیگه! وقتی که نزدیک عروسی شون بوده اونم

براي همین م می ره سراغ ! اما بعد از رفتن تو متوجه می شه که هیچ تناسبی بین تون وجود نداشته! گم ترو دوست نداشته نمی

در اثر ! فرزین یه پسري بوده که تو این خونه بزرگ شده! ي فکر می کرديتو ساده بودي که تا حاال اینطور! زندگی خودش

!همین! چی تموم شده و هر کسی رفته به راه خودش هبعدشم هم! دیدن هر روزه تو عاشقت شده

مرتب بهش می گفتم که فوت . منم آروم آروم باهاش حرف زدم. قرصا کامالً اثر کرد چون درازکشید و چشماشو بست انگار

!دکتر راستان بود! تو همین موقع زنگ زدن! زین اتفاقی بوده و اون هیچ نقشی توش نداشتهفر

وقتی فهمید که به کیمیا قرص دادم گفت کار خوبی . عذر خواهی اومد تو و گفت که باید براي تهیه دارو می رفته بیمارستان با



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٥٨

!ودالبته کیمیا دیگه تقریباً خواب ب. کردي و بعدش یه آمپول بهش زد

معلوم شد که تا کیمیا شروع کرده به جیغ کشیدن و زینت خانم هانی رو . اوضاع یه خرده آروم شد سراغ هانی رو گرفتم وقتی

!می بره باال تو اتاق گلشن خانم

قعاً وا! زینت خانم بهش گفته که مامانش خواب بد دیده و ترسیده! طفلکی یه خرده گریه کرده بوده و بعدش خوابیده. باال رفتم

!عجب بساطی درست شده بود

دکتر ! تند رفتم تو آشپزخونه و چند تا نسکافه درست کردم و بردم براشون. همه تو سالن کوچیکه نشسته بودن. پائین برگشتم

.راستان به هر دو قرص داد و گفت که فقط آروم شون می کنه! گلشن خانمم همینطور! وضع خوبی نداشت

به زور گلشن خانم و دکتر رو فرستادم که کمی استراحت کنن و . یمیا رو چک کرد، بلند شد رفتساعت بعدم، وقتی نبض ک نیم

!خودم تو اتاق کیمیا رو یه مبل نشستم

اما اگه . شده بود که وقتی بیدار شد، اگه حالش بهتر بود که همونجا تو خونه بمونه و دکتر راستان معالجه ش رو ادامه بده قرار

.نش آسایشگاه دکترحالش بهتر نشد ببر

!سرم رو باهاش گرم می کردم! خوندن که نه. کتاب برداشتم و شروع کردم به خوندن یه

!یه خرده بهتر به نظر می اومد. ساعت نه و نیم بود که دکتر اومد پائین تقریباً

ته بودم کمی کیمیا رو آروم خاطر این که بی موقع به من تلفن کردن خیلی عذر خواهی کرد و خیلی م تشکر از این که تونس به

!می گفت بقدري حال خودش بد بوده که به فکر قرصاي کیمیا نیفتاده! کنم

بردمش تو باغ و باهاش حرف زدم و بهش . طفلک خیلی ناراحت بود. ساعت بعدم گلشن خانم اومد پائین و بعدش هانی نیم

!قول دادم که تا چند روز دیگه حال مامانش خوب خوب می شه

می گفت باید چندین ساعت ! نزدیک ظهر بود که دکتر راستان برگشت و کیمیا رو معاینه کرد و یه آمپول دیگه بهش زد اًتقریب

!بخوابه تا کامالً آروم بشه
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!خواب بود و از صورتش معلوم بود که راحت خوابیده و خواب هاي ناجور نمی بینه خوابِ

و بازم همونجور تو خواب یه آمپول بهش زد و سفارش کرد که اگه احیاناً راستان یه بار دیگه م ساعت هفت شب اومد  دکتر

.بیدار شد و حالش بد شد باهاش تماس بگیرم

!خوایده بود و به نظر نمی رسید که حاال حاالها اثر آمپول از بین بره راحت

!م دو ساعت دوساعت زنگ می زدشد اون شب من اونجا بمونم، به خونه تلفن کردم و جریان رو گفتم هر چند که مادر قرار

!شب هانی رفت باال پیش گلشن خانم خوابید و منم تو اتاق هانی که اگه کیمیا بیدار شد حواسم بهش باشه اون

.راحت خوابیده بود و منم رفتم خوابیدم. بارم ساعت دوازده بود که بهش سر زدم آخرین

و هفتم ستیب فصل

!ستیباشم اما دست خودم ن داریخوام ب ینم!خوام بدونم ساعت چنده ینم!مخوام چشامو باز کن یاما نم دارمیب"

!کنم ینم داشونیخوام بازم بخوابم اما پ یم!گردم یدنبال قرصام م.زور ازجام بلند شدم به

اون !کردم یم هیو گر دمیکش یم غیاومد که ج یم ادمی!یرفتم طرف اتاق هان!ستین چکسیتو سالن ه!کجان هیدونم بق ینم

!بودم من يچه مادر بد!کرده یم هیناراحت شده و همه ش گر یلیخ یلیحتما خ!کجا بوده؟ یقع هانمو

!بود میمر!رفتم جلوتر!ستین یهان دمیرفتم جلو د یاما وقت دهیاول فکر کردم خواب.تو اتاقش رفتم

تو خابم حرفاش رو !اومد ادمید که گفته بو ییزایهمه چ!زد یاومد که داشت باهام حرف م ادمی!لحه به صورتش نگاه کردم هی

!شد یو مرتب جمله هاش برام تکرار م دمیشن یم

!کنم دارشیاومد از خواب ب یخوام باهاش حرف بزنم اما دم نم یکردم م احساس

!و رفتم تو اتاقم و رو مبل نشستم رونیب برگشتم

!بود که فراموش کرده بودم زایچ نیا پس

!قسمت از خاطراتم گمشده بود نیا
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!نکرده بودم داشونیپ اشک

!کردم يچه کار دمیفهم یموندم و نم یم يخبریتو همون ب کاش

!مرگ شده بودم هیتونه تحمل کنه که باعث  یوجدانم م چطور

!که دوستش داشتم یکس مرگ

!؟یچ میمر يپس حرفا اما

!گفت؟ یدروغ م یعنی

!ستیاهل دروغ ن میمر

!داره؟ قتیحق يزیچ چه

!قت؟یشه حق یم میدروغ بگ گرانیارامش د يبرا یوقت

!م؟یبدون میخوا یتلخه که نم ییزایهمون چ قتیحق با

"!روشن کردم گاریس هی"

!االن کجاست؟ پدرم

!؟یهان مادربزرگم

!همه شون؟!ده؟یکش یطفلک چ!مادربزرگه شیباال پ یهان حتما

!م من يادم بد چقدر

گ!دمیرو د نیرفتم تو اتاق احمد اقا و عکس فرز ادمهی

!اونجا بودم شتریب میساعت شاد هی

!کردم یم هیبودم و گر نشسته

!نگفتم يزیچ چکسمیبه ه!رونیاومدم ب بعدش
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!مادرم فقط

!دمیاون بود پرس از

!نیرفته کوه و پرت شده پائ نیتفاوت بهم گفت که فرز یب یلیسربسته و خ یلیخ اونم

!باور کردم منم

!؟...شد که یچ پس

!؟یشد که چ یچ

!شدم؟ ينطوریشد که ا یچ

!فراموش کردم زویهمه چ نکهیا یعنی

!گن؟ یم یچ نیا به

!ان؟ینس!؟یفراموش

!نه

!داشته باشه گهیاسم د دمیشا

!دونم دچار شدم یحالت که اسمشم نم نیشد که به ا یچ

!قبلش؟ ایاز فوت مادرم بود  بعد

!بود بعدش

!تنها شده بودم یوقت

!دفتر

!دفتر اره

!کرده بودم ادیرو پ دفتر
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!عالمت گذاشته بود برام

!!روبان قرمز هی

!و رنگ و رو رفته اما مشخص کهنه

!روبان قرمز؟ چرا

!بستم یمن اکثرا به موهام روبان قرمز م چون

!متوجه ش شدم نمیهم يبرا

!که کالغا لونه نداشتن یدرخت يرو

!یاون لونه خال گتو

!کردم؟ کاریچ بعدش

!البعد از ظهر رفتم با هی

!اونجا بود دفتر

!درخت خوندمش يهمونجا پا.  نیپائ اوردمش

!کرده بود یخودکش

!خاطر من به

!نوشته بود خودش

!ماه بعد از رفتن من هیگ

!گفت؟ یم یچ میمر پس

!راست؟ ای دروغ

!شد؟ یاز اون چ بعد
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!نگفتم؟ يزیچ یبه کس بازم

!؟یچ بعدش

!خودم فرو رفتم تو

!حرف زدن سکوت کردم يجا

!د؟یچقدر سکوتم طول کش و

!؟یمتیبه چه ق و

!گن یاز کجا معلوم بهم راست م اما

!سکوت کنم دینبا نباریا

!بدونم دیبا

!کرده بودم دایمادربزرگم نفرت پ از

!نطوریپدرمم هم از

!نطوریخودمم هم از

!وقت تو خودم بودم؟ چند

!از خودم رونیخودم نه ب تو

!ایدن نیاز ا رونیب

!دمید یرو م نیزفر اونجا

!لمیتخ در

!اونجا بود اون

!شهیهم
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!دونستم کجاست یم ومن

!دونستم اون کجاست ینم من

!خواد کجا باشه یدونست من دلم م یم اون

!تونه باشه؟ یم یچ يماریب نیا اسم

!؟یروان يماریب هی

!بودم؟ یمن روان یعنی

!باشه ينطوریا دینبا!نه! نه

!تیبرگردم به واقع دیبا

!ه؟یچ تیواقع اام

!رو بفهمم؟ قتیکجا حق از

!بپرسم؟ یک از

!میمر فقط

!کنم دارشیب دیبا

!کردم ینم هیم گرفته بود اما گر هیگر

!باشم اما نبودم نیغمگ دیدونستم با یم

!که خوردم ییاثر قرصا حتما

!م بود امپول

!...همونکه!زد یاون دوست پدرمم بهم امپول م!اره

!هدکتر بود هیاون  پس
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!روانپزشک هی حتما

!کامل یروان ماریب هیشدم !خداجون يوا

!حرف بزنم میبا مر دیبا

!دونه یرو م زیهمه چ اون

!کنم دارشیب دیبا!ندارم چاره

و هشتم ستیب فصل

"!دمیترس!رو تخت نشسته بود یکی!بود کیاتاق تار!دمیاز جام پر!نشست رو تخت یکیاحساس کردم "

!میمر-

!؟ییتو ایمیک"

"!دمیخواب یکاش تو اتاقش رو مبل م!مواظبش باشم دیمثال من با!شده؟ داریکه ب دمیچطور نفهم"

!باهات حرف بزنم دیبا-

!؟يبهتر!؟یخوب-

!اره

"و گفتم نییاز تخت اومدم پا"

!؟یاروم-

!ادم اروم نشه؟ شهیمگه م!با اون قرصا و امپوال.اره-

"!ادشهی یهمه چ دمیفهم"

ست؟یگرسنه ت ن-

!دونم ینم!ه ن-
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درست کنم؟ يزیچ هیبرات  يخوا یم-

!تو باغ میبر!خوام باهات حرف بزنم یم!نه-

ها و قور قور  ركیرجیج يباغ روشن بود و تو اون موقع شب با صدا يچراغا.تو باغ میو رفت رونیب میاروم از خونه رفت ییدو تا"

!کرده بودن جادیرو ا ینگقش یلیخ یلیخ يشده بودن فضا داریپرنده ها که با اومدن ما ب

!خورد یو برگ درختا اروم اروم تکون م دیوز یاروم م مینس

!م تو هوا بود یخوب یلینم خ يبو هی

"که گفت مینشست مکتین هیو رو  میرفت ییتا دو

!يشد تیچند وقته تو اذ نیچقدر ا-

!ارزه یم یهمونکه تو حالت خوب شد به همه چ-

من االن حالم خوبه؟ یعنی-

!نیهم!اومد ادتیو حاال  يقسمت از گذشته رو فراموش کرده بود هی!گهیره دا-

"خرده نگاهم کرد و بعد گفت هی"

!بود؟ نیمشکل من فقط هم یعنی-

!دکتر راستان گفت!اره-

!همون که بهم امپول زد؟!دکتر راستان؟-

!اره-

!..نجایم که اومده بود ا یپس اون موقع-

!خدارو شکر!شه که شد یحالت خوب م ادیب ادتیاون قسمت از گذشته همون موقع گفت که اگه !اره-

"مدت نگاهم کد و گفت هیدوباره "
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!شد؟ یواقعا چ!میمر-

!کنم یفردا بهت ثابت م ياگه باور نکرد!گم یرو بهت م قتیمن فقط حق-

 گهید!خره یبخره که م نیماش هیکه گه  یاد به احمد م یناراحت بود و بعدش م يهفته ا هی نیخارج فرز یکه تو رفت نیاز ا بد

!و گشت و گذار خودش فیره دنبال ک یم نیفرز

گه که اگه دختر  یاحمد اقام به چند تا از اقوامش م!خوام یاد و مگه من زن م یچند ماه بعدم که حقوش خوب شده بود م هی

!يو بعدشم نامزد يخواستگار و بعد يرن خواستگار یم نامیکنن و ا یم دایدختر پ هیاونام .خوب سراغ دارن بگن

روزم با  هی!زایچ نیرفتن گردش و ا یداشته وبا هم م یخورده بوده که همهش ورش م نیدوست بد به پست فرز هی ایگو فقط

!نیهم!افته یخوره و م یم زیپاش ل!کوه پر از برف يزمستونم بوده و همه جا!زاتیو تجه لیبدون وسا!رن کوه یم گهیهمد

!يدیشن که نهیهم تیواقع

!نکرده؟ یاون به خاطر من خودکش یعنی-

!نکرده یاون اصال خودکش-

!...پس اون دفتر-

!یچک کن یتون یها رو هم م خیتار!یجوون يها انیهمه ش دروغ بوده و هذ-

"خرده ساکت شد و بعد گفت هی"

!میمر-

هان؟-

ه؟یاالن تو درون من چ یدون یم-

"!نگاهش کردم"

!جنگ و نبرد!سرم فقط جنگه نیتو ا!نه؟ ای یفهم یدونم م ینم-
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!حتما با وجدانت-

!...خوام ازاد بشم اما یم-

!راحت؟ یلیخ یعنی!باهات راحت حرف بزنم؟ يخوا یم-

!بگو يخوا یم یچ یبگو ه-

 نیمشم ه یکی!کردن زیا برات دندون ت یلیخ!ادیثروت ز هیدختر خوشگل و خوش اندام هالو و ساده با  هی!زمیعز يتو هالو-

!اما پولم در کنارت بوده یچون واقعا قشنگ هست!م داشته یلیخ!حتما داشته!نه!گم دوستت نداشته ینم!بوده نیفرز

اد  یم شیموارد مثل تو پ نیهر روز چند تا از ا ایدن نیتو ا یدون یم!رفته دنبال کارش نمیهم يبرا!خودشم کرده اما نشده یسع

!اره؟یو نرم مثل تو رو بدست ب لقمه چرب هیخواد  یجوون زرنگ م هیکه 

"!منم معطل نکردم!داد یو گوش م نیسرش رو انداخته بود پائ"

دختر  هیو  ریپسر فق هی!یرفت یدنبال احساست م نمیهم يبرا!جانیاال ماجرا و ه یداشت یتو زندگ زیتوام همه چ-

!ندرالیس!شاهزاده و گدا!پولدار

!يشد ینم بتیهمه مص نیدچار ا گهید یکار کن لتیتحص نهیهز يبرا يشد یکه مجبور م يمثل من بود یکیتوام  اگه

 يلباسا!فالن يالیو!پدر دکتر!پول فراوون!یخونه انچنان!کیش يها نیماش!؟ياونم به چه نحو!بوده ایبرات اماده و مه زیچ همه

دلم و عاشق  ریزد ز یم یخوشتو بودم  يخب اگه منم جا!خب!مادربزرگ. پدر و مادر و زیعز!دونه  هی یکی!سیمد پار نیاخر

!شدم یپسر راننده مون م

فکر اون دختر !؟یکن یم يازش سپاسگذار ينجوریهمه نعمت داده و ا نیخدا بهت ا!ا؟یمیک یکش یاز خودت خجالت نم واقعا

 يبهانه ا گهید!خوب خوب!ياالن خوب شد!بهانه ها نیو دست خودت نبوده و ا يمارینگو که ب!؟یستیقشنگ و گلت ن

!؟یبگ یچ يخوا یم گهید!يارند

"سرش و بلند کرد و گفت"
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!کردم یداشتم خودمو مجازات م دیشا-

که پدرت داره  يدید یجلو چشمت م یوقت!هیمجازات چ یمن تا بفهم يجا ياومد یهفته م هی یکاشک!ه؟یحرفا چ نیا!برو بابا-

 يلقمه نون روز هیکردن  دایپ يبرا یوقت!چه؟ یعنیمجازات  يدیفهم یره اون وقت م یم نیو از ب شهیروز به روز داره اب م

!یفهم یمجازات رو م یکرد معن رمرد شصت ساله کا هیچهارده پونزده ساعت 

ترو خدا !برات بوده يباز هی!يپس عاشق نبود!؟یرفت یچرا گذاشت ياگه تو عاشق بود!يعاشق شد يکرد یو فکر م يبود کاریب

تو  یرفت!کشن یم یمردم دارن چ نیبب رونیپاشو از خونه برو ب!کنن؟ يات دلسوزخواد همه بر یدلت م!انقدر گنده ش نکن

؟یو بچه ش رو هم ازش گرفت يرو ول کرد چارهیو بعدش ب يردو شوهرت رو ک يو درست خوند يکرد فیاروپا و ک

!مجازات؟ کدوم

انقدر ترو نازك و !نه واال!؟يزد دیو سف اهیسنه بخدا تو تا حاال تو خونه دست به !؟يروز کار کرد هیتا حاال تو تمام عمرت  تو

!يو غش کرد يغصه وا داد هیبار اوردن که با  ینارنج

 يریگ یننداز که شما فردا صبح م یموقع شب تلف نکن و از خواب و زندگ نیا يخودیشو برو دنبال کارت و وقت منم ب بلند

!ادهیز یو خوش يکاریهمه مال ب نایا!مباش داریتا اخر شب ب دیو منه بدبخت با یخواب یراحت تا ظهر م

رفته کوه و حواسش کجا بوده  یبا ک ستیپسره معلوم ن!؟یچ یعنیکنم و من کشتمش  یوجدان دارم و خودمو مجازات م عذاب

!و خودتو مجازات کن نیبش یحاال تو ه!کرده یفکر نم یچیهفته بعد از تو اصال جز به پولت به ه هی!نیکه پرت شده پائ

رو بذار کنار و به دخترت برس و فکر پدر مادربزرگت باش که دارن از  ایلوس باز نیپاشو ا!خانم ایمیک يدار یوشدل خ چه

!رنیم یغصه م

"اروم گفت"

!کردم؟ یم يهمه وقت لوس باز نیا یکن یتو واقعا فکر م-

 یحاالم که گذشته و رفته پ!يدیچشن یو گرم يسرد یبوده که تو زندگ نیاما فقط به خاطر ا يدونم دنبال مشکل بود یم!نه-
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!؟يخوا یم یاز زندگ یچ گهید!اومد و حالت خوب شد خدا رو شکر ادتیکه  میزیهمه چ!کارش

"لحظه ساکت شد و بعد گفت هی"

منو به خاطر خودم دوست نداره؟ چکسیه یعنی-

 یعنی!!داره یوضع نیهمچ هیونم مسلما ا!که مثل خودت پولدار باشه یکس یعنی!نفر در حد و اندازه خودت هیچرا نداره؟اما -

 یبرات تخم دوزرده م نیفرز يکرد یفکر م!گرده که خودشو دوست داشته باشه نه پول و ثروتش رو ینفر م هیاونم دنبال 

!ذاره

زدم  یکتک جانانه بهت م یکیبهبود تو  يپدرت بودم برا يمت اگه جا!نه؟ ایدرسته !خواست  یترو فقط به خاطر خودت م تما

!ادیتا حالت جا ب یبکش یخرده گرسنگ هیاتاق تا  هیتو  نداختمتیو دوروز م

"که گفتم دینگاه بهم کرد و خند هی"

 یبا اجازه تون دوباره م!دوست براتون سوختا هیاخه دلم به عنوان !پرده حرف زدم یخانم که باهاتون راحت و ب ایمیک نیببخش-

!خوندن و هم صحبت شدنو در استخدام مادربزرگ جهت کتاب  میشم مر

"و گفت دیمرتبه دست انداخته گردنم و صورتم رو بوس هی"

!یلیخ!میدوستت دارم مر-

!یکن یرو هدر م تیجوون يسوزه که دار یبخدا دلم م!درست مث خواهرم!ایمیمنم دوستت دارم ک-

احمداقا که !یستیمهربونتر از مادر ن هیکه داتو !یستیتو که کاسه داغتر از اش ن!بابا ادم عاقل!تموم شد یهمه چ!یبه زندگ برگرد

!نجایا ارهیروزام ورش داره ب نیقراره هم!وقته رفته زن گرفته یلیبوده خ نیپدر فرز

"نگاه بهم کرد وگفت هی"

!؟یگ یراست م-

!نیدو روز صبر کن بب!یکن یباور نم!بجون تو اگه دروغ بگم-
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!پس چطور من خبر ندارم-

!؟یداشته باشکه خبر  يتو کچجا بود-

"خنده که گفتم ریز میزد ییدو تا"

به اتاق  یدست هیخانم بزرگ بهش گفت که !نجایاورده ا یدو روز زنش رو م يهفته ا یواشکیاز ترس حرف مردم  چارهیب-

!خونه ش ارهیراحت ب الیو با خ رهیبکشه و دست زنش رو بگ

!یحال مجازات ماهه رفته زن گرفته اون وقت تو هنوز هنوز در 6طرف  بابا

در اثر امپول ها شل و !رونیاد ب یوجدان م ریاحساس کردم داره از ز!دنیمخصوصا اونم شروع کرد با من خند!خنده ریزدم ز"

"!ش بهتر شده بود هیخرده روح هیحال بود اما انگار  یب

!بهت زدا یاما خوب کلک-

!؟یک-

!دفتر اونجاست؟ يدیز کجا فهم یراست!کرد یالفنوشت و رفتن ترو ت اتیمشت چرند هیورداشت !گهید نیفرز-

!روبان قرمز زده بود به لونه کالغ هی-

!یکن یم دایدونسته تو باالخره اون پ یم!بوده يعجب حقه باز-

!بوده یچه ادم پست!خواسته عذابت بده و موفق م شده یم-

!يرو خورد ییبگو که گول چه جور ادما ترو

"!قبول کرد دیبا حالت شک و ترد"

!اره-

!زرگ بوده ها یلیخ-

!اره-
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!بهت زده یخوب کلک-

!اره-

!يادم مکگار شده بود نیا ریکه پدر و مادرت بردنت خارج و گرنه اس يشانس اورد-

!اره-

"!من مخصوصا ادامه دادم!هارو محکم يگفت اما بعد یم دیرو با ترد یاول يازه ها"

!دایاورد که اون سرش ناپ یسرت م ییو بال يموند یم نجایا گهیمدت د هیاگه !ایمیخدا بهت رحم کرده ک-

!یگ یراست م!اره-

!شده یطفلک هان نیچند وقته که باعث ازار ا نیبب-

!انیجر نیشد از ا ریت پ چارهیپدر ب!خوره یداره غصه م چارهیچند وقته که گلشن خانم ب نیبب

"سرش رو تکون داد و گفت"

!کنم اونم حقه باز باشه یفکر نم-

!فتهیبرات ب يو نذاشتن اتفاق بد دنیشکر خدا که به موقع فهم!حاال به درك!نهیا اصال کارشون ا یلیخ-

!دمیزجر کش یلیفقط خ!اره-

ست؟یحاال گرسنه ت ن!مواظب باش گهید یول!بود يتجربه ا نمیا!نداره یبیع-

"و گفت دیخند"

!درست کنم يزیکه برم چ ستیچرا اما حس تو تنم ن-

!که منم شام نخوردم میپاشو بر!کیمثال امشب منو گذاشته بودن کش!ه م؟ کاریچ نجایپس من ا-

 یسخت یلیخب خ!کرد یم هیش رو تخل یبا سرعت داشت بار وجدان یلیخ.طرف خونه میو رفت میبا خنده بلند شد ییدو تا"

 ياماده اماده بود برا!و تبرئه کنهگشت که از عذاب وجدان نجاتش بده و روحش ر یم یکس ای يزیدرونش دنبال چ!بود دهیکش
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!ییرها

!رها شده بود بایحاال تقر و

!خونه روشن شد يمرتبه چراغا هی میدیخند یوم يخود یب ییرفتم طرف خونه و دو تا یکه م همونجور

و بغلش  جلو دنیخنده دوئ یداره م ایمیک دنید یلحظه مکث کردن و وقت هی رونیاز خونه اومدن ب نتیو گلشن خانم وز دکتر

!کردن یبودن و از دور مارو تگاه م ستادهیاونجا ا شیوقت پ یلینگو از خ!کردن

!شد یك به من م يحق شناسانه ا يلذت داشت نگاه ها چقدر

!انجام دادم یرو که بابتش حقوق بهم داده بودن به نحو عال يا فهیرو شکر کارم رو کرده بودم وظ خدا

!بودمهم ن زایچ نیبرام حقوق و ا گهید

!مزدم رو گرفته بودم من

!یانسان به زندگ هی بازگشت

!دختر خوشگل کوچولو هی يها وخنده

!ریزن پ هینگاه حق شناس  و

اخر فصل

!اروم اروم!خوب شد ایمیک"

!دو بار تشنج گرفت اما کوتاه یکی

!م داشت که به مرور خوب شدن ییدردها سر

!مدتم قطع هیراستان قرص هاشو عوض کرد و بعد از  دکتر

!اون خط تلفن رو که مدت ها قطع شده بود وصل کرد ایمیدوبار صحبت بامن ک یکیروز بعد از اون شب بعد از  دو

!هفته بعدم تلفن اون خط زنگ خورد دو
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!بود یک نیدون یم حتما

!تام

!رو دوست داشت ایمیکه واقعا ک یکس

!با پدر و مادرش! رانیروز بعدم اومد ا ده

رو دوست داشتن که تمام مدت وقتشون با اون  یپدر و مادر تما انقدر هان!باشن یانقدر احساسات امیکردم که خارج یباور نم من

!گذشت یم

!دوباره!ازدواج کردن نجایهم گهیبا همد امیمیو ک تام

ه صبح همه منتظرن کنه چون صبح ب يبخواد باهاش باز یاز کس ستین یاجیاحت گهید!دونه یانقدر خوشحاله که فقط خدا م یهان

!کنه يبشه و باهاشون باز داریاز خواب ب یتا هان

!منم اونجا تموم شد کار

!میا گهیهمد کینزد کیاخه از دوستان نزد!زنم یسر م ایمیرم به ک یساعت م هیبار  هی يسه روز دو

!دکتر رو هنوز درست درست ندادم جواب

!چرا؟

!کنه یکار م فتیهنوز دو ش پدرم

!شونیکردن و برگشت سر خونه و زندگ یبا هم اشت امتریو م یعل

!؟يچطور

!زن و بچه هاش باشه شیحاضر شد با فقر بسازه اما پ!برگشت یعل

!بود ادیمبلغش ز!م دست من اومد یپول هی

!یعال یلیمشغول کار شد با حقوق خ ییجا هیم با سفارش دکتر  یعل!جارو رهن کنن هیتا  ترایدادم به م من



ماندانا معینی -آن تابستان  دهشتیاکتابخانه نو

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٧٥

!!منه يپا ریدکترم فعال ز نیماش.انشگاهم جور شد و ثبت نام کردمپول د منم

!میگرد یخودمون م ياپارتمان برا هیدنبال  میجا جور شد ه ودار هیم از  گهیپول د هی

!پدرم اضافه کار رو بذاره کنار گهید میدیجا رو خر هی یشده وقت قرار

!دکترم هنوز درست درست ندادم جواب

!چرا؟

!!برگردن لندن گهیو پدرومادر تام تا چند وقته د یو تام و هان ایمیک قراره

!!نداره یبیخرده صبر ع هی

  !!چرا نینپرس گهید

  انیپا

  

»کتابخانه مجازي نودهشتیا«
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