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 مقدمه

 ...تنهايي از برگي

 آغاز جستجوي در و زدم مي قدم آرام آرام خيابان، وسط مرده هاي برگ انبوه بين در بار اولين براي روز آن وقتي
 باراني هياهوي آن در و كرد مي برخورد تشنه زمين به نرمك نرم كه باران درشت و ريز قطرات شروع با بودم، ديگري

. افتادم زندگي از زيبايي نواي ياد به بود داشت، همراه به زندگي خودش با كه ريزش آن از فرار حال در هركس كه
 .بود مي ديگر پايان براي شروعي ولي بود آغازي پايان شايد كه صدايي

 خميده قد درختان ديگر از دور و تنهايي به كه رسيدم درختي به باران سيل بين در لحظه آن يافتن جستجوي در همچنان
 دست در را بود تقال در اش شاخه از كه برگي آخرين و كشيدم كهنسالش تنه بر دستي. بود كشيده دورها به ها شاخه و

 :كردم زمزمه خود با و سپردم جويبار به و گرفتم
 

 "بدهد اي رسيده راه از تازه به را خود جاي رود مي كه است برگي براي خداحافظي لحظه اين و "

 هايم قدم جالبي، سوژه يافتن از خرسند و افتادم راه به دوباره خود و كردم بدرقه كوچه انتهاي تا را آن چشم با همچنان و
 زندگي براي تازه نويدي "خداحافظي لحظه " بودم مطمئن. بپردازم تازه داستان ان به تا برداشتم پيش از تر محكم را

 .تاريك شبي پي در خوش روزي. باشد مي ديگري
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 اول فصل

 

 شايد ببينم تا حوض سر بودم رفته

 آب در را خود تنهايي عكس

 نبود حوض در آب

 :گفتند ماهيان

 "نيست درختان تقصير هيچ"

 بود تابستان كرده دم ظهر

 ... عقاب و

 ايد؟ سروده خودتون را ابيات اين _

 را او داد، مي قرار نمايش معرض در وضوح به را خود شفافيت شب ظلمت آن در حتي كه نيلگون چشمان همان دوباره
 و كرد بود درآمده بازي به آب رقص در كه ماه هاله بر چشم و چرخاند حوض زاللي به را صورتش. كرد خود افسون
 داشت فارسي لغات كردن ادا غليظ در سعي زحمت به كه را صدا همان دوباره. پاشيد كنارش شمعداني روي به آب مشتي
 :گفت مي كه شنيد

 !نداديد مرا جواب شما _

 :گفت و ايستاد مقابلش كرد، جدا حوض از را خود پاي

 خانم؟ بوديد دور جا اين از سال چند كرده، پاك شما ذهن از هم را سهراب نام ايران از بودن دور معلومه _

 :گفت مكثي با و داد خود فرم خوش ابروان به پيچي

 و داشتم سال دو فقط رفتم مي فرانسه به كه زماني دانيد مي. بودم دور اقوامم و ايران از سال بيست دقيقا كنم مي فكر _
 .دانستم نمي بود، زادگاهم كه شرقي كشور اين از چيزي اصال
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 رفتيد؟ چرا _

 :گفت و برد فرو هم در را خود مرمرين و ظريف انگشتان و نشست پله اولين كنار و خنديد صدا با

 .بروم يا بمانم كنم تعيين تا نبودم دار اختيار زمان آن در من آخه باشيد، كرده جالبي پرسش كنم نمي فكر _

 :گفت و داد ديوار به را اش تكيه و كرد اي خنده

 بازگشتيد؟ مدت همه اين از پس طور چه _

 شناسيد؟ مي را خانم تاج ملوك شما قباد آقا راستي!... نامه وصيت يك خاطر به فقط شايد _

 :گفت و برد خود بغل زير را هايش دست قباد

 رفته سمنان به تحصيل براي من ولي كردند، مي را خانم خدمت مادرم و پدر ام، بازگشته سفر از كه ماهه چند فقط من _
 .ديدم را بزرگ خانم مرحوم دور از هم آن بار چند بودم جا اين كه هم وقتي شده، تمام درسم تازه و بودم

 مادرم منظورم مامي از من كنم مي تنهايي احساس قدر اين چرا دانم نمي اقوامم وجود با خانه اين در قباد آقا دانيد مي _
 مي رفتار عجيبي طور به...  به من با افراد همه خانه اين در ولي بودم شنيده ايرانيان گرم پذيرايي و رسوم از زياد است
 .كنند

 !خوشحالند شما ديدن از كه اينه خاطر به شايد _

 :گفت و كرد داري صدا خنده

 .نيستم كودن كني مي فكر كه هم قدرها آن ولي ام بوده دور جا اين از من كه درسته _

 :گفت شرمندگي با قباد

 !نداشتم را شما كردن ناراحت قصد اصال _

 :گفت و زد نرده لبه به دستي

 زمزمه داشتيد چه نگفتيد راستي بودم؛ خسته داخل آور كسالت جو از فقط بگيرم را شما وقت خواستم نمي ببخشيد مرا _
 كرديد؟ مي
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 آرام و كرد نگاه بود كرده پا بر آشوب و ازدحام همه آن خود آمدن با كه وارد تازه دختر زيباي چهره به مستقيم قباد
 :گفت

 .كنم آشنا سهراب هاي نوشته با را شما هستيد ايران در كه مدتي در دهم مي قول _

 :گفت بود ايستاده همچنان كه قباد به رو و ايستاد پاگرد كنار رفت، باال ها پله از و داد تكان موافقت عالمت به سري

 زحمت يك راستي. كنم مي بدي احساس طوري اين من! نگوييد خانم من به قدر اين لطفا مينوشكاست؛ من نام قباد آقا _
 ...كنم استفاده جا اين مناظر زيبايي از خواهم مي ايرانم در كه فرصت اين در داشتم برايتان

 .عمو دختر باشم مرده من مگه _

 :گفت و زد لبخندي كرده نزديك او به را خود كه ديد را مهبد و كرد نگاه خود سر پشت به صدا شنيدن با مينوشكا

 .شوم مزاحمتان نخواستم داريد كاري مشغله شما دانستم مي چون _

 :گفت و داد نرده به را اش تكيه جوان مرد

 .ببرم لذت عمويم دختر كنار در بودن از ها سال از پس خواهم مي تازه! جان؟ مينو حرفيه چه اين _

 آن كه صدايي و سر همه آن از سالن داخل به ورود با. افتاد راه ساختمان طرف به و داد تكان قباد براي دستي مينوشكا
 .ايستاد مبهوت لحظاتي بودند كرده ايجاد اندك جمعيت

 :گفت و آمد جانبش به بود ايستاده مات كه اش دختردايي ديدن با بود جمع سردسته كه هوري عمه پسر ماني

 مادمازل؟ نه مگر نيست دلچسب ما فرنگي دايي دختر براي جمع اين در بودن معلومه _

 فرسنگ وجود با كه آشنا هاي صحبت آن هنوز. داد جا داريوش عمو دختر فروغ، كنار در را خود و زد لبخندي مينوشكا
 كره از قسمت اين به بتواند برد نمي گمان هرگز. شد مي تكرار ذهنش در شنيد، مي داريوش عمو از ماه هر فاصله ها

 .گردد باز بود، شده جدا جا آن از اي اراده كوچكترين بدون روزي كه خاكي

 :گفت و پاشيد صورتش به لبخندي فروغ

 مينوشكا؟ چيه تو نظر _
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 موردي؟ چه در _

 :گفت و گرفت را او دستان فروغ

 .آورده هم گرد اش ارثيه خاطر به را هايش نوه بزرگ خانم كه همين _

 :گفت تفاوتي بي با

 طبق ولي ندارم خودم سهم گرفتن براي تمايلي كه كردم ابراز گرفت تماس پاپا با داريوش كه زمان همان از من _
 .شوم حاضر جمع اين در شدم مجبور وكيل صحبت

 :گفت و كرد قفل هم به را هايش دست لذت با فروغ

 !كنم نمي كه كارها چه بشم شناخته وارث من اگر كه واي _

 :زد داد طرف آن از ماني

 .دادي مي را سونا يك و جكوزي تعدادي با استخر يك ساخت ترتيب حتما _

 :گفت غيظ با فروغ

 كني؟ مي كار چه بشه تو مال خونه اين اگر ببينم داره، درآمد هم خيلي تازه داره؟ اشكالي مگه _

 :گفت مردانه ژستي با و كشيد هم در ابرو ماني

 ...سازم مي برج و كوبم مي را جا اين كنم مي دنبال را پدرم كار معلومه _

 :گفت قيدي بي با و انداخت بود بزرگ خانم به متعلق زماني كه چرمي مبل روي را خود تفاوتي بي با مهبد

 اين در توني نمي كه تو باشه گذاشته تو براي هم رو خونه اين كه محال فرض بر حاال خل پسره آخه! ماني اي ديوونه تو _
 .باشه نون توش حسابي كه زنم مي دفتر يك باشه من براي جا اين اگه... بسازي برج وياليي منطقه

 بيرون روزنامه الي از را سرش بود كرده سرگرم روزنامه با را خود و بود نشسته كناري در ساكت زمان آن تا كه فرهام
 :گفت ديگران به و آورد
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 فرصت بعدا باشيد مطمئن نكنيد خسته رو خودتون قدر اين و كنيد صبر رسه مي بزرگ خانم وكيل كه فردا تا بهتره _
 .داشت خواهيد كشيدن نقشه براي كافي

 :گفت غيظ با فروغ

 !باشد گذاشته برايم را جا اين بزرگ خانم اگه كه واي من، ولي كند، نمي فرقي كه تو براي _

 :گفت و رفت پنجره كنار به آنها بيهوده گفتگوهاي از خسته فرهام

 .نداريم نيازي بزرگ خانم اموال و خونه اين به ما از يك هيچ مطمئنم ولي _

 :گفت و گذاشت او شانه بر دست و رفت كنارش به ماني

 كني؟ مي كار چي تو برسه تو به خونه اين اگر نگفتي خاله پسر خب _

 :گفت و كرد بودند پاسخش شنيدن انتظار در كه ديگران به نگاهي فرهام

 .ندارم نيازي جا اين وجود به كه دونم مي ولي ام نكرده مورد اين در فكري هنوز _

 :گفت او به رو ديد مي ساكت را او و داشت قرار مينوشكا روبروي كه مهبد

 عمو؟ دختر داري جا اين براي اي نقشه چه تو ها، عمه پسر جواب از هم اين _

 :گفت و كرد فرهام به گذرا نگاهي مينوشكا

 .دارم اي مرفه زندگي هم ارث اين بدون كه دارم اطمينان ولي نكردم فكر مورد اين در اصال هم من _

 :گفت و برخاست جا از بحث اين از خسته فروغ

 .بگه خواد مي چي غرغرو مرد پير اين ببينيم كنيم تمام فردا تا را بحث اين بهتره ها بچه بابا، اي _

 :گفت و داد تكيه ميزها از يكي به ماني. رساند ها اتاق از يكي به را خود و

 .ببندم رو چشمانم تونم نمي اصال نامه وصيت شدن خوانده هيجان از كه من ولي _

 :گفت و كشيد اي خميازه مهبد
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 اين به تهران از و كنم كنسل را مهم قرار يك شدم مجبور امروز. افتاديم زندگي و كار از نامه وصيت اين با هم ما _
 .بيام شده خراب

 .شد ها اتاق از ديگر يكي وارد و

 و صداها و سر آن از پس را اطرافش كه مينوشكا. كند استراحت ساعتي تا كرد ترك را اتاق لحظاتي از پس هم ماني
 .كند استراحت لحظاتي تا كشيد مبل روي بر را پاهايش خستگي با ديد آرام كننده گيج نظرهاي اظهار

 كني؟ استراحت ري نمي چرا _

 :گفت و برگشت بود ايستاده پنجره كنار در همچنان كه فرهام جانب به

 .كنم نمي خستگي احساس كنم عادت وضعيت تغيير اين به نتوانستم هنوز _

 :گفت و نشست مقالش در و كرد نزديك او به را خود فرهاد

 اما باشند داشته حضور مرحومه آن هاي نوه همه حتما بايد نامه وصيت قرائت براي بود گفته رادمنش آقاي كه اين با _
 .بكشاند جا اين به را تو نامه يك خواندن كه كردم نمي را تصورش هرگز

 :گفت و انديشيد بود پيموده كه مسافتي بعد به لحظاتي مينوشكا

 .بيام شدم مجبور تاج ملوك وكيل تأكيد و داريوش خواست به بنا ولي است نكردني باور هم خودم براي _

 ... كه اين يا مشغولي تحصيل به كني؟ مي چه جا آن در _

 دارم تصميم او خواست به بنا من. باشي آشنا پاپا، اخالقي خصوصيات با بايد مادرتان هاي صحبت با اقل حد كنم فكر _
 موسيقي كمي مادر كمك با كنارش در و كنم مي تحصيل فيزيك رشته در اكنون هم بدهم، ادامه درسم به همچنان
 .ام آموخته

 :گفت و زد لبخندي فرهام

 !دارم استعدادي با و هنرمند دايي دختر بقيه برخالف پس _
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 ظاهري. نداشت مهبد و ماني به شباهتي هيچ او. انداخت بود ايستاده مقابلش در كه جواني سيماي به دقيق نگاهي مينوشكا
 است بزرگ خانم نوه ترين بزرگ دانست مي. بود آنها از تر معمولي بسيار هم هايش صحبت حتي و داشت ساده بسيار
 .دانست نمي چيزي آن از بيش ولي

 مشغوليد؟ كاري چه به ايران در شما _

 :گفت كوتاهي خنده با فرهام

 .ديگران همانند هستم مشغول زندگي به _

 ... منظورم كنم مطرح را سؤالم خوب نتوانستم انگار _

 .هستم كار به مشغول بيمارستان يك در. شدم سؤالت متوجه _

 :گفت لبخندي با مينوشكا

 !دارم موفقي و سرشناس اقوام پس _

 :گفت و داد قرار هم روي بر را پاهايش فرهام

 .مشغولم هم طبابت به ولي دانشگاهست يك در تدريس من اصلي حرفه البته _

 ... ماني و مهبد فروغ، كنند؟ مي چه ديگران _

 دفتر يك در اون كرد كار به شروع داريوش دايي با ديپلم از پس و نداشت عالقه درس به زياد بچگي همان از كه مهبد _
 استخر و سونا به بيكاري سر از هم فروغ و شد سازي ساختمان وارد درسش تكميل از پس هم ماني. مشغوله كشي نقشه

 .پرداخت ها سرگرمي طور اين و

 به را ماني و مهبد و يافت طلب راحت دختري را فروغ. كرد مجسم خود مقابل در را آنها از يك هر سيماي لحظاتي براي
 .ديد مادياتي نوعي

 .بود خواهد تحركي پر روز فردا كنيد استراحت بريد ديگه بهتره _

 :گفت و شد خارج افكار آن از
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 .روم مي مدتي از پس هم من كنيد استراحت برويد شما _

 او مهتاب زير در آن هاي شاخه رقص و ديد را درختان انبوه ظلمت، آن در و رساند پنجره به را خود فرهام شدن دور با
 .بپردازد گردش به آنها بين در ساعتي تا داشت آن بر را

 كرده ايجاد حوض روي بر باد كه را آب آرام امواج و ايستاد بزرگ حوض كنار در لحظاتي و رفت پايين ها پله از آرام
 حس پاهايش زير ها برگ خش خش و ها شاخه صداي شنيدن از. رساند درختان انبوه كنار به را خود. نگريست بود

 !شده غريب حس آن دچار خانه آن در بودن از چرا دانست نمي ولي كرد مي احساس خود در را آشنايي

 بزرگ خانم خانه به دور فاصله از و نشست اي پايه چهار روي. رسيد باغ انتهاي به تا داد ادامه خود حركت به همچنان
 با بسيار ديگران و پدر براي خانه آن دانست مي. بود قدمت با و زيبا بود شنيده پدر از كه طور همان ساختمان. نگريست

 دور به را لباسش پاييزي باد وزش با! شد غمگين شود نابود ماني يا مهبد دست به روزي كه اين تصور از و است ارزش
 كه روشنايي از. ديد را مادرش پدر، و قباد ي خانه دور چندان نه فاصله از. گرفت پيش در را ساختمان راه و پيچيد خود
 داخل هاي زمزمه صداي. گرفت پيش در را آنها خانه راه هدف بي. بيدارند همچنان آنها كه كرد يقين بود خانه آن در

 :گفت و شد متعجب خود مقابل در او ديدن از قباد. نواخت در به اي ضربه آرام. شنيد مي را خانه

 خانم؟ افتاده اتفاقي _

 تصميم. است روشن تان خانه چراغ ديدم كه كردم مي راهپيمايي باغ در. نبرد خوابم من ولي خوابند ديگران. نه آه، _
 .شوم آشنا نزديك از انها با خواستم مي باشم، تان خانواده و شما كنار در را لحظاتي گرفتم

 كه مسني مرد و زن ديدن با مينوشكا. كرد تماشا را او بهت با و ايستاد كناري در خود و كرد باز ورودش براي را راه قباد
 زمين روي بر نفتي چراغ همان پاي كنارشان در و رفت جانبشان به و كرد تبسمي. برخاستند جا از ورودش محض به

. بود نشسته كنارشان در ريا بي كه شدند دقيق او حركات به حيرت با كوتاه مدتي يافتند گونه اين را او كه آنها. نشست
 :گفت و آورد جانبش به را چوبي صندلي پيرمرد

 !نيست راحت زياد كه چند هر بنشينيد، صندلي اين روي خانم كنم مي خواهش _

 :گفت و داد تكان خواستش در رد عنوان به دستي مينوشكا

 .ترم راحت خيلي طوري اين كنم مي فكر ضمن در نيندازيد؛ زحمت به زياد رو خودتون كنم مي خواهش _

 .نشستند اتاق وسط ي باخته رنگ فرش روي كنارش در آرام و شد بدل و رد نگاهي خانواده اعضاي بين در
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 :گفت پيرمرد به رو و كرد خانه ساده ظاهر به اجمالي نگاهي ديد خاموش و ساكت را آنها كه او

 .خانم شوكت هم شما و باشيد نظام آقا بايد شما _

 :گفت و كرد تشكري. گذاشت مقابلش در را چاي استكان و داد تكان سري پيرزن

 آشنا قبال قباد آقا با البته شوم آشنا شما با داشتم دوست خيلي ولي شوم مزاحمتان شب از ساعت اين در خواستم نمي _
 .شدم

 :گفت و نشست كنارشان در و كرد جور و جمع را خود قباد

 .هستيد ديگران با معاشرت اهل اقوامتان ديگر خالف بر شما _

 :گفت غيظ با نظام

 .شدند ناراحت حتما خانمه؟ با زدن حرف طرز چه اين قباد _

 :گفت و زد لبخندي مينوشكا

 اصال ولي شدم آشنا اقوامم با كه است روز دو فقط چند هر. ام رسيده نتيجه اين به هم خودم نكنيد، ناراحت را خودتان _
 .كنم نمي راحتي احساس كنارشان در

 :گفت داد مي گوش آنها گفتگوي به ساكت زمان آن تا كه شوكت

 نيامدند؟ ايران به مادرتان و پدر چرا جان خانم _

 :گفت و كرد جا جابه را خود كمي مينوشكا

 چه شما خانم شوكت راستي. آمدم بزرگ خانم وكيل بسيار تأكيد خاطر به فقط مانم نمي جا اين زيادي مدت هم من _
 شناختيد؟ مي را تاج ملوك قدر

 :گفت و كرد پاك را هايش چشم روسري لبه با بود آورده ديده به اشك او نام آوري ياد با كه شوكت

 بود وقتي تا بود دلبازي و دست و مهربون زن بيامرز خدا. كرديم مي را خانم خدمت كرديم ازدواج وقتي از نظام و من _
 اينجا بيا شوكت گفت مي گرفت مي تنهائيش از دلش كه وقت هر. بودند راضي ازش اهالي همه. رسيد مي همه به خيرش
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 نمي يكيشون سال به سال ولي داشت پسر و دختر دو كه اين با بيامرز خدا آخه. كنم دل دردو باهات خوام مي بشين
 .بزنن سر بهش اومدند

 كرد؟ مي يادي منم خانواده از_

 :گفت داد مي عذابش خانمش دوري غم خاطرات آن يادآوري با كه او

 مخصوصا بود اقوامش همه فكر تو هميشه بزرگ خانم! نكرد يادي ها بچه از و بود مادر شه مي مگر جان، خانم اي_
 خانم. زد مي حرف بقيه از بيشتر شما از كرد مي صحبت هاش نوه از وقتي حتي بود هم خانم چشمي نور كه خان دانيال
 ها ساعت و كردند مي جمع فرستاد مي خان دانيال كه را شما هاي عكس همه داشت خصوصي به عالقه شما به بزرگ
 .كردند مي نگاه بهشون

 چرا انديشيد خود با و افتاد بود ديده بزرگ خانم هاي عكس آخرين از كه مبهمي تصاوير ياد به لحظاتي براي مينوشكا
 ...كرد مي احساس عجيبي عالقه او به نسبت مسافت بعد آن وجود با هميشه

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهي

 .نشوم شما مزاحم اين از بيش بهتره_

 .كند ترك را آنها تا برخاست و

 :گفت پسرش به رو نظام

 .كن راهنمايي ساختمان كنار تا را خانم_

 :گفت قباد بودند زدن قدم مشغول حياط در دو هر وقتي

 منديد؟ عالقه بزرگ خانم مورد در مطالبي شنيدن به قدر اين چرا_

 :گفت و نديد تاريكي جز چيزي ظلمت در ولي چرخاند اطراف به را نگاهش مينوشكا

 مايلم. ام بوده دور خاك اين از ها سال من و شود مي مربوط اش گذشته و او به من ريشه و اصالت چون شايد دونم نمي_
 .بدانم را گذشته آن همه

 .ايد خوانده تاريخ شما كنم مي فكر_
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 :گفت و خنديد مينوشكا

 .خوانم مي فيزيك من برعكس_

 :گفت و كرد اي خنده هم قباد

 نتيجه اين به پس كنيد مي جو و پرس اتان خانواده گذشته مورد در مشتاقانه چه كه بودم ديده را شما روز دو اين در_
 ....كه رسيدم

 درسته؟ گرفتيد، اشتباهي نتيجه شما ولي_

 .خانم دقيقا بله_

 شب از مانده باقي هاي ساعت تا رساند اتاقي به را خود آرام و شد جدا او از دستي تكان با مينوشكا ساختمان هاي پله كنار
 .كند استراحت را

 

 

 2 فصل

 

 سعي كه فروغ و ماني ديدن با. رساند پنجره به را خود و گشود را پلكهايش آرام رسيد مي گوش به كه مبهمي صداهاي با
 اتاق از خود گردن و سر به حركتي با و دوخت آفتاب به چشم و زد كناري به ها پرده داشتند را هم كردن خيس در

 .شد خارج

 !تنبل عموي دختر بخير صبح _

 را پاسخش لب بر تبسمي با. ديد فرهام كنار در خود از دوري چندان نه فاصله در را مهبد و داد خود سر به حركتي آرام
 .داد ادامه را راهش و گفت

 :گفت ديگران به رو بلند صداي با و شد ظاهر مقابلش در خيس ظاهري با فروغ

 .هاشه بازي ديوونه اين خاطر به بدونيد كردم، خفه رو ماني اين روزي اگر _
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 :گفت بود افتاده خند به او آشفته موهاي و خيس ظاهر از كه مهبد

 .نداري او از كمي دست هم تو _

 :گفت و تكان تهديد عنوان را انگشتش فروغ

 !كه واقعا كني مي مسخره منو داري بذاري دستش كف رو حقش بري اينكه جاي به _

 :گفت و داد اش دلداري مينوشكا

 .كني عوض رو هات لباس بري نخوردي سرما تا بهتره _

 را ماني حوض كنار. داشت سحرانگيز خودش قول به روز آن در روي پياده به زيادي ميل. داد دادمه راهش به دوباره و
 به را خود و گذشت كنارش از آرام. كند استفاده آن از تا داده قرار آفتاب از كمرنگي شعاع مقابل در را خود كه ديد

 ...كند استفاده صبحگاهي تازه هواي از كرد سعي و دوخت چشم اطرافش به مدتي. رساند باغ انتهاي

 نيستم؟ كه مزاحم _

 .ديد خود كنار در را فرهام

 !كنم مي خواهش _

 !شدي عالقمند اينجا به خيلي كه معلومه رفتي، باغ انتهاي تا كه ديدمت ديشب _

 :گفت و كرد اطراف به نگاهي

 .شود نابود بكر منظره اين كه حيفه من نظر به _

 را اطرافش بهتر بتواند مينوشكا تا ايستادند نقطه چند در. بازگشتند ساختمان سوي به را رفته راه و شد همگام او با فرهام
 .ببيند

 كنيم؟ مالقات را بزرگ خانم وكيل توانيم مي زماني چه راستي_

 .آيد مي ها زمين و خانه اين تكليف كردن روشن براي امروز ظهر از بعد گرفت؛ تماس او با مهبد_
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 اين شدم حاضر مبلغي دريافت خاطر به كه دارند را انديشه اين من مورد در ديگران كنم مي احساس بيزارم، كار اين از_
 .بيايم را راه

 :گفت و خنديد فرهام

 .بروي ديدنش به برنامه اين پايان از پس تا كرده دعوتت مادرم راستي. دايي دختر نكن، ناراحت را خودت_

 كرده عادت صدايشان شنيدن به فقط كه كساني. شوم آشنا داريوش و هوري هما، با نزديك از تا شوم مي خوشحال_
 .بودم

 عالقه مورد تند موزيك صداي و بود كرده اشغال را فضا تمامي شنيدندكه را ها بچه خنده صداي ساختمان به شدن وارد با
 متوجه را سه آن و كرد كم را پخش صداي ديد اطراف به توجه بي را آنها كه فرهام. بود كرده پر را ساختمان هم ماني
 :گفت معترض ماني. كرد خود

 خوبي به لحظات اين از بهتره باشيم هم كنار در ما زماني چه ديگر كه نيست معلوم! نباش حساس قدر اين جان، دكتر_
 .كنيم استفاده

 :گفت خود شكم روي بر دستي كشيدن با و كشيد هم در ابرو فروغ

 هستند؟ كجا شوكت و نظام اين پس! گرسنگي از مردم من كه واي_

 :زد فرياد حال همان در و كرد صدا را نظام بلند صداي با مهبد

 .شديم تلف گرسنگي از كه ما كجايي، پيرمرد هست معلوم_

. شدند جمع ميز گرد همگي. كرد آماده صبحانه صرف براي را ميز سرعت به و كرد سالمي نظام در، به اي ضربه با
 :گفت و كرد تشكري او از مينوشكا. گذاشت يك هر مقابل در را فنجاني شوكت

 .بياوريد پرتغال آب ليوان يك من براي لطفا_

 :گفت شوكت به پرش نيمه دهان با فروغ

 .كن عوضش باش زود ندارم دوست عسلي مرغ تخم من دوني مي كه تو_
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 فاصله ميز از و برداشت را شربتش مينوشكا. شد خارج اتاق از سفارشات تهيه براي سخني كوچكترين بدون پيرزن
 .رساند پنجره كنار به را خود و گرفت

 .كني مي ضعف گرسنگي از مينو_

 :گفت و كرد ماني به نگاهي

 .دارم عادت رژيم اين به من نباشيد نگران_

 نداشتند ديگران با ي محترمانه رفتار اقوامش كه اين از. بود ها اتومبيل شستشوي سرگرم كه ديد را قباد فاصله آن از
 .داشت ناخوشايندي احساس

 :گفت فرهام به رو ليوانش برگرداندن با

 .كنم گردش تر راحت ايرانم كه مدت اين در تا كني تهيه ماشيني برايم خواهم مي_

 :گفت و كرد دخالت مهبد كه داد تكان تاييد عنوان به سري فرهام

 بلدي؟ هم رانندگي مگه_

 :گفت و زد لبخندي مينوشكا

 .كنم شركت دوستانه مسابقه يك در تو با توانم مي باشي مايل اگر_

 :گفت و خنديد ماني

 .نكني ضايع رو مهبد اين از بيش بهتره نه_

 :گفت و شد بحث وارد فرهام

 .است الزم برايت راهنما يك و نيستي آشنا جاها اين به تو مسلما چون كنم پيدا مطمئن راننده يك برايت بايد_

 دستي و نشست پيانو پشت. رفت مانده استفاده بي ها مدت بود معلوم كه پيانويي سوي به و زد اتاق در چرخي مينوشكا
 .كرد نواختن به شروع ظريفش انگشتان به تكاني با و كرد اش گرفته خاك هاي شاسي بر
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 افتاد روزهايي ياد به شد لذت غرق آورد در صدا به خوبي آن به را قديمي پيانوي آن بود توانسته كه ان از لحظاتي براي
 .كردند مي دور شلوغي و ازدحام آن از را خود ها ساعت و كردند مي نواختن به شروع دو هر مارگارت كنار در كه

 در غرق و بود چرخانده او جانب به را خود صندلي هم فروغ. شنيد را فرهام تشويق صداي كشيد دست كه نواختن از
 رفت كنارش به فرهام. دادند مي گوش نوا آن به و بودند ايستاده كناري در يك هر هم ماني و مهبد. بود ملودي آن لذت

 :گفت و

 .كرد پر را خانه تمام ان صداي سالها از پس حاال ولي بود استفاده بي ها سال پيانو اين! داري نواختن در زيادي استعداد_

 :گفت و برخاست جا از مينوشكا

 كرده؟ مي استفاده آن از سابقا كسي چه _

 :گفت و داد پيانو به را اش تكيه فرهام

 طور همان حاال تا زمان آن از و آورده خانه اين به خودش با را پيانو اين دايي با ازدواج از پس مادرت گفت؛ مي مادر _
 .مانده باقي نخورده دست

 :گفت و كرد پيانو به ديگري نگاه مينوشكا

 .شود مي خوشنود داشته نگه همچنان را آن بزرگ خانم كه اين شنيدن از مطمئنم. گويم مي مامي به بازگشتم در حتما _

 :گفت و پريد پايين ميز لبه از مهبد

 كمي رو خودمون خوبه شه مي پيدا غرغرو پيرمرد اون اي كله و سر تا... بزنيم اطراف اين دوري يك بهتره ها بچه _
 .كنيم سرگرم

 را آن سرعت به قباد دست در شلنگي ديدن با كرد مي شيطنت بيشتر ديگران از كه ماني. گرفتند پيش در را باغ راه همه
 ولي كردند مي مخفي درختي پشت در را خود فريادي با هريك. كرد ديگران كردن خيس به شروع و كشيد دستش از

 مهبد. شد خيس كامال كه بود كسي تنها او البته. بود ايستاده برجا طور همان نداشت او از را كاري چنين انتظار كه مينوشكا
 :گفت و افتاد خنده به او خيس قيافه ديدن از. كرد مخفي پرچين پشت كناري را او و كشيد را دستش

 !باشي چلفتي پا و دست اندازه اين تا كردم نمي فكر اصال مينو _
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 :گفت و كرد نگاهش مات مينوشكا

 چي؟ يعني _

 .شويد خيس و بمانيد داديد ترجيح ولي كرديد مي فرار ديگران مثل بايد شما يعني _

 :گفت و كرد خود خيس ظاهر به نگاهي. ديد خود از كمي فاصله در را قباد و برگشت صدا جانب به

 .نداشتم او از را ناشايستي رفتار چنين انتظار اصال _

 .گرفت پيش در را ساختمان راه و

 و رفت جانبش به بود ها اتومبيل شستشوي سرگرم همچنان كه قباد ديدن با. نديد را ديگران حياط به گذاشتن پاي با
 :گفت

 رفتند؟ كجا ديگران _

 مبهوت اي لحظه بود ايستاده مقابلش در همچنان كه زيبايي ي فرشته چنان ديدن از و چرخاند او سوي به را نگاهش قباد
 :گفت مكثي با آن از پس و شد

 .شدند خارج باغ از چون برسيد آنها به كنم نمي فكر _

 لحظاتي براي و داد قرار پاييزي آفتاب از كمرنگي شعاع در را خود و داد ساختمان آجري ديوار به را خود تكيه مينوشكا
 .داد گوش بود كرده اشغال را فضا تمامي كه درختان هاي شاخه صداي به و بست را هايش چشم

 .كنيد استراحت تر راحت تا آورم مي صندلي برايتان بخواهيد اگر _

 :گفت و كرد بود ايستاده مقابلش در كه قباد به نگاهي

 .ترم راحت طوري اين _

 :پرسيد دوباره كه گرفت فاصله او از قباد

 دانيد؟ مي رانندگي شما _

 :گفت و برگشت سويش به قباد
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 .البته _

 :گفت و زد لبخندي مينوشكا

 .باشم داشته اطراف در گردشي هستم جا اين كه مدتي در تا كنيد همراهي مرا كنم خواهش شما از تونم مي _

 .خانم حتما باشيد مايل شما اگر _

 چيست؟ شغلتان بپرسم تونم مي كرديد مي تحصيل گفتيد شما ديشب _

 :گفت و نشست پله اولين روي قباد

 .ام نكرده پيدا باشد ميلم مطابق كه را كاري هنوز ولي ام خوانده روانشناسي _

 !باشي توقع پر خيلي بايد پس _

 :گفت و خنديد قباد

 .باشم گذاشته را آن بنيان خود كه هستم كاري جستجوي در ولي قانعم، هم خيلي بالعكس نه، _

 :گفت بود نشده قباد منظور متوجه كه او

 .نشدم متوجه چيزي كه من _

 :گفت و خنديد دوباره قباد

 .كنم آشنا كشورتان مسائل از خيلي با را شما هستيد ايران در كه فرصتي اين در دهم مي قول _

 .شوم همقدم شما با زودتر كه آوريد مي هيجان به مرا _

 مانيد؟ مي ايران در زماني چه تا _

 :گفت و كرد تأمل كمي مينوشكا

 .گشت خواهم باز ماه همين آخر تا نكند سر درد ايجاد برايم نامه وصيت اين اگر _

 :گفت و كرد درخشيد مي آفتاب كمرنگ هاي اشعه آن در كه جوان دختر سپيد سيماي به نگاهي قباد
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 و باستاني آثار كه مخصوصا. نكنيد ديدن آن مختلف هاي قسمت از ايد آمده ايران به كه سالها از پس حاال است حيف _
 .دارد هم بسياري هاي تفريحگاه و تاريخي

 :گفت و كرد كوتاهي خنده مينوشكا

 .كنم گردش به شروع زودتر تا كنيد مي مجذوب مرا سخنان اين با شما _

 :پرسيد قباد حوض كنار در كه داشت را ساختمان به شدن وارد قصد لباسش تكان با و گرفت فاصله ديوار از مينوشكا

 بود؟ درآورده را پيانو اون صداي كسي چه بدانم خواهد مي دلم خيلي _

 :گفت و برگشت جانبش به مينوشكا

 داريد؟ صدا آن مورد در نظري چه _

 .باشد كرده منعكس را زيبا ملودي آن اي هنرمندانه انگشتان بايست مي ولي بود بخش لذت بسيار و شنيدني _

 از زيبايي تعريف با كردم نمي فكر هرگز كنيد؟ مي صحبت احساس با اندازه اين تا مسائل همه به نسبت هميشه شما _
 .شوم برو رو شما جانب از هم آن كارم

 :گفت و كرد نگاهش مستقيم قباد

 دانيم؟ نمي هيچ هنر از و نداريم تحسين زبان هستيم جامعه معمولي طبقه از ما چون كرديد فكر نكند _

 :گفت شرمندگي با شد كالمش لحن در خود اشتباه متوجه كه او

 اقوامم مانند هم شما كردم فكر اما بود جذاب بسيار برايم شما تعريف دانيد مي نداشتم توهين قصد اصال...  من...  من _
 .بوده نوا خوش برايتان لحظاتي براي فقط و دهيد نمي آن به اهميتي

 مينوشكا ديدن با بود تر نزديك او به ديگران از كه مهبد. شد آنها ورود متوجه فروغ فريادهاي و ماني صداي و سر با
 :گفت و كشيد سوتي

 .نپوش جلومون فرنگي هاي لباس اين از قدر اين نداريم جنبه ما مينو، بابا _

 :گفت و افتاد خنده به لحنش از مينوشكا
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 !كني مي تعريف اشتياق و شور با چه _

 :گفت و رساند كنارش به را خود فروغ

 .ها فرشته مثل درست! شدي زيبا خيلي جان مينو واي _

 :گفت سرخوشي با ماني

 .شده آسموني آبي، با ما مينوي و پوشند سپيد ها فرشته كه تفاوت اين با _

 :گفت بود شنيده را ماني سخنان آخر و بود رسيده جمع به ديرتر ديگران از كه فرهام

 شده؟ آسماني كي _

 :گفت و خنديد ماني

 !مسائل اين درك به چه رو تو آخه جان، دكتر كس هيچ _

 :گفت و گرفت مينوشكا سوي به داشت همراه كه را گلي شاخه چند فرهام

 !هاست زيبائي از مملو هم جا اين ببيني تا آوردم گل شاخه چند برايت ولي نيامدي ما با كه شد حيف _

 :گفت كنايه با رفت مي باال ها پله از كه طور همان مهبد

 .كند مي كار طرف رو داره زود چه ببين تره زرنگ ما از دكتر انگار ماني، _

 ساختمان وارد او دنبال به و كرد بودند صحبت سرگرم همچنان كه فرهام و مينوشكا به نگاهي سر پشت از هم ماني
 :گفت بلندي صداي با حال همان در. شدند

 .نيامده نقو نق پيرمرد اون تا كنه آماده رو ناهار شوكت بگو زودتر قباد، آهاي _

 خود در را مينوشكا كه او. ديد اش چهره در را خشم موج لحظاتي براي و زد چرخي قباد سوي به سخن اين با مينوشكا
 .گرفت فاصله آنها از سرعت به و زد رويش به لبخندي زحمت به ديد، غرق

 افتاده؟ اتفاقي _

 .بريم بهتره...  فقط... نه اوه، _
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 .شد همراه او با و كرد سرش پشت به نگاهي فرهام

 .شه مي پيدا اش كله و سر ديگر ساعت يك تا رادمنش _

 .نكني بازگو ما براي را لحظات قدر اين كنم خواهش شه مي مهبد اه، _

 !برسي مخصوصت سوناي اون به خواي مي نگراني نكنه فروغ چيه _

 :گفت غرولندي با و كرد جمع را تيزش بيني و كشيد هم در ابرو فروغ

 .داره مي بر دست مهبد مگه دادم، پيشنهاد يك من حاال! كرد شروع باز _

 :گفت و نشست كنارش به ماني

 .بدم انجام را سازش و ساخت خدمات برات دم مي قول جون، فروغ نكن ناراحت رو خودت _

 :گفت قبل از تر عصباني بار اين فروغ

 .دلخورم دستت از حسابي نزن حرف ديگه يكي تو _

 :گفت اي زنانه صداي با و زد دستش پشت به محكم ماني

 كردم؟ كار چه من مگه! بده مرگم خدا واي _

 :گفت و گرفت رو او از فروغ

 .رفتي و گذاشتي قال منو طور چه هفته اون نرفته يادم هنوز _

 غذا صرف به را آنها كه شوكت صداي با. كرد خنديدن به شروع بلند صداي با روز آن خاطرات آوردن ياد به با ماني و
 .رساند غذا از مملو ميز به را خود ديگران از زودتر و كرد اكتفا اندازه همان به ماني كرد، مي دعوت

 به تحسين پر نگاهي با مهبد. كرد جابجا را خود دقت با و انداخت ايراني تزئين با خودش قول به سفره به نگاهي مينوشكا
 :گفت او

 .نيستي آشنا جا اين غذاي با زياد كه معلومه جان، مينو _

 :گفت و كرد نگاهش مينوشكا
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 .ندارد برايم را غذاها گونه اين تهيه فرصت زياد مامي جا آن در _

 :گفت و كرد پر را ظرفش. كند ايفا برايش را ميزبان نقش كرد مي سعي كه فروغ

 بموني؟ كجا مدت اين قراره مينوشكا راستي. شوي آشنا خوبي به ايراني غذاهاي نوع همه با مدت اين در دم مي قول _

 :گفت تفاوت بي آن از پس و ماند خاموش اي لحظه نداشت را پرسشي چنين انتظار اصال كه او

 .كنم مي اقامت هتل يك در _

 :گفت و بلعيد را اش لقمه فرهام

 بماني؟ هتل در چرا داري جا اين در خويش و قوم همه اين وقتي _

 .كنم سر درد ايجاد شماها براي خواهم نمي آخر _

 :گفت و شد بحث وارد ماني

 استفاده كافي قدر به عمويت و ها عمه ديدن از ترتيب اين به. باشي ما از يكي ميهمان وقت چند هر مدت اين در بهتره _
 .بري مي

 :گفت و داد تكان تأييد عنوان به سري مهبد

 .نيست بدي فكر _

 :گفت و زد پوزخندي فرهام

 .شود ماندگار خانه اين در باشد قرار شايد ديديد چه را دايي دختر اقبال _

 :گفت معترض فروغ. نياوردند زبان بر چيزي ولي كردند بدل و رد خود بين نگاهي ماني و مهبد

 .باشد بخشيده مينو به را اموال همه اين نديده بزرگ خانم كنم نمي فكر _

 :گفت و كشيد خوردن غذا از دست و داد صندلي به را اش تكيه فرهام

 .شويم جمع جا اين در ما همگي كه كرد نمي قيد هرگز بود نگرفته نظر در برايش سهمي اگر ولي _
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 :گفت معترض بود شده خسته بحث اين از كه مينوشكا

 نامه وصيت اين شنيدن و جمع اين در بودن از دارم كم كم چون كنيد خودداري نظر اظهار همه اين از كنم مي خواهش _
 .شوم مي خسته

 .آوردند تشريف رادمنش آقاي شدم، مزاحم ببخشيد _

 :گفت ديگران از زودتر ماني و برگشتند نظام سوي به همگي

 .كنيد دعوتشان داخل به خب _

 سر در كه آرزويي به تا بودند شيرين خبري شنيدن در صبرانه بي هريك. كرد اشغال را اتاق فضاي تمام طوالني سكوتي
 ديگران حركات ناظر و نشسته كناري در تفاوت بي كه بود مينوشكا تنها بين آن در. بپوشانند عمل جامه پروراندند مي
 .بود

 داشت آراسته ظاهري و بلند قدي مرد. شد دوخته او به همگي چشم بزرگ عينكي و سفيد محاسن با مردي شدن ظاهر با
 :گفت و رساند او به را خود ديگران از زودتر مهبد. داشت مي بر محكم را هايش قدم و

 .خوشوقتيم شما زيارت از كه واقعا هستيم شما ديدن انتظار در كه هاست ساعت رادمنش آقاي _

 روي بر را خود كيف آرام. نشست جا همان و برگزيد را صندلي اتاق وسط ميز كنار در مهبد زباني چرب به توجه بي او
 :گفت و كرد اطراف به نگاهي آن از پس. كرد خارج آن از را سفيدي پاكت و گذاشت ميز

 تا دهيد نشان من به شناسايي كارت يا و شناسنامه يك هر كنم مي خواهش پس بگيرم را شما وقت زياد خواهم نمي _
 .داريد حضور همگي شوم مطمئن

 :گفت و آورد لب بر لبخندي مدارك فوري شدن ارائه با پيرمرد

 .بوديد منتظرم واقعا كه معلومه _

 :گفت مينوشكا به رو سپس

 .دهيد نشانم نسبتتان اثبات براي را چيزي هم شما لطفا باشيد؛ دانيال آقا دختر بايد شما _

 :گفت ديگران به رو و كرد صاف را خود صداي او جانب از كارتي ديدن با
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 تحقيق شماها از يك هر مورد در روزها حتي. كشيدند زحمت خيلي نامه وصيت اين تهيه براي بزرگ خانم مرحومه _
 نفر يك به را ارث اين كه گرفتند تصميم همين براي ندارند نيازي اموال اين به فرزندانشان كه دانستند مي ايشان. كردند

 عنوان هيچ به را آن فروش حق شود ملك اين صاحب كه كسي كه است اين كردند قيد كه شرطي تنها و بسپارند شما از
 تحقيقات از پس كه جا آن از و. كند نگهداري و حفظ خانوادگي ميراث يك همانند را آن است ملزم و داشت نخواهد
 شما از يك هيچ كه رسيدند نتيجه اين به فرانسه در پسري ي نوه يك و داشتند ايران در كه اي نوه چهار مورد در بسيار
 اند بوده ايران از دور ها سال كه شان نوه به ملك اين سپردن با كه گرفتند تصميم علت اين به باشيد نمي مالي فقر دچار
 وارث عنوان به را صفارزاده مينوشكا خانم سركار ايشان جهت اين از و بسازند سرزمينش به او بازگشت براي براي پلي
 .كردند اعالم خود

 دادن نشان آرام در سعي كه پوزخندي با فروغ. چرخيد مينوشكا سوي به همه ها چشم و ماند باز تعجب از ها دهان
 :گفت داشت ظاهرش

 .داشته عالقه ما از بيش آنها به كرد ثابت و داد ترجيح ما به را اش خانواده و دانيال هم مردنش از بعد حتي بزرگ خانم _

 :گفت و كرد بزرگ خانم وكيل به نگاهي بهت با نداشت ديگران از كمي دست خود كه مينوشكا

 .شوم ماندگار جا اين در خانه اين خاطر به توانم نمي من ولي _

 :گفت و كرد جا به جا اش بيني روي را خود عينك رادمنش

 صورت اين غير در كنيد عمل شده قيد كه طور همان بزرگ خانم هاي درخواست به كه موظفيد شما نامه وصيت طبق _
 .ببخشيد ديگري به را آن و كنيد اعالم ارثيه دريافت از را خود انصراف توانيد مي

 به كارتي و برخاست جا از رسانده اتمام به را خود وظيفه ديد مي كه رادمنش و گرفت صورت ديگران بين در اي زمزمه
 :گفت و داد مينوشكا

 .هستم شما منتظر دفترم در دوشنبه روز من _

 آن از ديگران از زودتر فرهام كه بود حاكم جمع بين در سكوتي همچنان. گذاشت تنها ناباوري و بهت همان با را آنها و
 :گفت مينوشكا به و شد خارج سكوت
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 به بايد ديگر من راستش كرده، مي دنبال را خاصي تصميم انتخابت براي بزرگ خانم مطمئنم! گم مي تبريك بهت واقعا _
 بدي قول بايد ولي دارم زيادي كارهاي و گرفتم فاصله بيمارستان و دانشگاه از كه است روزي چند چون بازگردم تهران
 .بزني ما به سري حتما

 و گفتند تبريكي او به هم بقيه فرهام، رفتن با. كرد مشايعت ها پله كنار تا را او و فشرد گرمي به را دستش مينوشكا
 و نداشت خانه آن براي درستي تصميم هنوز. بود مشهود نارضايتي آثار آنها از يك هر چهره در ولي. گذاشتند تنهايش
 و بود شنيده خانه آن به راجع بسياري چيزهاي مادرش و پدر از ارهاب. شود ملك آن صاحب روز كه برد نمي گمان هرگز
 از سري... ديد مي خود به متعلق را جا آن اكنون و داشت خود ذهن در را جا آن از زيبايي تصوير مسافت آن از هميشه
 .دازدبين آن به دقيق نگاهي تا بود نيافته فرصت هنوز. كرد ساختمان بلندي به نگاهي و داد تكان تعجب

 !كردند ترك را جا اين اقوامتان زود چه _

 :گفت و رفت سويش به و كرد بود، حوض كنار هاي گلدان به دادن آب سرگرم كه قباد به نگاهي ها پله باالي از

 .گذاشتند بهت در همچنان مرا و رفتند آنها _

 :گفت و كشيد كار از دست قباد

 افتاده؟ اتفاقي مگر! چرا؟ _

 :گفت بود حيرت همان در هنوز كه او

 .كنم چه ام زندگي محل از دورتر ها فرسنگ هم آن خانه اين با بايد دانم نمي آخر _

 :گفت و كرد اي خنده قباد

 !شديد قصر اين خانم شما باالخره پس _

 :گفت و زد لخندي هم او

 هديه اين برنده من كه كردم نمي را هم تصورش اصال كه كنيد باور ولي گذاشتيد عمارت اين براي جالبي نام قصر؟ _
 .شوم باارزش

 .دادند نمي انجام دليل بدون را كاري گاه هيچ بزرگ خانم ام شنيده كه طور آن _



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  27 

 :گفت و كرد گره هم در را هايش دست مينوشكا

 بفهماند؟ من به را چيزي چه خواسته مي كار اين انجام با _

 :گفت و داد تكان سري قباد

 .شويد مي متوجه خوتان مطمئنا ولي خانم؛ دانم نمي _

 به رو منظور اين به شود آشنا محيط با بيشتر تا كند ساختمان اطراف در گردشي گرفت تصميم سؤالش پاسخ يافتن بدون
 :گفت قباد

 كنيد؟ همراهي كوتاه گردشي در مرا كنم خواهش شما از توانم مي _

 !خانم البته _

 زير مزرعه همه آن ديدن از. كرد مي بازگو برايش را توضيحاتي قباد و ايستادند مي نقاط برخي در و زدند مي قدم آرام
 جا همان ها ساعت و شد لذت غرق بودند اش تابستاني محصوالت آخرين آوري جمع سرگرم روستاييان كه كشت
 .دوخت چشم كشاورزان كار به و ايستاد

 روي پياده يك از پس. افكند نظر اطراف به است مايل كه طور آن تا داد اجازه ديد هيجان در اندازه آن تا را او كه قباد
 :گفت و كرد ساختمان بلنداي به نگاهي فاصله همان از. بازگشتند عمارت به دوباره طوالني

 كرده؟ زندگي جا اين در تنهايي به سال همه اين طور چه تاج ملوك _

 :گفت و كرد ساختمان به نگاهي هم قباد

 .ماندند نمي بيكار را ساعتي حتي كه داشتند ريزي برنامه خودشان براي قدر آن ام شنيده مادرم از كه طور آن _

 اميدوارم البته... برويم اطراف ديدن به بتوانيم تر راحت مدت اين در كه كنيد تهيه اتومبيلي برايم خواهم مي راستي _
 .كنيد عمل و ندهيد قول فقط اقوامم همانند

 :گفت و زد لبخندي قباد

 .خانم باشه، راحت خيالتون _
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 :گفت قباد به رو معترض ساختمان پاگرد كنار

 براي دارم دوست بيشتر. نگوييد خانم خانم من به انقدر هستيم هم كنار در كه مدت اين در كنم مي خواهش شما از _
 ... تا باشيم دوست دو مانند هم

 ... خواستم نمي ولي شدم متوجه _

 :گفت و كرد سكوت به وادار را او مينوشكا

 .ندارم را بزرگ امارت اين در بودن تنها تحمل اصال من دانيد مي. بياييد ديدنم به بيكاريتان مواقع در شوم مي خوشحال _

 تنها را او بعد و گفت نباشيد خسته او به خوشرويي با و رفت كنارش به. يافت كار سرگرم را شوكت. شد ساختمان وارد و
 .برسد كارهايش به تر راحت تا گذاشت

 و كامل سرويس داراي مجزا طور به طبقات از يك هر. شده ساخته طبقه چهار از ساختمان بودكه دريافته اجمالي نگاهي با
 كه دريافت بود ها اتاق از برخي در كه غباري از. بود گذاشته نمايش به را صاحبش سليقه طبقه هر و. بود رفاهي امكانات

 .باشد مانده استفاده بدون ها سال بايست مي

 داشتند خودش حتي و اقوام ديگر با كه شباهتي ديدن از كه خورد مي چشم به قاب زيادي تعدادي طبقه هر راهروهاي در
 خانم از تابلويي ديدن با و يافت بزرگي اتاق ساختمان قسمت باالترين در. باشند اجدادش از بايست مي آنها دريافت
 عنفوان در او چهره از ترسيمي. دوخت چشم آن به و ايستاد مدتي بود داده اختصاص خود به را اتاق از نيمي كه بزرگ
 پدر خان رشيد پنداشت كه دوخته او بر چشم كه ديد را مردي او كنار در. نديد خود به شباهت بي را او كه بود جواني

 دقيق لحظاتي تنشان بر عجيب هاي لباس آن ديدن با. بود ايستاده همسرش كنار در جالل و ابهت آن با كه باشد بزرگش
 خانم كه دريافت، اي زنانه شمار بي هاي لباس ديدن از و رفت سويش به اي گنجه ديدن با آن از پس و شد خيره آنها به

 .است كرده نگهداري را آنها وسواس با اندازه آن تا كه داشته لباسها آن آوري جمع به بسياري عالقه بزرگ

 و رفت كنارش به بود انتظارش در كه قباد ديدن با و گرفت پيش در را ساختمان پايين راه اطراف به ديگر نگاهي با
 :گفت

 داشتي؟ كاري من با _

 .برويم اتومبيل تهيه نداريدبراي كاري اگر خواستم مي _
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 :گفت شود خارج ساختمان از تواند مي روز چند از پس باالخره كه اين از خوشحال

 .پذيرم مي ميل كمال با _

 

 سوم فصل

 

 دارند؟ نظر مد را اتومبيلي چه خانم _

 :گفت قباد به اي اشاره با و كرد اطرافش هاي اتومبيل به نگاهي مينوشكا

 .كنند انتخاب بايد ايشان _

 :داد ادامه قباد به رو و

 .نكند سر درد ايجاد برايتان كه كن انتخاب را ماشيني _

 به راضي انتخابش از مينوشكا كه ماشيني بر سوار آن از پس ساعتي و رفت ها اتومبيل ميان به خود او خواست به بنا قباد و
 .گرفتند پيش در را عمارت راه رسيد مي نظر

 :پرسيد قباد راه بين در

 كرديد؟ فكر اش درباره تاكنون آيا دارد؟ معني چه شما نام راستي _

 :گفت و خنديد مينوشكا

 .كوچك فرشته معني به است، روسي نامي نامم. ام بوده كنجكاو كودكي از چيزي هر به نسبت من دانيد مي البته؛ _

 .داريد زيبايي نام _

 ساكنند؟ عمارت در كه است مدت چه والدينتان راستي متشكرم _

 جا آن به داريوش آقا يعني آقا و خانم فرزند اولين آمدن دنيا به زمان از يعني ازدواجشان از پس ام شنيده كه طور آن _
 .آمدند
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 :گفت مينوشكا. يافتند ساكت و خاموش را جا آن ساختمان به شدن وارد با

 كردم؟ مي چه من نبوديد هم شما اگر دانم نمي. بمانم تنها جا اين در ندارم دوست اصال من _

 :گفت ديدنشان محض به شوكت

 .بگيريد تماس ايشان با ورودتان محض به حتما گفتند و گرفتند تماس بار چند خان داريوش جان، خانم _

 استراحت را مدتي تا كرد جا به جا مبل روي را خود كمي. كرد مي خستگي احساس. شد وارد ساختمان به و كرد تشكري
 .كرد نشستن به دعوت را او و ديد را قباد. گذاشت مقابلش در را فنجاني دستي كه كند

 !شديد خسته خيلي امروز كه معلومه _

 :گفت و داد ماساژ را خود هاي شانه

 احساس كمي جابجايي اين از همين براي ريخته هم به ام برنامه همه جا اين در ولي است پر روزم تمام معموال من _
 .كنم مي خستگي

 گرفتيد؟ تماس عمويتان با _

 است؟ زيادي توقع اين آيا برسانم پايان به دغدغه بدون را امشب خواهد مي دلم _

 .كنيد رفتار مايليد كه گونه آن داريد حق مسلما نخير _

 :گفت و رفت تلفن جانب به خود قباد و كردند نگاهي يكديگر به دو هر تلفن زنگ صداي با

 .شويد خارج فكرشان از اي لحظه حتي دهند اجازه خواهند نمي انگار _

 .اوست صداي شنيدن انتظار در عمويش كه دريافت قباد گفتگوي از

 به فقط منزلشان به رفتن براي او اصرارهاي مقابل در و آورد لب بر لبخندي ديد، مي آداب مبادي قدر آن را او كه اين از
 .نمود قطع را تماس و كرد اكتفا "شوم مي مزاحم مناسب فرصت در خودم حتما " گفتن

 كرديد؟ مي چه عمارت اين با بوديد من جاي شما اگر _

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهي قباد
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 .داشتم مي نگهش حتما _

 :گفت و خنديد

 .بگيرم تصميم راحت طور اين شما مثل بتوانم من كنم نمي گمان اما

 .كند استراحت بگذاري و نشي خانم مزاحم بهتره قباد _

 .كرد مي غذا ميز به دعوت را مينوشكا كه ديدند را نظام دو هر

 

**** 

 

 بروي؟ جايي داري قصد _

 برسوني؟ داريوش منزل به مرا توني مي _

 .رفت ماشين سوي به و گذاشت كناري را كتابش قباد

 نگاهي مينوشكا كرد توقف بزرگي ساختمان كنار ماشين وقتي. رفت دنبالش به و انداخت كتاب به اجمالي نگاهي مينوشكا
 :گفت و كرد ساختمان به

 !نباشد سخت خيلي اميدوارم ولي بشم آشنا قراره كساني چه با دونم نمي _

 :گفت و زد لبخندي قباد

 بيام؟ دنبالتون كي _

 .دهم مي اطالع و گيرم مي تماس بازگردم شد قرار اگر ندارم اطالعي آنها برنامه از هنوز _

 .كرد دعوت داخل به را او كه ديد را پيرمردي زماني اندك گذشت از پس و فشرد را ها شاسي از يكي. شد جدا او از و
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 نبود پدرش به شباهت بي كه مردي ديدن با آن از پس. گفتند خوشامد و آمدند استقبالش به مهبد و فروغ ورودش با
 پاسخ گرمي به او خوشامد به و رفت كنارش به شهين ديدن با آن از پس و فشرد را دستش گرمي به. شناخت را داريوش

 .داد

 :گفت معموله گفتگوهاي از پس و نشاند خود كنار در را او داريوش

 !شدم خوشحال خيلي رسيدي ارثي چه به نرسيده راه گرد از هنوز كه شنيدم وقتي _

 .بمانم باز كارهايم كليه از و بمانم ايران در را مدتي شود باعث ملك همان كردم نمي را فكرش هرگز ولي متشكرم_

 .كنيم استفاده جان مينو ديدن از بيشتر ما شده باعث ملك اين اما _

 :گفت مهبد به رو

 .دارم بسياري كارهاي هم جا آن در كنيد باور ولي مرسي، _

 .ببري لذت اطرافت ديدن و جا اين از هستي جا اين در كه را مدتي كني سعي و نكني ناراحت زياد را خودت بهتره _

 .بمانم خانه در بيشتر كنم مي سعي شناسم نمي را اطراف درستي به چون ولي جان شهين شماست با حق _

 :گفت و كرد دخترش و پسر به رو داريوش

 نداريد؟ برايش اي برنامه هيچ شما و آمده مينوشكا مدت همه اين از پس! كه واقعا _

 :گفت معترض فروغ

 .بده ترتيب مينو براي اي برنامه مهبد بهتره پس. خريد برم قراره عرشيا با من داني مي كه خودت پدر _

 :گفت و پذيرفت خوشحالي با مهبد. شد او لبخند باعث كه كرد تكان مينو براي گردني و سر و

 دارم؟ زيبا مينوي همراهي از تري مهم كار من مگر حاضرم؛ ميل كمال با _

 :گفت و داد ابروهايش به پيچي شهين

 .بدي نشان عمويت دختر به را اطراف اين و بري زدن حرف جاي به بهتره پس _

 :گفت شيطنت با مهبد ماشين به شدن سوار هنگام. شدند خارج خانه از دو هر مينوشكا موافقت با



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  33 

 .شد خواهد زيباتر جا همه كنارم در تو بودن با ولي نيست آب طرف آن زيبايي به جا اين البته _

 .شد سوار و كرد تشكر تمجيدش از مينوشكا

 كنند؟ ديدن كجا از اول دارند دوست عزيز مينوي حاال خب _

 :گفت و كرد تبسمي مينوشكا

 .شوي خسته و گرفته وقتت نشه باعت كه جا هر _

 :گفت و خنديد صدا با مهبد

 از هميشه من دوني مي... رويم مي زيبا پارك يك به امروز گذاشتي من عهده به رو انتخاب كه حاال نباش، من نگران _
 .آد مي خوشم پارك اين

 .آد مي خوشت زيبا چيز هر از كه معلومه _

 :گفت و خنديد هم او

 .آد مي خوشم هم ات گويي رك اين از _

 .دهيد مي قرار خود دوستداران زمره در مرا كه متشكرم سركار لطف از _

 :گفت و كرد خود اطراف به نگاهي مينوشكا پارك به شدن وارد با

 شدي؟ پارك اين عاشق كه شد طور چه _

 :گفت و گرفت را مينوشكا دست مهبد

 !طوري همين _

 جابه با. بيندازد خود اطراف مناظر به نگاهي تا يافت را فرصت اين مينوشكا و نشستند ساعتي پارك وسط استخر كنار در
 :پرسيد كنارش در مهبد شدن جا

 كيه؟ عرشيا _

 :گفت نداشت را پرسش اين انتظار كه او
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 !ام برگشته بخت خاله پسر _

 كردي؟ خطاب گونه اين را او چرا _

 :گفت لبخند همان با و زد برقي بود نشسته كنارش در كه دختري جذاب چهره ديدن از مهبد چشمان

 .كنند پا بر را نامزديشون جشن ماه همين تو قراره و فروغه چاك سينه عاشق بيچاره اون آخه _

 .كنم شركت فروغ جشن در بتوانم و باشم ايران در من زمان آن تا اميدوارم! جالب قدر چه _

 :گفت شيطنت با مهبد

 .كنم مي برگذار زودتر را مراسم كني، ياري جشن اين در را ما بدهي قول كه شرطي به _

 :گفت و خنديد صدا با مينوشكا

 .كنم مي قبول باشد ولي است كوچكي انتظار كه اين _

 :گفت و كوبيد هم به را دستانش مهبد

 .كنم مي شماري لحظه شب آن براي پس _

 او به رو. داشتند عجيبي برق چشمانش رنگ، تيرگي وجود با كرد؛ مهبد براق چشمان و جذاب قيافه به نگاهي مينوشكا
 :گفت

 .ببينم كردن كار هنگام در را تو دارم دوست خيلي _

 طور؟ چه _

 هستي؟ مشرب خوش طور همين ببينم خواهم مي _

 .هستم جدي خيلي بالعكس _

 :گفت و خنديد مينوشكا

 .ببينم كارهايت انجام هنگام را تو تا كني مي شيفته مرا بيشتر پس _
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 :وگفت كرد نگاهش تر شيفته مهبد

 كني؟ همراهي مرا حاضري آيا چه؟ بيايي دفترم به من با فردا كنم دعوتت اگر _

 :گفت و كرد يادداشتش دفترچه به نگاهي مينوشكا

 .پذيرم مي را دعوتت ميل كمال با _

 .گرفت خواهد صورت بسياري هاي پچ پچ دفتر به شدنت وارد با مطمئنا _

 چيه؟ منظورت _

 :گفت نيمكت روي از برخاستن با و خنديد مهبد

 .عزيز مينوي شوي مي متوجه بعدا خودت هيچي؛ _

 به و ايستادند مي نقاط برخي در. نبود لطف از خالي او براي شدند مي تر عريان روز هر كه درختان بين در راهپيمايي
 واقعا" گفتن؛ با مينوشكا شدند جابجا اتومبيل در دوباره وقتي. سپرد مي گوش داد مي جا آن مورد در مهبد كه توضيحي

 :داد پاسخ فاصله بال مهبد. كرد خود متوجه را او "بود دلچسب خيلي روي پياده اين كه

 .است آرزو كسي هر براي او با بودن همقدم كه زيبا دختري با مخصوصا _

 :گفت و خنديد مينوشكا

 گويي؟ مي سخن راحت قدر اين ديگران با هميشه تو _

 :گفت و كرد اش آبي چشمان به نگاهي مهبد

 .باشد كنارم در كسي چه كه دارد بستگي البته _

 دستش در كه قوطي داخل از كه پوش ژنده زني ديدن با مينوشكا و خورد ماشين شيشه به اي ضربه قرمز چراغ پشت
 ظاهري كه زن آن به دوباره را پرهراسش نگاه و كشيد باال را شيشه وحشت با شد مي پخش فضا در غليظي دود داشت
 و كثيف هاي دندان گشود مي هم از كمك درخواست براي را لبانش زن كه بار هر. دوخت داشت ژوليده و كثيف بسيار

 :گفت مهبد به درهمي قيافه با و برگرداند رو او از. شد مي نمايان سياهش
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 .كنم تحمل را موجود اين كريه چهره تونم نمي كن دور جا اين از منو كنم مي خواهش _

 خيابان كنار دورتر متر چند و گذشت خيابان آن از راهنمايي عالمت به توجه بدون يافت شده دگرگون را او حال كه مهبد
 :پرسيد نگراني با و دوخت چشم مينوشكا به مستقيم و كرد توقف

 شد؟ دگرگون حالت دفعه يك چرا _

 :گفت و كرد سرخود پشت به نگاهي مينوشكا

 .شدم وحشت دچار اندازه اين تا زن آن ديدن با چرا دونم نمي _

 :گفت اش دلداري براي مهبد

 .بترسد زن آن ديدن از هم بايد تو چون زيبايي موجود مسلما _

 :داد پاسخ عصبي مينوشكا

 .ندارم شوخي حوصله اصال _

 :گفت و گرفت دست در را او سرد دستان و رفت كنارش به سرعت به مهبد. شد خارج ماشين از و

 !بودي ترسيده واقعا انگار _

 :گفت و كشيد نفسي مينوشكا

 .شوم خارج حالت اين از كمي تا بنشينيم روبرو ترياي آن در دقايقي بهتره _

 با مهبد. داد قرار دستانش بين در را سرش و نشست ها صندلي از يكي روي بر و شد تريا وارد پاسخي دريافت بدون و
 .نمود اختيار سكوت و كرد بيرون به نگاهي فقط او پرسيد، را حالش و رفت كنارش به سرعت به و داد سفارشي او ديدن

 ترسيدي؟ صحنه اين از اندازه اين تا چرا _

 طول تمام در. گرفتم پيش در را خانه راه خودم بيايد دنبالم به بود نتوانسته ام راننده كه روز يك بودم ساله ده درست _
 ديدم را كثيف و ژوليده زني مدرسه خيابان سر. كند مي تعقيب مرا كسي كردم مي حس مدام و داشتم بدي احساس راه
 در بيشتر را او رفتم مي هرچه. دادم ادامه خود راه به دوباره و دادم را جوابش پرسيد را ساعت من از و آمد سويم به كه
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 آن و دادم دست از را فرار راه مقابلم در سياهرنگي ماشين شدن ظاهر با مان خانه خيابان سر دقيقا. ديدم مي خود تعقيب
 قدر آن. بودم بيدار و خواب بين حالتي در روز چند تا. كردند فرار و كردند ماشين سوار مرا مرد دو همراه به جادوگر زن

 توانست پليس هفته يك از پس كه است يادم فقط بودم اطالع بي چيز ازهمه كه بودند خورانده من به هوشي بي داروي
 سراغم به كودكي زمان ترس زن آن ديدن با هم امروز مهبد داني مي. دهد نجات همدستانش و جادوگر آن دست از مرا
 مورد كه مخصوصا! است سخت قدر چه بودن اسارت در داني نمي. افتادم ها اذيت و آزار آن ياد به لحظاتي براي و آمد

 .بگيري قرار هم شكنجه

 :گفت و فشرد را دستش او دلداري براي مهبد

 .بيفتي تلخ اتفاقات ياد به تو بشم باعث خواد نمي دلم هيچ كني، فراموشش بهتره _

 :گفت و زد لبخندي مينوشكا

 .متشكرم ات همدردي از _

 :گفت شيطنت با مهبد

 .نياي من با فردا كه كردي بهانه را اين نكنه _

 :گفت و خنديد مينوشكا

 .ببينم را كارت محل نزديك از مايلم همچنان هنوز نكنم، ات همراهي من تا نروي زودتر خودت اگر _

 عهده بر را معارفه كار فروغ. عرشياست او كه زد حدس بود نديده را او قبال كه جواني مرد ديدن و خانه به شدن وارد با
 :گفت ديد پريده رنگ را او كه داريوش كرد، مي خستگي احساس كمي. كرد آشنا عرشيا نامزدش با را او و گرفت

 .نداري عادت گردش به زياد معلومه _

 :داد پاسخ او جاي به مهبد

 .كنه خستگي احساس كمي شد باعث هم گردش اين و بوده شلوغ سرش حسابي جان مينو روزه چند اين _

 :داد ادامه و كرد تشكر او از لبخندي با مينوشكا

 .بپردازم سياحت به استراحت جاي به دهم مي ترجيح ندارم چنداني آشنايي محيط به چون _
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 .آمديد فرانسه از گفت مي فروغ _

 :گفت و چرخيد عرشيا جانب به

 .بله _

 .آمديد را درازي راه ارث دريافت خاطر به _

 :گفت ناچار به ديد خاموش همچنان را او چون ولي داد چرخش مهبد روي به را نگاهش مينوشكا

 .بدهم توضيح برايتان تا ندارم مساعدي روحي اوضاع اكنون متأسفانه _

 :گفت و آمد اش ياري به مهبد

 .كني استراحت ساعتي تواني مي اي خسته اگر جان مينو! مورده بي هاي سؤال اين وقت چه حاال _

 .شد اتاق وارد و پذيرفت خوشحالي با او

 :گفت و كرد صدا را او مينوشكا كه داشت را تركش قصد مهبد

 .برخوردارم تو حمايت از جمع اين تو كه خوشحالم _

 :گفت و داد تكان دستي مهبد

 .طور همين منم _

 چهره لحظاتي براي كرد، ضعف احساس گذاشت برهم را هايش چشم وقتي. كند استراحت مدتي او تا شد خارج اتاق از و
 هايش پلك كم كم ولي رفت فكر به مدتي و گشود را خود ديدگان ترس با او و شد مجسم نظرش در زن آن كريه

 .رفت خواب به و شد سنگين

 صداي. شد خارج اتاق از ايستاد، آئينه مقابل در كه كوتاهي مدت از پس و برخاست رسيد گوشش به كه صدايي و سر از
 مقابلش در كه فرهام ديدن با. داشت مي وا خنده به خود هاي صحبت با را مجلس هميشه همانند كه شناخت فورا را ماني

 استقبال با و شناخت فورا داشتند داريوش با كه تشابهي از را هوري و هما. اند جمع جا آن اقوام همه دانست بود نشسته
 :گفت و انداخت اش برادرزاده به دقيق نگاهي هوري. شد روبرو آنها گرم
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 !شدي زيبايي خانم چه گذره مي سال بيست حدودا ديدم را تو كه باري آخرين از _

 :گفت آرام و گذاشت اش برادرزاده شانه بر دستي هما. نشست كنارشان در و كرد تشكري

 !كرد مي تعريف ازت خيلي فرهام. ديدم مي را تو زودتر داشتم دوست خيلي _

 :گفت و دوخت هما سوي به را خود نگاه دوباره و كرد بود اش متوجه كه فرهام به گذرا نگاهي و زد لبخندي

 .شدم آشنا نزديك از شما با كه خوشوقتم بسيار منم _

 عرشيا به نگاهي بفرماييد صداي با نيافت، را مهبد ولي چرخاند جمع بين در را نگاهش بودند جمع هم كنار در اقوام همه
 :گفت و داد قرار مخاطب را او داريوش. كرد تشكر و برداشت را فنجاني و كرد

 !شدي تر سرحال انگار _

 .شد بهتر حالم استراحت كمي با _

 كنند؟ مي كار چه جا اون خبر؟ چه مادرت و پدر از جان مينوشكا خب، _

 :گفت هوري به رو و گذاشت كناري را فنجانش

 .داره پيانو تدريس اي مؤسسه در مادر و كنه مي تدريس دانشگاه تو پدر _

 .فعالند دو هر ها وقت همون مثل هنوز پس _

 شناختيد؟ مي قبال رو مامي شما _

 :گفت و خنديد هما

 .شد دانيال و پري آشنايي باعث ورپريده هوري همين _

 .باشم ماجرا كل شنونده تا كنيد مي مشتاق مرا _

 :گفت گوشش كنار هوري

 .كنم مي تعريف برات رو ماجرا همه اومدي ديدنم به وقتي_
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 .پذيرفت او و

 گيد؟ مي مينوشكا گوش زير داريد چي خواهر دو شما معلومه _

 :گفت معترض هوري

 .كنه مي نگاه رو ما و ايستاده بست ماني اين باز _

 .بشنويم هم ما بگيد بلند اقل حد كنيد مي صحبت آروم آروم داريد نشستيد، كه وقتي از آخه _

 .بنشين ما پيش بيا هم تو ناراحتي اگر جون خاله _

 .متشكرم شما لطف از هما خاله نه _

 .نديدمش اومديم وقتي از كجاست؟ مهبد داداش، راستي _

 :داد پاسخ او جاي به شهين

 .بشه پيداش بايد ديگه ولي بره، شد مجبور و گرفتند تماس باهاش دفتر از _

 .باشيم نداشته اي برنامه روز اون براي كه بدونيم االن از اقل حد گيري؟ مي رو فروغ نامزدي جشن كي شهين راستي _

 :گفت و كرد همسرش به نگاهي شهين

 .نياد پيش اي مسئله اگر البته باشه ماه همين بيستم بود قرار كه امروز تا جون هوري... وا _

 :داد ادامه و گفت تبريكي هما

 .بزنيم باال آستين ماني و مهبد براي بايد فروغ از بعد بشن، خوشبخت كه... انشاءا _

 :گفت فرهام دادن نشان با هوري

 فرهام؟ نه مگه تره بزرگ بقيه از اون باشه هرچي باشي دكتر فكر به اول بهتره _

 :گفت بود شنونده فقط زمان آن تا كه فرهام

 .دارم وقت حاالها حاال نكنيد عجله زياد من براي جان خاله _
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 :گفت و كشيد هم در ابرو هوري

 .كنم دامادت خودم خوام مي دكتر؟ حرفيه جه اين _

 :وگفت كرد دخالت ماني

 .كنه مي دق تنهايي از داره كه بكنيد پسرتون حال به فكر يه زرنگيد خيلي شما اگر _

 :گفت ديد ساكت را مينوشكا كه هما. افتادند خنده به او لحن از همه

 داري؟ نامزد تو جان مينو _

 :گفت آرام و شد گلگون مينوشكا صورت

 .نه _

 :گفت شيطنت با هوري

 .بكنيم مينوشكا براي هم فكري يه بايد شد زياد هما و من كار پس _

 :گفت و خنديد داريوش

 .بزنيد بنگاه يه خواهر دو شما طوره چه _

 :وگفت خنديد هما

 .كنيم مشورت كمي موردش در بايد. نيست بدي فكر _

 .خنديدند همگي دوباره و

 !كنه نمي ما از يادي كس هيچ جا اين در انگار جمعند فاميل همه به به _

 :گفت و كرد نشستن به دعوت را او هوري. شد جمع وارد خندان مهبد

 !نالي مي ات نتهائي از داري هم تو كه بميره برات عمه _

 :گفت شيطنت با بود گرفته قرار آنها گفتگوي جريان در كمي كه مهبد
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 !نباشم صف ته كه اميدوارم رسه؟ مي من به نوبت كي حاال _

 :گفت و داد دلداري را او هما

 .بكنم برات فكري يك زودي همين به دم مي قول _

 :گفت و بوسيد را عمه صورت مهبد

 .دارم زرنگ و زبر عمه تا دو خوبه باز نيستند من تنهايي فكر به كه خودم خانواده _

 بذله با را خود و كرد مي شادي احساس بودند صميمي و راحت هم با حد آن تا كه دوستانه جمع آن در حضور از مينوشكا
 .نمود مي سرگرم آنها هاي گويي

 :پرسيد آرام و كرد جا جابه كنارش را خود مهبد

 چطوره؟ حالت _

 .شدم بهتر خيلي استراحت، كمي از بعد _

 .ببينم غمگين رو تو هستيم هم كنار در كه حاال نداشتم دوست هيچ دوني مي خوشحالم، _

 بودي؟ رفته دفتر به گفت شهين راستي متشكرم، _

 .ديدم مي رو اون حتما بايست مي كه داشتم قرار مشتري يك با _

 داري؟ جوشي و جنب پر كار معلومه _

 !كننده خسته خيلي و دقيقا _

 بنشينم؟ كنارتان هم من هست اجازه _

 :گفت و كرد مينوشكا به نگاهي فرهام. داد جا خود كنار در را فرهام مهبد،

 .نداشتيد رو تون عمه با مالقات به رغبتي چندان انگار ولي بوديم اومدنت منتظر روز چند _

 از را قولش كه مطمئن راننده حتي و اتومبيل تهيه براي شدم مجبور گذاشتيد، تنها غريب محيط ان در مرا شما وقتي _
 .بيايم هما ديدن به تا نكردم فرصت دليل اين به كنم اقدام خودم بودم گرفته شما
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 :گفت شرمگين فرهام

 .كردم فراموش كامال كه بود شلوغ سرم بيمارستان در قدر آن كن باور _

 :گفت و شد تر نزديك او به فرهام. گذاشت تنها را آنها لحظاتي براي مهبد

 كردي؟ ارزيابي چگونه رو اقوامت _

 .صميمي و خونگرم خيلي _

 :گفت و خنديد فرهام

 بسياري هاي نقشه برات ملك اون تصاحب براي كدومشون هر باش مطمئن نخور، رو فريبنده ظاهرهاي اين گول _
 .دارند

 :گفت سخن اين شنيدن از متعجب مينوشكا

 زني؟ مي من به را حرف اين چرا _

 .خوري مي رو اينا فريب زود و داري مهربوني و پاك قلب دانم مي چون _

 !هم؟ هما حتي _

 :گفت و كرد نگاهش مستقيم فرهام

 .كند پوشي چشم اون از نيست حاضر كسي باشد ميان در پول تومان ميلونها پاي وقتي نه؟ كه چرا البته، _

 اي؟ كشيده برايم اي نقشه چه تو خود _

 :گفت و كرد كوتاه اي خنده فرهام

 .بود گفته رو چيز همه من به بود زنده بزرگ خانم وقتي رسه، مي تو به اموال اون دونستم مي ابتدا همون از من _

 نگفتيد؟ چيزي ديگران به چرا پس _

 .ديدم نمي ماجرا اصل گفتن براي دليلي _
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 ندارم؟ اون پذيرفتن براي تمايلي اصال من كه صورتي در ببخشه من به رو خونه گرفت تصميم تاج ملوك چرا _

 .كرده رو كاري چنين چرا فهمي مي خودت زمان گذشت با _

 :گفت ناگاه به مهبد و شد كشيده فروغ جشن به بحث دوباره غذا ميز سر

 .گرفتم جان مينو از رو رقص دور يك افتخار ديروز من دونيد مي _

 :گفت و زد سوتي ماني

 !زرنگي خيلي تو بابا _

 :گفت مينوشكا به هوري

 .بزني رو اي قطعه برامون بدي قول بايد كرد مي تعريف پيانوات نواختن از خيلي ماني _

 ترسي احساس صميمي و دوستانه گفتگوهاي همه آن با كرد اطرافش به نگاهي مينوشكا... پذيرفت لب بر لبخندي با او و
 .كرد مي موهوم

 نگراني براي دليلي ولي افتاد هايش صحبت ياد به و ماند مردد لحظاتي بود فروغ با گفتگو سرگرم كه فرهام به نگاهي با
 .ديد نمي

 .بود گفته را سخنان اين چه براي فرهام دانست نمي

 نخوردي؟ چيزي هنوز كه تو _

 :گفت و زد مهبد جانب به لبخندي

 .ندارم غذا با اي ميانه زياد معموال من _

 .گرفت فاصله ميز از ديگران از زودتر و

 با كه بود نگذشته لحظاتي. بود كرده استراحت آن در ساعتي قبال كه شد وارد اتاقي به آنها از هوري و هما شدن جدا با
 :گفت و نشست تخت لبه روي كنارش فروغ. كرد دعوت داخل به را او و ديد را فروغ در به اي ضربه
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 همراهي منو لباس انتخاب در كردي پيدا فرصت اگر كنم خواهش ازت خواستم مي ولي شلوغه سرت خيلي دونم مي _
 .كني

 :گفت و فشرد را دستش مينوشكا

 .آم مي بگو خواستي زمان هر حاضرم، ميل كمال با _

 پوشي؟ مي لباسي چه روز اون براي راستي _

 :گفت و كرد فكري

 .كنم مي پيدا آنها بين در مناسبي لباس مطمئنم آوردم، خودم با زيادي هاي لباس من _

 :گفت چيني مقدمه كمي از پس ولي بود مردد كمي خود پرسش براي فروغ

 شدي؟ عاشق حال به تا تو مينو _

 :گفت و خنديد مينوشكا

 .باشم آزاد دارم دوست فعال دارم فرصت خيلي مسائل اين براي هنوز من _

 :گفت زيركي با فروغ

 .باشه شده تو دلباخته كه بوده كسي مطمئنا ولي _

 .بود شده آشنا دانشكده راهروي در او با بار اولين براي كه پسري همان افتاد، استپان ياد به مينوشكا

 !كنم نمي فكر نه _

 .يافت خواهي بسياري خواهان جا اين در مطمئنا هستي، جذابي و زيبا دختر تو _

 .كرد مي سرگرم را مارگارت و او روزها كه افتاد خوشي خاطرات ياد به و كرد قدرداني او تمجيد از

 .كني استراحت تو تا رم مي ديگه من جان مينو خب _

 .رفت و كرد رها بود داده سوق سويش به كه افكاري با را او و
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 كنار كردند، گردش پاريس هاي خيابان در مارگارت اش مستخدمه با مدتي كه اين از پس. بود شده دانشگاه وارد تازه
 وارد تازه او همانند برخي كه دانشجو همه آن ديدن از. شد جا آن وارد درسي روز اولين براي و شد جدا او از دانشكده

 يافت فرصت او بودند نيامده ها بچه از تعدادي هنوز. شد كالسي وارد مدتي از پس و ايستاده كناري در زده هيجان بودند
 چند و دختر دو ديدن با و برگشت صداها جانب به كالس آخر از هايي خنده شنيدن از. شود آشنا اطرافش با بيشتر تا

 اشغال ها نيمكت تمامي كه بود نگذشته ساعتي. چرخاند تخته جانب به را سر دوباره بودند بش و خوش سرگرم كه پسر
 .كرد معرفي آنان دبير را خودش كه ديدند را مسني مرد در به اي ضربه با ان از پس و شد

 مينوشكا به نوبت وقتي شد آشنا ها بچه تك تك با. باشد داشته ها بچه با اي دوستانه رفتار كرد مي سعي موريس آقاي
 صحبتش ادامه در ولي. آورد زبان بر را ايران نام مينوشكا و پرسيد را مليتش و كرد زمزمه بار چندين را نامش رسيد
 :گفت

 .ام بوده جا اين در طفوليت از من البته _

 .آسياست قاره در شرقي كشور يك ايران _

 محيط با مدتي گذشت از پس. شد سپري مهمي رخداد هيچ بي ديگر هاي ساعت آن از پس و رسيد پايان به ساعت آن
 غالبا را او كه مارگارت. يافت نمي را مارگارت با همكالمي فرصت ديگر ها درس سنگيني وجود با. گرفت خو جا آن

 .بپردازد كارهايش به راحت خيالي با او تا گرفت مي فاصله او از ديد مي مطالعه سرگرم

 :گفت مي كه شد صدايي متوجه بود گرفته پيش در را كالس راه كه حالي در دانشكده سالن در روزها از يكي در

 آسيايي؟ دختر آهاي _

 :گفت و رفت كنارش به. ديد را بود شده وارد كالسشان به تازگي كه را استپان و نگريست خود سر پشت به متعجب

 بودي؟ من با _

 :گفت و كرد برانداز را او نگاهي با استپان

 داره؟ وجود جا اين هم اي ديگه آسيايي تو جز به مگر _

 .آسيايي نه مينوشكاست نامم من ولي _

 .رفت و گرفت را راهش دوباره و
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 .اولي هميشه ها بچه بين رالي مسابقات تو شنيدم _

 :گفت و زد چرخي مينوشكا

 .آوردي رقيب برام نكنه _

 :گفت و داد نشان را خودش انگشت با استپان

 .بدي مسابقه من با خوام مي _

 :گفت و كرد عجيبش هاي لباس و بور بلند موهاي آن با او به نگاهي

 .برم اتومبيلم بر و دور ندارم دوست ترم پايان تا هم فعال و نداشتم تمرين كه مدتيه االن _

 :گفت و رساند او به را خود استپان

 !بزني جا زود قدر اين كردم نمي فكر _

 :گفت و زد پوزخندي مينوشكا

 .كني فكر توني مي مايلي طور هر _

 پس. رساند كالس اخر به را خود او به نگاهي با و شد كالس وارد كه ديد را استپان دقيقه چند فاصله به. شد كالس وارد و
 :گفت و آمد كنارش به هايش همكالسي از يكي رز كالس، گرفتن پايان از

 دي؟ نمي مسابقه اون با چرا گيره مي معركه داره خيلي استپان مينوشكا، _

 :داد پاسخ اعتنا بي

 .كن پرهيز نادان هاي آدم با مسابقه از هميشه گفته پاپا _

 :گفت معترض رز

 .ده مي تغيير خودش نفع به رو جو داره اون ولي _

 .ديگه چيز نه كنم، مي فكر امتحاناتم به بيشتر چيزي هر از االن شي؟ مي ناراحت چرا تو _
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 .بكني ديوونه استپان اين حال به فكري يه بهتره حاال! گيري مي خوبي نمرات هميشه كه تو _

 :گفت و انديشيد لحظاتي. زده زل او به سبزش چشمان با طور همان كه ديد را استپان و زد چرخي آرام مينوشكا

 .كنم صحبت پاپا با اين از قبل بايد _

 .شي مي برنده كني ثابت بايد. بستند شرط تو روي ها بچه همه اس، مسابقه يه فقط اين _

 :گفت و كرد بود بندي شرط در خودش باخت نگران كه رز به نگاهي

 .دم نمي مسابقه اصال شدم، منصرف _

 هميشه كه مارگارت با را موضوع خانه به ورودش محض به. شد خارج كالس از و گذاشت باقي حال همان در را او و
 :گفت و زد لبخندي او. گذاشت ميان در بود خواهري چون برايش

 .گرفتي اي عاقالنه تصميم تو _

 طوري؟ چه پيانو تمرين يك با. پسندي مي منو تصميم تو كه دونستم مي _

 :گفت خوشحالي با

 .موافقم موافق _

 .كشيدند كار از دست و آمدند خود به تازه دانيال شدن وراد با و بودند تمرين سرگرم زمان گذر به توجه بدون ها ساعت

**** 

 !صفارزاده خانم _

 .موريس آقاي بله _

 !نداري رو مسابقات دوره اين در شركت قصد شنيدم _

 .بمونم عقب هام درس از و بگيره رو وقتم تمرينات ترسم مي چون درسته _

 .بشه اي ديگه كس به متعلق جام دوره اين كه حيفه. هستي دانشكده اين شاگردان ترين زرنگ از يكي تو اما _
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 :داد ادامه و كرد استپان به نگاهي

 .بشه تكرار ديگري كس براي افتاد جورجيا براي كه اتفاقي خوام نمي كنم، شركت ديگه خوام نمي _

 .بنشيني توني مي _

 :گشود را آن توجه جلب بدون. داد دستش به را اي برگه آرام رز نشست وقت

 "استپان. باشيم داده هم با را اي دوستانه مسابقه داشتم قصد فقط باشي، من نگران خوام نمي "

 .داد كرد، مي تشريح برايشان را اي معادله حل داشت كه موريس آقاي به را خود حواس و بست را آن

 .يافت خود منتظر را استپان كه داشت را كالس از خروج قصد ساعت آخر

 توني نمي دليل اين به اگر و نداشتي گناهي هيچ تو ولي دوني مي مقصر جورجيا خاطر به رو خودت دونم مي مينوشكا _
 .كنم رقابت تو با جوانمردانه دارم قصد من كه بدوني خوام مي كني شركت

 :گفت و زد لبخندي

 .كنم آماده رو خودم كنم نمي فرصت برم، ايران به اي مسئله خاطر به رو مدتي مجبورم چون. نداره تأثيري هيچ _

 :پرسيد تعجب با استپان

 بموني؟ جا اون خواي مي ري؟ مي ايران به چرا _

 :گفت و برداشت را كيفش مينوشكا

 .آد مي پيش برام اي برنامه چه جا اون در ببينم بايد دونم، نمي هنوز _

 . شد جدا او از و

 

 

  چهارم فصل
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 خوابي؟ مينو مينو، _

 .شد خير نيم و افتاد فروغ به چشمش و زد غلتي

 .كنم بيدارت حتما تا داشت اصرار ولي بشي بيدار زود نداري عادت گفتم مهبد به _

 ولي داشت استراحت به شديدي نياز هنوز كه آن با. گفت پاسخ را فروغ بخير صبح و كشيد خود خمار چشمان به دستي
 .گرفت پيش را دفترش راه مهبد با ساعتي از پس و برخاست

 "زاده صفار ساختماني دفتر" بود نوشته كه انداخت بزرگي تابلوي به نگاهي دفتر، ساختمان كنار

 دختري سيماي محو لحظاتي و خاستند مي بر مهبد ديدن با كاركنان از هريك. شدند ساختمان وارد و شد همقدم مهبد با
 .كرد مي همراهي را او كه شدند مي

 و كرد نشستن به دعوت را او مهبد. كرد مي توجه جلب بزرگي ميز وسط در بسياري هاي نقشه كه شدند اتاقي وارد
 :گفت

 !بياد خوشت جا اين از اميدوارم _

 :گفت و درآورد گردش به اتاق در را نگاهش مينوشكا

 !باشي داشته جالبي كار بايد _

 آن با. كرد سرگرم آنها ديدن با را خود و رفت ها نقشه سوي به. شد خارج اتاق از و گذاشت تنها را او لحظاتي براي مهبد
 را مينوشكا و برگشت دوباره مهبد. بود كننده سرگرم برايش خطوط آن ديدن ولي شد نمي متوجه آنها از چيزي كه

 :گفت حال همان در و رفت كنارش به و خنديد ديد، ها نقشه مطالعه سرگرم

 .دي مي نشون عالقه چيزي هر به معلومه _

 دوني؟ مي هم چيزي خطوط اين از مهبد _

 .ده مي نشون رو ساختمون اجزاء باقي و اتاق سرويس، گرفتن قرار محل بنا، ساخت نوع ها نقشه اين _

 !جالبه خيلي _
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 كنم؟ استفاده اتاقت تلفن از تونم مي مهبد راستي _

 بگيري؟ تماس خواي مي خاصي جاي با البته، _

 :گفت رفت مي تلفن جانب به كه همانطور و خنديد

 .ايرانه داخل نباش نگران _

 :گفت و زد لبخندي هم مهبد

 .كردي راحت رو خيالم شد خوب _

 .كرد معرفي را خود و شناخت را قباد صداي لحظاتي از پس

 .بودم تماستون منتظر وقت دير تا ديشب _

 خواستم مي فقط. موندم جا همون رو شب. بدم اطالع شما به كردم فراموش كه گذشت خوش بهم اقوام بين در قدر آن _
 .بروم بزرگ خانم وكيل ديدن به تا بيايي دنبالم به امروز

 خونه؟ همون باشه _

 نه؟ يا شناسي مي رو جا اين دونم نمي هستم داريوش ساختموني دفتر االن من _

 .بودم برده پيغام جا اون خان داريوش براي بار چندين البته _

 .هستم منتظرت سه ساعت من پس خوب بسيار _

 مهبد منشي پنداشت مي كه نقشي ريز دختر ديدن با و شد خارج اتاق از مهبد طوالني غيب با. كرد قطع را تماس سپس
 :گفت و برخاست مينوشكا ديدن با او. رفت كنارش به باشد

 بدم؟ انجام براتون كه هست كاري خانم _

 .بشم آشنا جا اين محيط با كمي خواستم شد طوالني غيبتش مهبد ديدم چون. باشيد راحت كنم مي خواهش _

 باشيد؟ زاده صفار آقاي آشنايان از بايد شما _

 .هستم عموشون دختر من _
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 .نداريد هم به شباهتي چندان ولي _

 .هستم مادرم شبيه بيشتر چون شايد _

 . رفته سر ات حوصله حسابي كه معلومه جان مينو ببخشيد _

 :گفت و زد لبخندي مهبد ديدن با

 .بردم مي لذت خانم اين با همكالمي از داشتم اصال نه _

 :گفت اش منشي به رو حال همان در و كرد دعوت داخل به را او و گرفت را مينو دست مهبد

 .بياورند قهوه ما براي بگيد _

 :گفت و نشاند خود مقابل در را او

 گرفتي؟ تماس _

 .برم ديدنش به بايد دارم رادمنش با مالقاتي قرار امروز آره، _

 :گفت و رفت فكر به لختي مهبد

 .كنم مي همراهيت جا اون تا خودم _

 .رم مي جا اون به خودم بياد دنبالم به گفتم قباد به ندارم مزاحمت قصد اصال نه، _

 جوان مهبد از زودتر داشت قرار در روبروي كه مينوشكا در به اي ضربه با. كرد سكوت و ندانست جايز را اصرار مهبد
 و زد لبخندي و رفت سويش به جوان آن ديدن با مهبد. داشت آراسته بسيار ظاهري كه ديد را قامتي بلند و پوش خوش
 :گفت

 !اومدي كردي خوب چه گل، پيمان آقا به به _

 به رو و كرد مينوشكا گيراي چهره به دقيق نگاهي پيمان. فشرد را دستش گرمي به و كرد معرفي او به را مينوشكا بعد
 :گفت دوستش

 !داري زيبايي اين به عموي دختر بودي نگفته _
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 :گفت و خنديد مهبد

 .كردم پيداش روزه چند تازه هم خودم چون _

 روابط يكديگر با ها سال كه هستند قديمي دوستان آنها دريافت هايشان صحبت خالل در مينوشكا. خنديدند سه هر و
 :گفت پيمان. بودند شريك يكديگر شادي و غم در و داشته خوبي

 .آمدم مي بعدا داري ميهمان دونستم مي اگر _

 :گفت و زد دوستش شانه به دستي مهبد

 .نيست غريبه كه جان مينو _

 برجاست؟ پا امروز ناهار قرار يعني پس _

 :گفت و كرد مينوشكا به نگاهي مهبد

 موني؟ مي كه ناهار براي _

 .بله نباشم، مزاحم اگر _

 :گفت دوستش به رو مهبد

 يان؟ مي كساني چه ها بچه از آييم، مي مينو و من حله، پس _

 .بيان قراره كه االن تا هم شاهين و مژگان و آد مي افسون با پدرام _

 بياد؟ اونم قراره بودي نگفته مگه چي؟ ساناز پس _

 :گفت و كشيد هم در ابرو پيمان

 و پرند مي هم به دوباره ندارم، مژگان و افسون وجود با اونو حوصله اصال امروز ضمن در. شد حرفمون باهم دوباره _
 .گيرند مي رو حالمون حسابي

 .داري دوست طور هر _

 .شدند خارج ساختمان از سه هر ساعت به نگاهي با و
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 :گفت مهبد به رو آمد در حركت به ماشين وقتي. باشد دو آن با گرفت تصميم داشت اتومبيل خود كه اين وجود با پيمان

 كنه؟ نمي زندگي ايران داره، لهجه كردن صحبت در كمي عموت دختر _

 .كرده مي زندگي جا اون كودكي از برگشته، فرانسه از روزه چند تازه _

 :گفت آهسته دوستش به رو و كرد بود اطراف مناظر تماشاي سرگرم كه او به ديگر نگاهي پيمان

 !اي سليقه خوش خيلي هم تو _

 .نيست معلوم چيزي كه هنوز _

 :گفت زيركي با پيمان

 باشم؟ سركار رقيب كه دارم رو شانس اين من يعني پس _

 :گفت غيظ با مهبد

 ... گرنه و باشي داشته نظري موردش در نداري حق _

 !كردم شوخي كني؟ مي ترش چرا حاال خب _

 وقتي. نگريست مي اطراف به و داده نشان توجه بي را خود همچنان بود شده آنها هاي صحبت متوجه كماكان كه مينوشكا
 دوستان ديگر با نزديك از و رفتند شده ديده تدارك آنها بودبراي معلوم كه بزرگي ميز طرف به شدند رستوران وارد
 برده بهره اش چهره زيبايي براي روز هاي جراحي از بود معلوم كه يافت زيبا دختري را افسون مينوشكا. شد آشنا مهبد
 پدرام حسادت حس كه كرد مي رفتار طوري داشت، پسران ديگر با بش و خوش در سعي حال همه در كه او. بود

 به را مينوشكا ذهن بارها بلند هاي خنده آن و رنگش چند و آشفته موهاي آن با مژگان او برخالف ولي نشود برانگيخته
 از بيش سياهش چشمان و ريز جثه آن با شاهين كرد مي احساس ورودش لحظه همان از ولي. كرد مي مشغول خود

 مهبد. بگشايد را صحبت باب او با كرد مي سعي همچنان و داد نمي اهميتي هيچ هم مژگان به حتي. نگرد مي را او ديگران
 :گفت آرام ديد تر ساكت ديگران از جمع آن در را او كه

 .كنيم ترك رو جا اين ديگران از زودتر تونيم مي بخواهي اگر _

 :گفت اعتراض با بود شنيده را او هاي صحبت كه شاهين
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 كني؟ محروم زيبات عموي دختر ديدن از رو ما خواي مي چرا _

 :گفت پيمان

 .كنه مي قاطي حاسبي مهبد گرنه و باش زدنت حرف مواظب _

 :گفت پر نيمه دهاني با بود خوردن مشغول همجنان كه پدرام

 .كرد پاره تيكه رو خودش كه افسانه بيچاره بود نداده تله به دم مهبد حال به تا چرا بگو پس _

 :گفت عصبانيت با مهبد

 !شي خفه بهتره _

 :گفت غيظ با افسون

 .باش زدنت حرف مواظب آهاي _

 :افزود صحبتش ادامه در مژگان و

 .كرده فراموش رو چيز همه زود چه افتاده فرنگي دختر اين به چشمش ببين حاال _

 :گفت و كرد دخالت پيمان

 .بكنيد رو مهبد ميهمان مالحظه كمي بهتره _

 نياوردي؟ رو ساناز چرا پيمان راستي _

 .شه مي گرفته حالم حسابي كه نيار اونو اسم ديگه تو مژگان كنم مي خواهش _

 دارن؟ دوستتون كنين بارو تا بميرن بايد دخترها بيچاره ديگه، همون _

 :گفت لبخندي با و انداخت بود معترض كه مژگان به نگاهي شاهين

 .هستي خواهانم قدر چه كه فهميدم من و نمردي تو كه ديدي ولي _

 :گفت و كرد تنگ را چشمانش مژگان
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 نداشتي؟ موردم در نظري هيچ تو يعني _

 از زودتر و شد آور ياد را مالقاتش قرار مهبد به ساعت به نگاهي با بود شده خسته بيهوده بحث آن از كه مينوشكا
 :پرسيد پيمان بود تنها پيمان با كه لحظاتي. كرد همراهي را آنها پيمان فقط بين اين در. گردند ترك را جا آن ديگران

 .كنيد مي شركت رالي مسابقات در شنيدم _

 .ام نداشته تمرين ايران به سفرم خاطر به مدتيه ولي كردم مي شركت البته _

 ببرم؟ جا اين پيست به را تو روزي داري دوست _

 كه داد قول ولي شد جدا آنها از پيمان دفتر، كنار. پذيرفت شود آشنا نزديك از جا آن امكانات با نبود ميل بي خود كه او
 .ببرد پيست به را او حتما

 

 قباد سوي به و كرد تشكر اش پذيرائي خاطر به مهبد از جا همان. ديد خود انتظار در را قباد و شنيد را ماشيني بوق صداي
 .داد تكان مهبد براي دستي و رفت

 :گفت قباد شد جا جابه اتومبيل در وقتي

 .شديد غافل اتان خانواده از حتي كه كردند شما از گرمي پذيرايي اقوامتون معلومه _

 گرفت؟ تماس من با كسي مگر _

 .نبوديد شما ولي گرفتند تماس مادرتون بار چند _

 .گيرم مي تماس باهاش امشب حتما _

. كرد سرگرم دادند مي دست از را اوليه جاذبه آن كم كم كه مناظر آن ديدن با را خود و گذراند سكوت در را مدتي
 تمامي بود مجبور ارث آن پذيرش خاطر به ولي نبود دلچسب برايش چندان غرغرو پيرمرد ماني قول به آن با مالقات
 .كند طي را آن قانوني مراحل

 لبخندي با و كرد نشستن به دعوت را او مينوشكا ديدن محض به او. ديد خود انتظار در را او شد، كه رادمنش اتاق وارد
 :گفت
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 !بياي كنار اقوامت با باشي توانسته اميدوارم _

 :گفت و زد لبخندي مينوشكا

 .دارند من با اي دوستانه رابطه آنها نبود مشكلي كار _

 :گفت و نشست او مقابل در و كرد جا جابه را ضخيمش عينك رادمنش

 .ترند خطرناك هم سمي مار از موقع به چون نخور، رو فاميل اين ظاهر گول زياد و كن قبول پيرمرد من از ولي _

 :گفت و كرد نگاهش مبهوت

 .داد تذكر من به هم فرهام را سخنان همين _

 :آورد ياد به را دكتر و انديشيد لختي رادمنش

 كسي تنها. كرد مي تمجيد و تعريف او از هم بزرگ خانم مرحومه هميشه. دانست جدا فاميل اين از بايد رو پسر اون _
 .اومد مي ديدنش به هفته هر مشغله و دوري باوجود كه بود

 نكرد؟ انتخاب وارث عنوان به اونو چرا پس _

 :گفت و دوخت دختر سوي به را نگاهش رادمنش

 .كنه جبران شده مرتكب روزي كه رو اشتباهي خواسته مي شايد _

 :پرسيد بود ماجرا اصل شنيدن انتظار در كه او

 اشتباهي؟ چه _

 :گفت و داد قرار مقابلش در را سند تعدادي و برخاست صندلي از رادمنش

 اون مالك رسما اكنون هم از شما. كنيم موكول اي ديگه روز به رو ها صحبت اين و بپردازيم خودمون كار به بهتره _
 ولي كنيد استفاده تونيد مي مايليد كه طور هر اموال از. هستيد بانك در خانم نقدي وجوه و جواهرات حتي و وسايل خونه
 از يكي بايد فقط البته ببخشيد كسي به اونو تونيد مي. نداريد اونو فروش حق شرايطي هيچ تحت ملك، اون مورد در

 .باشند صفارزاده خاندان
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 شده مردد آن پذيرش در داد مي ملك آن باره در رادمنش كه توضيحاتي با كرد، امضاء را ها برگه از تعدادي مينوشكا
 .بود

 اطالع بي آن از او و داشته وجود خاندانش بين در كه بود سري انديشه در همچنان ولي شد خارج دفتر از ساعتي از پس
 .بود

. رفت سويش به متعجب. ديد خود انتظار در جلوتر كمي را مهبد حيرت با ولي رفت سويش به. ديد خود انتظار در را قباد
 :گفت و رفت استقبالش به لبخندي با ديد را مينوشكا كه همين مهبد

 ما با هم تو نباشه بد اومد نظرم به چالوس بريم رو روزه چند اين خواستيم مي. بياورم طاقت نتوانستم كردم هرچه _
 .ببيني نزديك از رو جا اون بخواد دلت شايد گفتم باشي،

 :گفت نداشت رو دعوتي چنين انتظار اصال كه او

 .دارم پيش در اي برنامه چه دانم نمي درستي به هم االن نبودم، سفر فكر در اصال من _

 :گفت دعوتش قبول براي او تشويق با مهبد

 .گذره مي خوش مطمئنم بياي ما با بهتره _

 :گفت و كشيد نفسي مينوشكا

 .كني مي وسوسه پذيرش، در مرا _

 :گفت و خنديد مهبد

 !ديگه؟ قبوله يعني پس _

 مي تمنا را او بودن كه لبخندي آن با مهبد مهربان چهره در شد دقيق هرچه ولي افتاد رادمنش هشدار ياد به لحظاتي براي
 .كند احتياط بيشتر كارهايش انجام در گرفت تصميم ولي نيافت مرموزي نكته هيچ كرد

 ديگه؟ آيي مي بله، خانم خب _

 :گفت و خنديد مينوشكا
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 .كنم ات همراهي تا كني مي مجاب مرا كه قدر آن كني، مي اصرار ها بچه مثل _

 :گفت و فشرد را دستش شادي با مهبد

 ...ديگران و فروغ دنبال ريم مي جا اون از بعد و برداري رو وسايلت تو تا خونه ريم مي پس _

 به نگاهي آينه از قباد. كند آماده روزه چند سفر براي را خود تا گرفت پيش در را خانه راه و رفت قباد سوي به مينوشكا
 :گفت و كرد بود فكر در كه او

 !بمانيد تنها روز يك براي بذارن خوان نمي اقوامتان كه معلومه _

 .ندارم خوشايندي احساس چرا دونم نمي ولي دارند لطف من به همگي كه درسته _

 :گفت و كرد اش گرفتگي به نگاهي دوباره قباد

 .بود نخواهد لطف از خالي جا اون ديدن چون ببريد لذت سفر اين از كنيد سعي بهتره _

 او به رو بنابراين. بگيرد كمك قباد از گرفت تصميم و بود اي انديشه در. ديد را مهبد و كرد خود سر پشت به نگاهي
 :گفت

 كنيد؟ همراهي مرا سفر اين در تونيد مي شما _

 :گفت و خنديد قباد

 باشم؟ محافظتون خوايد مي _

 :گفت نگراني با رنجانده را او پيشنهاد اين با كرد مي احساس كه مينوشكا

 باشم، داشته اطمينان هايتان كمك و شما به توانم مي كنم مي احساس چرا دانم نمي ولي نداشتم اهانت قصد كنيد باور _
 با رابطه در تا كرد سفارش من به خيلي پاپا بيايم ايران به شد قرار وقتي حتي. شود مي آرامش باعث كنارم در شما بودن

 .كنم رعايت را احتياط جانب اش خانواده

 :گفت و كرد بود پاسخش انتظار در كه او به نگاهي آينه از قباد

 .پذيرم مي باشيد مايل شما اگر _
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 :گفت خواستش در شدن پذيرفته از خوشحال مينوشكا

 .كنم مي خواهي عذر شما از من ديديد ديگران از احترامي بي اگر بگويم بايد حاال همين _

 از رفتار گونه همه به باشيد مطمئن پس هستيم، صفارزاده خاندان بين در كه هاست مدت ما خانم؟ حرفيه چه اين _
 .ايم كرده عادت آنها جانب

 .كنيد مي همراهي مرا هستم ايران كه مدتي در شما كه خوشحالم واقعا _

 را سفارشاتي مينوشكا مهبد، رسيدن از قبل. شد ساختمان وارد همراهش و رساند او به را خود مهبد مقصد، به رسيدن با
 :گفت ديد خود تعجيل به توجه بي را او كه مهبد. بود او شدن آماده انتظار در خود و بود داده قباد به

 بيفتيم؟ راه االن نيست قرار مگه _

 :گفت و زد لبخندي مينوشكا

 .كند آماده را وسايلش قباد تا كن صبر فقط رويم مي چرا _

 :پرسيد متعجب مهبد

 بياد؟ هم پسره اون قراره مگه! قباد؟ _

 :گفت و نشست مبل روي مهبد كنار در

 .بياد چالوس به ما با دم مي ترجيح باشه جا اين در اقامتم مدت تا من راننده قراره چون _

 .كنم مي همراهي رو تو بخواي كه جا هر جان مينو اما _

 :گفت و كرد او به آميزي تشكر نگاه مينوشكا

 .كنم اذيت را نوازم مهمان و مهربان عموي پسر خيلي خوام نمي ولي! داري لطف خيلي من به تو دونم مي _

 :گفت و شد خرسند تمجيد اين از مهبد

 تنها چالوس تا پسره اون با تو گذارم نمي ولي ندارم حرفي من بياري اونو خواي مي اگر داري، دوست تو كه طور هر _
 .باشي
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 :گفت و برخاست جا از مينوشكا

 .هست جا ما سه هر اندازه به جا اون باشي، ما ماشين ميهمان هم تو توني مي _

 .نكرد اعتراضي ديگر و پذيرفت مهبد

 **** 

 نشدم؟ كه مزاحم _

 :گفت و داد تكان كرد مي حركت جلوتر آنها از كه اش خانواده و فروغ براي دستي مينوشكا

 .اينجا بياد بگو تنهاست هم فروغ اگر _

 نه؟ يا داري رانندگي تصديق قباد راستي! كافيه دادي راه منو كه همون _

 .دارم نگه دستم تو رو فرمون طور چه دونم مي باشه راحت خيالتون _

 :گفت و چرخاند بود نشسته عقب كه مينوشكا سوي به را خود مهبد

 !درازه خوب زبونش حداقل كردي استخدام اي راننده خوب _

 :گفت معترض مينوشكا

 .كنم ات پياده جاده وسط شم مي مجبور چون كني صحبت طوري اين قباد با نداري حق _

 :گفت قباد به رو و خنديد مهبد

 !خواد مي رو خاطرت خيلي كه معلومه _

 .كرد اكتفا پوزخندي به او و

 آد؟ مي هم ديگري كس ات خانواده جز به _

 !بزنه بهمون سري يه جا اون بياد شاهرخ دايي شايد _

 گي؟ مي رو راستش قدر چه بكنم ازت سؤالي يه اگه _
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 :گفت و چرخيد مينوشكا جانب به كامال مهبد

 نه؟ يا بدم جواب تونم مي ببينم بپرس حاال _

 :گفت و كرد متمركز مهبد صورت روي را روشنش چشمان مينوشكا

 داشتي؟ محبت من به قدر اين باز نبودم مسابقه اين برنده من اگر بدونم خوام مي _

 ...كردي فكر نكنه مينوشكا؟ حرفيه چه اين _

 .دوخت بيرون به را نگاهش و گرفت روي او از قهر حالت به و

 :گفت او و برگشت عقب به مينوشكا خنده صداي با

 .كنم مي پيدا بدي احساس چون حساس آقاي كني قهر خواد نمي حاال باشي حساس اندازه اين تا كردم نمي فكر _

 !نبود جالبي شوخي كه كن قبول _

 :گفت و داد صندلي به را خود تكيه مينوشكا

 .نبود بد تو امتحان براي ولي _

 :گفت قباد به رو سپس

 .كنم رانندگي كمي هم من تا كن توقف كردي خستگي احساس وقت هر _

 :گفت و كرد تنظيم او روي را آينه قباد

 !برم مي لذت هم خيلي مناظر اين ديدن از ضمن در نيستم خسته من كنيد استراحت شما _

 .كني صحبت خودت از كمي هستيم راه تو كه مدتي در بهتره مينوشكا _

 خواهرم مثل مارگارت دارم دوست خيلي را او و است كنارم در هميشه كه دارم مهرباني نديمه فقط ندارم، خاصي چيز _
 .عزيزه برام

 گي؟ نمي چيزي اونها از چرا چي؟ خواهانت هوا _
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 هنوز ولي بود آورده برايش گل اي شاخه حتي و بود آمده فرودگاه به اش بدرقه براي كه افتاد استپان ياد به لحظاتي
 .نداشت او به نسبت احساسي

 !ندادي منو جواب _

 .بدهم سوالت به كه ندارم جوابي چون _

 .كنيم استراحت مدتي رستوران اين كنار بخواهيد اگر خانم _

 !كنيد استراحت كمي تونيد مي هم شما خوبيه؛ فكر _

 !داره مطبوعي بسيار هواي اينجا _

 .شن مي زيباتر اطراف مناظر و بهتر هوا بريم جلوتر چه هر تازه _

 كنار به و شد جدا آنها از زودتر قباد كه بودند صحبت و استراحت سرگرم آنجا در مدتي. شدند رستوران وارد سه هر
 .رفت ماشين

 .كني رفتار قباد با تر مؤدبانه كمي كنم خواهش خوام مي مهبد _

 ديدي؟ اون به نسبت من از احترامي بي مگه _

 .بكنه بودن غريبه احساس ما كنار در كه نكني رفتار طوري خوام مي فقط نه _

 .بفرماييد امر شما چه هر خانم چشم _

 .بياي كوتاه اي خواسته هر برابر در حاضري راحتي به كه هستي قلبي خوش پسر تو متشكرم، _

 :گفت و خنديد مهبد

 .اي خواسته هر نه البته _

 وارد با. كند رفتار قبل از بهتر قباد با تا دارد سعي مهبد كه ديد مي مينوشكا بار اين و دادند ادامه خود سفر به دوباره
 !شد لذت در غرق سبزي سر همه ان از و نگريست مي اطراف به دقت با مينوشكا چالوس، به شدن
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 درختان و زيبا نماي آن با ويال. ديدند آنجا در را داريوش ماشين و شدند وارد وياليي به تا بودند حركت در را مدتي
 .كردند مشغول خود به را مينوشكا مدتي بودند پوشانده را آن اطراف كه بسياري

 .رفت كنارشان به و داد تكان برايشان دستي آنها ديدن با فروغ

 رسيدي؟ راحت مينوشكا _

 .ديدني و دلچسب هم خيلي! بود عالي _

 ساختمان وارد هم مهبد و قباد آنها از زيادي چندان نه فاصله در و كرد دعوت داخل به را او و گرفت را دستش فروغ
 .شدند

 :گفت و كرد نشستن به دعوت را او لبخندي با شهين

 !شدي خسته سفر اين از خيلي حتما كن، استراحت عزيزم بيا _

 :گفت و شد وارد جمع به داريوش

 .بوده دلچسب مينوشكا براي هم خيلي كنم مي فكر من برعكس _

 :گفت همسرش به اعتراض با و كرد اخمي قباد ديدن با ناگاه به شهين

 !بشه ويال وارد اي غريبه نبود قرار _

 .كنند همراهي منو خواستم ايشون از من راستش _

 آوردي؟ رو ات راننده ديگه چرا بود كه مهبد _

 :گفت مادرش به رو و شد وارد بحث ميان به مهبد

 .باشه من ميهمان روز چند اين قباد قراره ندي ادامه ديگه بهتره _

 :گفت و كرد كوتاهي خواهي عذر قباد

 .مونم مي اطراف همين در من بدن اجازه خانم اگر نداشتم مزاحمت قصد _

 .بمونم جا همون دم مي ترجيح منم بشيد مستقر ديگري جاي در شما باشه قرار اگر _
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 :گفت و كرد مداخله داريوش

 .بمونه كريم پيش حياط توي تونه مي هم قباد هست جا همه اندازه به اينجا _

**** 

 كنند؟ استراحت جا همين دهند مي ترجيح اينكه يا هستند موافق روي پياده يك با من عزيز مينوي _

 .كنم همراهيت حاضرم بشي همقدم من با اگه _

 .دريا سوي به پيش پس _

 هاي ماسه آن بين در روي پياده بود، بخش لذت بسيار زيبا ملودي آن با دريا انتهاي بي ساحل كنار هم آن رفتن راه
 .كرد مشغول خود به مدتها را آنها بودنش آسماني و دريا امواج و بود انگيز خاطره برايشان مرطوب

 .داره خوني هم تو زيباي چشمان با هم دريا حتي مينو، بيني مي _

 !كني مي صحبت احساس با خيلي تو _

 .كنم صحبت موردت در صادقانه كنه مي وادار منو كه توئه مهربون وجود اين _

 .نشستند گرفته جا ساحل كنار مدتهاست بود معلوم كه درختي كنده كنار

 بپرسم؟ ازت سوالي تونم مي مهبد _

 .بپرس داري دوست چه هر _

 كيه؟ افسانه _

 :گفت و كرد نگاهش حيرت با مهبد

 دوني؟ مي چي افسانه از تو _

 .شنيدم رو نامش آگاه ناخود شدم آشنا دوستانت با كه روز اون فقط _

 .بود قديمي آشنايان از يكي نيست، مهمي چيز _
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 :گفت و گرفت را مهبد دست مينوشكا

 .بدي كامل رو جوابم شد قرار عزيز عموي پسر ببين _

 ولي نداشتم بهش اي عالقه اصال من ولي نبود ميل بي من به نسبت قبل ها مدت از اون. افسونه دوقلوي خواهر افسانه _
 وقتي ولي كرد مي شركت دوستانم و من هاي ميهماني در مختلف هاي بهانه به ها مدت تا حتي نبود بردار دست اون

 .برداشت سرم از دست ندارم موردش در نظري هيچ من شد متوجه

 .باشي تفاوت بي ديگران به نسبت اندازه اين تا كردم نمي فكر _

 .بشي منظورم متوجه تا ببيني اونو بايد خودت اصال. كني مي اشتباه تو اما _

 .كني آشنا باهاش منو روزي كه بده قول پس _

 ببيني؟ نزديك از اونو هستي مصر اينقدر چرا _

 :گفت و خنديد مينوشكا

 .بدهم سامان و سر رو عزيزم عموي پسر ايرانم در وقتي تا خوام مي آخه _

 افتادي؟ من تنهايي فكر به قدر اين كه شد طور چه حاال _

 .شي مي پير يواش يواش داري كه بيني مي كني نگاه خودت به آينه در دقيقه چند فقط اگر _

 .كنم نمي فكر مسائل اين به اصال دارم زيبايي و مهربوني اين به عموي دختر وقتي تا نباشي من نگران بهتره _

 پاي با و آورد مي هيجان به ره آنها آمدند مي ساحل طرف به كه امواجي. كرد سكوت به دعوت را آنها مدتي امواج غرش
 گوش كنار در و برداشت ساحل از را صدفي مينوشكا. كرد مي خود مسحور بيشتر را دو آن آب، خنكاي آب به گذاشتن

 .گذاشت خود

 .شنوي نمي اون از چيزي كه امواج صداي همه اين با _

 .كرده صحبت برام درياش و هاش صدف از و چالوس از هميشه پاپا _

 .كني ترك رو ما نبودي مجبور هم تو صورت اون در. برگردند ايران به ات خانواده شد مي كاش اي _
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 .كردم صحبت پاپا با مورد اين در شايد نيست هم بدي فكر _

 .كند صحبت مورد اين در آنها با زودتر تا كرد تشويق را او مهبد و

 .باشد آمده هم شاهرخ كنم مي فكر. برگرديم ويال به ديگه بهتره _

 .دائيته منظورت _

 .كنه مي زندگي جنگل تو تنها اون تنهاست هميشه ولي نيست بدي آدم آره، _

 كنه؟ مي زندگي تنها طور چه! جالبه خيلي _

 .كرده مي زندگي تنها چوبي خونه يه تو جنگل ته شناختمش وقتي از ولي چطوري دونم نمي درست هم خودم _

 !ببينم نزديك از رو اونجا دارم دوست خيلي _

 .ريم مي هم كلبه به حتما _

 :گفت بلندي صداي با پير باغبان ديدن با مهبد

 نيومده؟ شاهرخ ببينم كريم؟ چطوري _

 .اومدن كه ساعتيه آقا چرا _

 :گفت مينوشكا به رو و داد تشخيص را شاهرخ صداي هم فاصله همان از

 .دونه مي مطلب كلي اي زمينه هر در شه نمي باورت! داره اطالعات چقدر اون دوني نمي شاهرخه، صداي اين _

 !باشه جالبي آدم بايد _

 درويشان شبيه كه بلند ردايي با و بود كرده جمع سر پشت را بلندش موهاي كه اي سوخته آفتاب مرد ديدن از مينوشكا
 مهبد كه گونه همان او. زد مي موج ترديد نوعي گفتارش در و بود عجيب مرد چشمان رنگ. شد متعجب كمي بود شده
 داد مي نشان طور اين گفت مي سخن مطلبي مورد در كه زماني و داشت اي گسترده اطالعات اي زمينه هر در بود گفته
 .دارد جامعي اطالعات كه



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  68 

 ديد متحير را مينوشكا وقتي. بود شنيدني نيز او خود براي كه كرد عنوان را جالبي مطالب مينوشكا چهره مورد در حتي او
 :گفت

 مي بر اتون خانوداه گذشته به كه داره وجود اطرافتان به نسبت ترديد يك شما چشمان عمق در گفتم، را واقعيت من _
 و ديد مي دست از را اتون خانواده كنار به برگشتن عالقه كم كم داريد گه مي هم شما دريايي چشماي همو البته گرده،

 .بمونيد اينجا در مايليد همچنان

 .باشم نكرده فكر موردشون در اصال من شايد حتي كه چيزهايي گيد مي عجيبي مطالب شما _

 .بگيريد جا نزديكانتون تك تك دل در راحتي به تونستيد كه هستيد مهربوني دختر شما ولي _

 .شوم جدا شما از نبرديد پي ام دروني اسرار تك تك به شما تا بهتره _

 .گرفت فاصله او از حال همان در و

 در كسي كه دونيد نمي ولي باشيد تفاوت بي اطرافتون به نسبت خواهيد مي شما ضمن در. گفتم رو واقعيت من ولي _
 .شويد واقف اسرارش به شما مايله خيلي كه گرفته قرار كنارتون

 دچار كمي بخواند راحتي به را افكارش توانسته او ديد مي كه اين از! آميز اسرار سخنانش و بود عجيبي مرد شاهرخ
 .باشد مسائل گونه اين نگران نبايد اقوامش وجود با كه داد را اعتماد اين خود به زماني اندك در ولي شد نگراني

 افتاده؟ اتفاقي نگرانيد؟ خيلي _

 .ترسونديد منو شما قباد آه، _

 .كنيد گم را راه درختان انبوه بين در مبادا شدم نگران گرفتيد پيش در رو باغ انتهاي راه تنهايي به ديدم _

 .كنم مي آسايش احساس كمي شما وجود با. هستيد اينجا شما كه خوشحالم واقعا _

 !باشه گذشته خوش شما به خيلي بايد مهبد آقا وجود با ولي _

 .كنيد آشنا ها اون با منو تا داديد قول و كرديد مي زمزمه رو ابياتي داشتيد روزي هست يادتون _

 :داد پاسخ لبخندي با دارد صحبت تغيير در سعي پريشان دخترك شد متوجه قباد
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 اين چرا نگفتيد ولي شيد مي آشنا اونها با خوندنش با كه گذارم مي اختيارتون در رو كتابي بازگشتيم تهران به هرگاه _
 .رفتيد مي باغ ته به آشفته قدر

 از تا كرد مجبور منو ببره، پي ام دروني اسرار به راحتي به بتونه اون كه اين بيم و ترسيدم كمي شاهرخ هاي صحبت از _
 .بگيرم فاصله جا اون

 .كنيد تكرار را والدينتون اشتباه نبايد شما نيست، درستي كار فرار هميشه ولي _

 دونم؟ نمي من كه دانيد مي چه اشان گذشته و آنها از شما _

 .گم مي براتون رو همه باشيد مايل اگر و ام شنيده مادرم و پدر از دونم مي كه اونچه من _

 .باشند ساختمان از بيرون خانم سرد هواي اين تو نيست درست نظرم به _

 .برداشت عقب به قدمي و نگريست را او ترس با لحظاتي براي. خورد يكه مقابلش در شاهرخ ناگهاني شدن ظاهر از

 نشديم؟ حضورتون متوجه ما كه اومديد كي شما _

 .كنم آوا هم شون صدا با رو هام گام طور چه دونم مي خوب كه ام كرده زندگي درختان اين بين در قدر اين _

 !هستيد عجيبي مرد شما _

 .ترسيد مي من از گه مي نگاهتون _

 :گفت مضطرب مينوشكا

 .پسندم نمي رو گفتارتان نوع فقط بترسم؟ چرا نه؛ _

 آن علت. نگريست درختان بين از عبورش به و شنيد شد مي گم درختان صداهاي بين در كه را شاهرخ خنده صداي
 .دانست نمي بود، شده دچار آن به لحظه اولين از كه را موهوم ترس

 خوبه؟ حالتون خانم، _

 همچنان را قباد كه اين از. بست را چشمانش كوتاهي مدت براي و داد تكيه درختي به حالي بي با و...  فقط... من... بله _
 .كرد آرامش احساس كمي ديد، خود كنار در ايستاده آرام
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 .كنيد استراحت كمي و خونه برگرديد بهتره _

 .برگرديم خونه به كنم خواهش خوام مي _

 ... كنار در خوايد نمي ديگه يعني _

 .گرديم مي بر شويد، آماده سريعتر چه هر لطفا. نكنيد تكرار منو هاي گفته كنم مي خواهش _

 ديد؟ مي چي رو بقيه جواب _

 .شويم دور جا اين از زودتر هرچه بايد كنم مي احساس. نباشيد اهميت بي مسائل اين نگران شما _

 اومده؟ پيش اي مسئله _

 جا آن از را خود زودتر تا گرفت پيش در را ساختمان راه بداند را تشويش آن علت درستي به خود كه آن بي مينوشكا
 .سازد دور

 نمي داشت، يقين بودنشان دروغ به خود كه را محبت و لبخند همه آن علت. ديد مي تظاهر نوعي به را رفتارها تمامي
 ام خانواده با نكن سعي هرگز " بود؛ گفته پدرش روزي كه طور همان باشد دور اقوامش از بايد دانست مي ولي. دانست
 يقيق ولي دانست نمي را مادر پرده پشت هاي نگراني و سفارشات همه آن علت هنوز. "باشي داشته اي دوستانه روابط

 نمي شد مي دقيق چه هر ولي ساخته؛ نگران را آنها همه آن كه داشته وجود آنها بين در مسائلي و اختالفات دانست
 .ببرد پي بود شده مخفي مهرباني هاي ماسك پشت در كه آنها واقعي چهره به توانست

 .برگرديم باهم تا كن صبر ايه؟ عجله چه! نديدي رو جايي كه هنوز سرعت؟ اين به چرا مينوشكا، اما _

 رو ها اون رفتنم از قبل بايد كه دارم كارهايي هم من حال هر به ولي جان، شهين شدم مي شما مزاحم بايست نمي اصال _
 .بدم سامان

 .شه مي گرفته حالش خيلي رفتي خداحافظي بي بفهمه اگه مهبد جان، مينو اما _

 :گفت و بوسيد را فروغ صورت

 .بياد ديدنم به بازگشتش در حتما بگو و كن خداحافظي او از من طرف از تو _
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 پنجم فصل

 

 :گفت و شد خارج ماشين از زحمت به ديد خود مقابل در اش خسته چهره با را قباد و گشود را چشمانش خستگي با

 .شدم شما زحمت باعث كه متأسفم _

 .بياره براتون صبحانه گم مي مادرم به كنيد استراحت بريد بهتره _

 :گفت خسته نگاه همان با و برگشت جانبش به ها پله كنار

 .بكنيد رو كار همين هم شما بهتره كنم، استراحت خوام مي فقط ندارم صبحانه به ميلي _

 ديد مي خانه آن در را خود كه اين از. انداخت آن روي را خود خستگي با تخت ديدن با و رفت باال ها پله از زحمت به
 برسد خود مأمن به توانسته كه اين از ولي شده وابسته جا آن به اندازه آن چرا دانست نمي. شد عجيبي آرامش دچار

 .كند استراحت ساعتي تا بست را هايش چشم خرسند

 .دارن كار شما با تلفن، جان خانم! خانم _

 .كشيد خود آشفته موهاي بر دستي و برخاست زحمت به خانم شوكت ديدن با و زد غلتي

 :گفت و آمد اش ياري به شوكت

 .كنند صحبت شما با تا كردند اصرار خيلي ولي كنيد مي استراحت داريد شما گفتم. گيرند مي تماس كه باره چند _

 !ام گرسنه خيلي كه بيار غذا برام لطفا خانم شوكت متشكرم _

 .رفت تلفن سوي به خود و

 نه؟ كرده سرايت هم تو به ها غربي وفايي بي پس _

 .كنم پيدات نتوانستم ولي كنم حافظي خدا ازت خواستم مي كن باور! مهبد واي _
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 دلت نكنه كردي؟ قبول منو دعوت چرا بود سخت برات ما كنار در بودن قدر اين كه تو. آري مي بهانه داري هم االن _
 گرفته حالم حسابي رفتي گذاشتي خداحافظي بي فهميدم وقتي! معرفتي بي خيلي كن قبول ولي... بشكوني؟ رو دلم نيومد
 .شد

 يك در دم مي قول اما. باشي دلخور دستم از دم مي حق تو به! بده كردن صحبت مجال هم من به مهبد كنم مي خواهش _
 .كنم مجاب رو تو حتما مناسب فرصت

 .خوابيدي گفت مي شوكت رسيدي؟ راحت _

 .بخوابه بگذار گفتي بهش ديدم _

 .نيامده پيش برات مشكلي و خوبه حالت كه شم مطمئن خواستم مي كنم بيدارت بودم مجبور _

 .بگذره خوش بهت بيشتر مسافرت تا نباشي من نگران بهتره _

 .زنيم مي گپ سركار با داريم و داديم دلم خونه تو االن كه ما بگذره خوش هستند سفر تو كه هايي اون به _

 :گفت متعجب

 برگشتي؟ تهران به يعني _

 .افتادم راه ديشب همون همين براي بمونم تو بدون جا اون نتونستم منم برگشتي فهميدم وقتي _

 .زدي مي هم به رو سفرت من خاطر به بايست نمي! مهبد اي ديوونه تو _

 .انداختي روز اين به منو كه تويي اين بودم؛ راه به سر و عاقل من ورودت از قبل تا جان مينو كن باور _

 خوردي؟ چيزي ببينم! نگو مزخرف _

 .كنم آماده ناهار براي چيزي نداشتم همت _

 صرف براي كه هستي ديوونه هم انقدر بدونم خوام مي برگشتي طوري اين چالوس از كه بودي ديوونه اينقدر كه تو _
 باشي؟ من ميهمان ناهار

 :گفت و خنديد صدا با مهبد
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 .جام اون ديگه ساعت يك تا كه باش منتظر.پذيرم مي رو عزيز مينوي دعوت ميل كمال با _

 را سفرش او خاطر به چگونه كه بود مهبد فكر در همچنان ولي كشيد خود آشفته ظاهر به دستي و كرد آينه به نگاهي
 :گفت شوكت ديدن با. داشت او به محبت ابراز در سعي گونه اين كه سوخت مي او براي دلش زده؛ برهم

 .كنيد آماده رو پذيرايي اسباب لطفا مياد، مهمون برام ديگه ساعت يك تا _

 .شد وارد حمام به خود و

 را آن. بودند رفته راه ها مدت خريدش براي مارگارت با روزي كه شلواري و بلوز ديدن با. بود مردد لباس انتخاب در
 ديد، مي آرايش و لباس اين با را او وقتي هميشه مارگارت كه كمرنگي آرايش از و آمد خوشش انتخاب اين از. برداشت

 ظاهر با بود، ميز كردن مرتب سرگرم كه شوكت. شد خارج اتاق از و آورد لب بر لبخندي. گشود مي تحسينش به لب
 .گشود تحسين به لب بعد و نگريست را او مات لحظاتي خود مقابل در مينوشكا شدن

 :گفت آرام كاويد مي را مينوشكا نگاهش با همچنان كه او

 ها پله از داشتم وقتي روز يك كه بودند اومده خونه اين به تازه. افتادم مادرتون ياد ديدم خودم مقابل در را شما وقتي _
 گوشه از وقت هيچ كه لبخندي و مهربون نگاه همين و ها چشم همين با درست. شد ظاهر من جلوي رفتم مي پايين
 .شد نمي دور لبشون

 .اومدند خان مهبد خانم، _

 كارهاي به شما بهتره دهم مي انجام خودم را پذيرايي كار خانم شوكت. كنيد شون راهنمايي لطفا قباد آقا متشكرم _
 .برسيد ديگرتون

 .كند استنشاق پاييزي خنك هواي از كمي تا رساند پنجره كنار را خود. بود شده هيجان و تشويش نوعي دچار

 ... ما فراري مينوي به، به _

 .ايستاد باز سخن از رسيد مي نظر به تر جذاب هميشه از نيلگون چشمان آن با كه او خندان و سپيد چهره ديدن با

 :گفت و كرد دعوت نشستن به را او و آمد مهبد كنار به مينوشكا

 نكرديد؟ تموم رو تون جمله چرا گفتيد، مي داشتيد خب _
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 .كنه تركمون و بشه خسته كننده كسل هاي آدميزاد ما بين در داره هم حق زيبايي اين به پري _

 .كني سرهم جمله طوري همين خواهي مي بدم مجال تو به اگر كنم مي فكر مهبد، كنيد بس _

 من از محبتي بي چه دونم نمي بردم كار به تو رضايت براي بود توانم در چه هر كه من كردي؟ فرار چرا بگو پس _
 بيايي؟ تنهايي گوشه اين به دادي ترجيح كه ديدي

 .بافي مي قصه خوابي بي روي از و اي خسته تو _

 مادر هاي درس توانسته كه اين از. كرد نواختن به شروع و گرفت قرار پيانو پشت در خود و داد دستش به را چاي فنجان
 مادر، و پدر براي دلش ديد مي كرد مي كنكاش خود در كه خوب. كرد مي رضايت احساس بگيرد فرا خوبي اين به را

 بود آمده در زانو به او مقابل در اش يكدندگي همه با كه يكدنده استپان آن خصوص به هايش همكالسي حتي و مارگارت
 .گرفت دلش كرد، مي احساس تنها خاكي كره از قسمت آن در را خود كه اين از. بود شده تنگ

 و كرد كوتاه تعظيمي. كند مي تشويق را او هيجان با كه ديد را مهبد و كشيد نواختن از دست زدن كف صداي شنيدن با
 :گفت

 .نوازم مي محترم آقاي شما براي بار اولين را آهنگ اين كه منه افتخار باعث _

 !مينو اي العاده فوق تو _

 ... مواقع اين در گيد مي بهش شما...  خيلي...  خيلي هم تو و _

 :گفت و كرد دعوت نشستن به را او و خنديد مهبد

 .محترمي و عزيز و خوب خيلي خيلي گوييم مي _

 :گفت و خنديد

 !كني تعريف خودت از و كني استفاده فرصت از نشد قرار _

 .بگيري ياد تو خوام مي _

 .نيستي گرسنه هم قدرها آن معلوم قرار از. شيم كار به دست نشده سرد غذا تا بهتره خب_
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 .نخورم چيزي حسابي و درست هنوز كن باور _

 .كردي بندي ته...  چي...  يك...  پس! شكمو اي _

 كنار در را آنها سخت چه و دهد مي زحمت خود به قدر چه ها جمله به دادن ترتيب براي مينوشكا ديد مي كه اين از مهبد
 :گفت و افتاد خنده به كند مي رديف هم

 .كنه مي تحريك اشتهامو تو زبان از داغون و درب كلمات اين شنيدن چون بخوريم غذا بهتره _

 .بيندازم زحمت به خودمو كمتر من تا بگيري ياد فرانسه توني مي _

 :گفت و برد دهان به را قاشق مهبد

 .دادم مي ادامه رو درسم بودم زرنگ اگر _

 داري؟ تصميمي چه آينده براي. بگي هات برنامه و خودت از كمي بهتره _

 .ديگه چيزهاي خيلي و كنم ازدواج بشم، عاشق كنم، زندگي خوام مي ديگه پسرهاي همه مثل _

 :گفت و انديشيد او گفتار سادگي به لحظاتي

 !داشتنيه دوست و ساده ها بچه مثل هاتم خواسته حتي _

 داري؟ تصميماتي چه تو متشكرم، _

 .كنم تدريس پيانو مامي مثل شايد. كنم مي تكميل رو درسم همه از اول _

 داري؟ تصميمي چه خصوصيت زندگي براي و _

 .كنه درك كامال منو احساس و روحيات كه كنم پيدا آل ايده همراه يك _

 !گيري مي سخت خيلي عزيز عموي دختر _

 .پسندم مي رو نوع اين منم داره مشخصي ديدگاه كسي هر _

 :گفت تمسخر با مهبد
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 .كني نمي قبول پروفسور از كمتر پس _

 :گفت خنده با مينوشكا

 با شه نمي رو مدركي هيچ دارندكه بااليي و بزرگ احساس و روح ظاهري، سادگي برخالف ها خيلي نبود مدرك منظورم _
 .كرد مقايسه اون

 گردي؟ مي بر فرانسه به كي راستي! داره وجود اميدواري جاي هنوز يعني پس _

 در ها مدت كنم مي احساس. كردم پيدا وابستگي نوعي خانه اين به چرا دانم نمي ولي ندارم خاصي تصميم هنوز _
 .كردم پيدا اونو تازه و ام بوده جا اين جستجوي

 .بموني ما كنار در بشه باعث وابستگي همين كاش اي _

 .هستند جا اون دوستانم همه و خانواده، زندگي، اما _

 :گفت و كرد نگاهش مستقيم مهبد

 شن؟ مي چي دارند محبت تو به كه ها اون و اقوامت كرديم؟ عادت تو به كه چه ما پس _

 .كرده ترديد دچار كمي منو كه شماست محبت اين _

 كنيم؟ دور سرت از رو سفر فكر تونيم مي كه باشم اميدوار پس _

 :گفت و گرفت فاصله ميز از

 .دارم نياز كنارم در ها اون وجود به من كنم ترك رو والدينم تونم نمي اما _

 :گفت و كرد نزديك او به را خود و برخاست مهبد

 .برگردند جا اين به كن دعوت هم ها اون از _

 .برگردونن جا اون به قرارمون از زودتر هم منو و نكنند قبول ترسم مي _

 .كنه مي مجاب رو كسي هر كه داري شيريني گفتار تو كني؟ راضي رو ها اون توني مي تو _

 :گفت و كرد نگاهش خنده با مينوشكا
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 !بزرگواري خيلي...  خيلي...  كه واقعا گذشتي فرارم گناه از هم تو پس _

 :گفت و خنديد صدا با مهبد

 ... كه اين يا بگي برام رو كارت دليل بايد يا نيست؛ طور اين اصال بزرگوارم؟ من _

 ... چه؟ كه اين يا _

 !كني مي همراهي منو شمشك بريم قراره ها بچه با كه آينده هفته براي كه اين يا _

 .ببينم نزديك از رو جا اون خواهم مي چون كنم مي قبول رو دوم پيشنهاد. گرفتيد نظر در رو كمي مجازات _

 .نكني فراموش رو قرارت كه بدي قول بايد _

 :گفت و گذاشت سينه روي بر را دستش مينوشكا

 !خورم مي قسم _

 **** 

 

 خانه كنار و گوشه به نگاهي تا گرفت تصميم نيافته ساختمان بازديد براي فرصتي مدت آن تمام در ديد مي كه جا آن از
 آ. رفت ساختمان باالي هاي اتاق سوي به بود كرده مزين را طبقات پاگرد تمامي كه مختلفي تابلوهاي تماشاي با. بيندازد

 به خواب هاي اتاق. بود شده آراسته روز از اي سليقه با اتاقي هر. بود پايين از تر سليقه با و تر شيك مراتب به جا ن
 خانم از ديدار براي كه بوده كساني از پر جا آن روزي كه اين تصور با. انداختند هتل ياد به را او هم كنار در و ترتيب
 رفت آن شاهد نزديك از تا بود مي جا آن در زمان آن كرد آرزو و كرد رضايتي احساس شدند مي وارد جا آن به بزرگ

 بين در را خود و شد اتاق وارد. بود متفاوت ها اتاق ديگر با اتاق آن در حتي كه شد اتاقي متوجه ناگهان. شد مي آمدها و
 در آنها از استفاده عدم از ناشي بود كرده اشغال را محوطه آن تمامي كه غباري. يافت كتاب از پر هاي قفسه از انبوهي
 روي بر را خطوطي انگشت با و كرد جدا ها كتاب ديگر بين از داشت زيبايي جلد نظرش به كه را كتابي. بود طوالني مدتي
 قباد زبان از روزي كه افتاد ابياتي ياد به سهراب نام ديدن با. كرد سرخ گل راز كتاب، نام به نگاهي و كشيد آن غبار

 .كرد زمزمه بار چند را اول صفحه نوشته و گشود را كتاب. بود شنيده

 بياييد آهسته و نرم آييد مي اگر من سراغ به
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 من تنهايي نازك چيني بردارد ترك كه مبادا

 كه دانست چشمش خستگي از. شود آشنا ها نوشته آن با بيشتر تا شد مي مندتر عالقه كرد مي تكرار بيشتر چه هر
 اين از و برسد مطالب آن درك به توانست مي راحتي به و داشته تازگي برايش كه بوده كتابي خواندن سرگرم ها ساعت

 خود مقابل در را قباد و رفت پايين به دست در كتابي با. شد لذت غرق شده نوشته روان و ساده گونه آن ديد مي كه
 .شد بود نمانده نصيب بي غبار آن از كه خود ظاهر متوجه تازه. نگرد مي را او متعجب كه يافت

 :گفت و كرد خود به نگاهي

 .شوم غافل هم زمان از حتي كه كند مجذوب مرا قدر آن كتاب اين ديدن كردم نمي فكر _

 .گشتم دنبالتون ها اتاق بين در مدتي _

 داشتيد؟ كاري من با _

 .برسونم رو شما ببريد تشريف جايي قراره كه اين يا و داريد كاري اگر خواستم مي فقط _

 .باشم داشته رو جا اين از خروج قصد كنم نمي فكر گذاشته باقي برام بزرگ خانم كه گرانبهايي گنجينه اين يافتن با _

 .شد وارد اتاقي به همراهش كتاب به اشاره با و

 !خوشحالم خيلي شم مي آشنا اون نمونه يك با كه اين از حاال و بودم شنيده ايران كهن ادبيات از هميشه _

 .باشيد شده آشنا كمي هم بوم و مرز اين شاعران با بايد پس _

 برام كتاب اين درك و برسم شعرهاشون از كافي درك به نتونستم هنوز ولي شناسم مي كمي رو سعدي و حافظ _
 .تره دلچسب

 :گفت و داد اتاق ديوار به را خود تكيه قباد

 .داريد ايران ادبيات به زيادي عالقه بينم مي كه طور اين _

 .بشم آشنا خاكي كره از بخش اين تاريخ با بيشتر شما هاي كمك با اقامتم كوتاه مدت اين در اميدوارم البته؛ _

 !مانديد مي جا اين هميشه براي شما كاش اي ولي _
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 :گفت و گذاشت كناري در را كتاب

 خيلي تصميمات بودم كامل دار اختيار من اگر شايد. شه نمي سپري خواهيم مي ما كه طور اون روزگار اوقات گاهي _
 .نيست امكانش كه بينيد مي متأسفانه ولي گرفتم مي مهمي

 مي كنيد اراده چه هر به دارم يقين دارم سراغ شما در من كه نفسي به اعتماد اين با و داشت محكمي اراده بايد هميشه_
 .رسيد

 درسته؟ زنيد؟ مي محك منو روانشناسي طريق از داريد شما _

 :گفت و خنديد قباد

 .رسيد مي ها اون كامل درك و مطلب عمق به فورا كه هستيد زرنگي دختر شما كردم مي فكر كه طور همون _

 !هاست تعريف همون از يكي هم اين _

 گفت مي پاسخ سؤاالتش به صراحت با و بود نشسته آسوده گونه آن مقابلش در كه دختري به تر دقيق بار اين قباد
 .كرد مي نمايان بيشتر را بزرگش روح نگاهش شفافيت كه يافت پاك قلبي با جسور دختري را او و نگريست

 آورديد؟ كم جواب پدرم مثل هم شما نكنه شديد؟ ساكت چرا _

 .است پاسخ بهترين سكوت اوقات گاهي _

 .شد خارج اتاق از و

 ولع و خريدند مي جان به حسرت با را پاييزي آفتاب هاي شعاع آخرين درختان. رساند پنجره كنار به را خود مينوشكا
 كرد تشويق را او خورشيد كمرنگ شعاع آن در باد آرام وزش. شد حياط وارد. كردند مي تحريك او در در را روي پياده

 هاي برگ از انبوهي را ها خيابان سنگفرش. گرفت پيش در را بيرون راه آرام. بيندازد اطراف هاي خيابان به نگاهي تا
 راه آرام و آورد لب بر لبخند زيبا، منظره آن ديدن با و نگريست خيابان انتهاي به لحظاتي. بودند پوشانده خشكيده
 زودتر ساعت نيم هميشه همانند كه افتاد دانشكده در پاييز آخر روزهاي از يكي ياد به. گرفت پيش در را خيابان انتهاي

 حياط در ها برگ از انبوهي پيش شب طوفاني هواي خاطر به روز آن. بود شده وارد دانشكده حياط به كالس شروع از
 .كرد نگاه باد در آرامشان حركت به و ايستاد آنها بين در لحظاتي. بودند پراگنده

 .دانست توجه قابل تو چون زيبايي فرشته مقابل در نبايد را زيبايي همه اين _
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 .دوخت خشك هاي برگ حركت به چشم دوباره و ديد خود گامي چند در را استپان

 :شنيد را خشي خش صداي آرام

 اي؟ ايستاده جا اين چرا _

 .ببرم لذت پاييز هاي نشانه آخرين ديدن از خوام مي_

 .آمد خواهد پاييز دوباره مدتي از پس ولي _

 .ندارد خبر خود فرداي از كس هيچ اما _

 .كني مي صحبت نااميد امروز _

 .ترساند مي كمي مرا تحول يك ديدن هميشه _

 .است ممكن غير برايم كمي تو در ترس وجود و هستي جسوري دختر تو _

 :گفت آرام و ساخت دور بود ماندني ياد به برايش كه زيبايي آن از را خود و گرفت پيش در را پله راه

 بطپد؟ خشكيده هاي برگ اين حتي ديگران، خاطر به كه ندارم سينه در قلبي من كردي فكر نكنه _

 .تفاوتي بي اطرافت به نسبت تو ام كرده يقين ام ديده تو از كه سردي رفتارهاي آن با _

 :گفت و نگريست بود خواهش آن عمق در اينك كه چشمانش به مستقيم

 .آوري دست به راحت داري دوست كه را چه هر خواي مي هميشه تو _

 .ببينم انعطاف تو از نتونستم هنوز نه؛ تو مورد در ولي _

 !خوردي شكست كه داري قبول پس _

 .پذيرفت خواهم دهي مي نشان نرمش خود از كمي تو شكستم قبول با بدونم اگر _

 .درآيم دشمني در از تو با مسابقه يك خاطر به بخوام كه نبودم كسي هرگز من. استپان اي ديوونه تو _

 .كردي ثابت را آن خالف ولي _
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 اي؟ مسابقه فكر در هنوز نكنه_

 .كنه مي مشغول خود به مرا كه توست وجود اين نداره؛ اهميتي برايم ديگر _

 :گفت گرفت مي فاصله او از كه طور همان

 .نيستم سنگدل انديشي مي كه طور آن باش داشته يقين ولي _

 در. نبود خبري استپان از ولي شدند حاضر همه شوند، وارد هايش همكالسي باقي تا ماند منتظر و شدند كالس وارد
 و او به توجه بي ولي ديد خود متوجه لحظاتي را او مينوشكا. شد وارد هم او كالس به استاد ورود از قبل لحظات آخرين
 .شد درس شروع منتظر بود آورده زبان بر مرموز طور آن او روز آن كه هايي صحبت

 رز از خيابان سر. شود روبرو استپان با دوباره تا نداشت تمايلي اصال. شد خارج كالس از رز همراه كالس يافتن پايان با
 فراري بر سوار را استپان و شنيد را اتومبيلي ترمز صداي كه بود نرفته گامي چند. گرفت پيش در را خانه راه و شد جدا
 .ديد لب بر لبخند رنگش قرمز

 .رسونمت مي شو، سوار _

 .شم نمي مزاحمت دارم؛ كار جايي _

 .برمت مي بخواي هرجا ندارم اي برنامه امروز شو، سوار بيا _

 اثبات به در سعي خود حد از بيش سرعت و داد مي ماشين به كه مارپيچي حركات با استپان كه ديد مي. شد سوار اكراه با
 .نشست اعتنا بي و دوخت اطراف به را خود نگاه تفاوت بي او. دارد خود رانندگي قدرت رساندن

 :گفت معترض ديد ماشين سريع حركت و خود به توجه بي را مينوشكا كه او

 .نيست جا اين حواست اصال كه معلومه _

 ديوونه توي با شم نمي حاضر هرگز من كه بدون يقين ولي. كني ثابت من به خواي مي رو چي كارت اين با تو دونم نمي_
 .بدم مسابقه

 :گفت و كاست ماشين سرعت از كمي استپان

 بدي؟ ربط مسابقه به رو چيزي هر داري تصميم كي تا تو. گذشتم مسابقه از بگم بهت طوري چه آخه _
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 چيه؟ حسابت حرف بدونم تا كن صحبت واضح پس_

 اش دلبسته طور آن روز آن تا كه دختري به نگاهي و چرخيد او جانب به استپان. كرد متوقف خيابان كنار در را ماشين
 :گفت و كرد بود نشده

 پسر بخواي تو اگر ولي كنم مي شرارت خيلي نه كمي، كه درسته. باشي تفاوت بي من به نسبت طور اين ببينم تونم نمي _
 .خواي مي تو كه طور اون شم مي راهي به سر

 :گفت و شد خارج اتومبيلش از نداشت او هاي صحبت شنيدن براي تمايلي اصال كه مينوشكا

 .كنم صحبت چرنديات اين درباره ندارم دوست هيچ _

 .گرفت فاصله او از و

 .داد ادامه خود راه به دوباره و زد آب خنكي بر دستي كوچكي آب جوي ديدن با و رسيد خيابان آخر به

 سايباني افراشته قامت آن با طرفش دو در كه درختان انبوه ديدن از. داشت قرار بزرگي باغ بعدي خيابان انتهاي در
 به. داد گوش جويبار صداي به و گذشت درختان بين از آرام آرام. كرد كج همسايه باغ سوي به را خود را بودند ساخته
 آن از كه خانمي ديدن با. شد متوقف باغ بزرگ در كنار در اتومبيل. شد خود كنار از اتومبيلي عبور متوجه ثانيه چند فاصله
 .رفت استقبالش به ديد خود نزديكي در را مينوشكا كه او. رفت كنارش به شد مي خارج

 .باشيد ما جديد همسايه بايد شما سالم، _

 ... نوه صفارزاده مينوشكا من _

 كه ساليه چند. هستم بهرنگ سرهنگ دختر نگار منم خوشوقتم خيلي. هستيد صفارزاده خانم مرحوم وراث شما پس _
 اون دونيد مي. اومدند مي پدرم ديدن به هفته آخر هميشه بودند مهربوني زن بيامرز خدا. هستيم صفارزاده خانم همسايه

 .شناختند مي رو همديگه قديم از ها

 .شدم آشنا شما با كه منه خوشحالي باعث _

 .كنيد مي صحبت جالبي لهجه با شما _

 .باشه وطن از دوري علتش شايد _
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 .اومديد جا اين به تازه پس _

 .هستيد تنها من مثل هم شما كه اين مثل دقيقا بله، _

 :گفت و خنديد نگار

 آخر ولي داره تهران در اي خونه كارش خاطر به برادرم. هستيم جا اين در تنها پيرمون باغبان با پدرم و من دقيقا، _
 .مياد ديدنمون به هميشه هفته

 .بشم آشنا اتون خانواده و شما با نزديك از بتوانم هستم جا اين كه مدت اين در اميدوارم _

 !خوشحالم قدر چه كردم پيدا صحبت هم يك كه اين از دونيد نمي اميدوارم، منم _

 .بياييد ديدنم به حتما بديد قول بايد ولي شم نمي مزاحم اين از بيش خب همينطور؛ منم _

 .شه مي خوشحال خيلي شما ديدن از سرهنگ. مونديد مي ما كنار در رو ساعتي كاش اي ولي حتما؛ _

 .ديگر روز براي باشه _

 .شد دور او از دستي تكان با و

 نمي هم قباد وجود حتي. كرد مي تنهايي احساس. ديد را بلندش ساختمان و باغ نماي دور از و بازگشت را رفته راه
 آن از بيش قباد. باشد برايش خوبي مصاحب تواند نمي قباد كه بود دريافته او. كند خارج تنهايي حالت آن از را او توانست

 .كرد مي اختيار سكوت و انديشيد مي كند صحبت كه

 :گفت مينوشكا ديدن با او. ديد درختان عريان هاي شاخه كردن مرتب سرگرم را قباد

 .باشيد كرده گم را راه مبادا شدم نگران _

 .بودم اون با گفتگو سرگرم مدتي و برخوردم بهرنگ خانم به _

 سرهنگه؟ دختر خانم نگار منظورتون _

 شناسيد؟ مي رو ايشون شما بله، _

 .دارند آمد و رفت بزرگ خانم با كه هاست سال _
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 بوديد؟ نگفته مورد اين در چيزي قبال _

 :گفت و كشيد كار از دست قباد

 !نپرسيديد چيزي شما چون شايد _

 :كرد يادآوري قباد ولي گرفت پيش در را ساختمان راه كرد مي خستگي احساس كمي روي پياده آن از كه مينوشكا

 .بگيريد تماس شركت با حتما داشتند تأكيد گرفتند تماس خان مهبد _

 و ساختمان اطراف در هدف بي قدر آن روز چند آن در. دارد نياز خيلي او صحبتي هم به كرد احساس مهبد نام باشنيدن
 ديد مي كسي تنها را مهبد اينك و كرد مي احساس خود در صحبت هم يك به شديدي نياز كه بود زده پرسه ها اتاق بين
 تفريح كمي و دهد گوش اش كودكانه هاي خواست و ها صحبت به اقل حد و بشيند كنارش در ها ساعت تواند مي كه
 .كند

 كنم؟ صحبت صفارزاده مهبد...  صفارزاده آقاي با تونم مي خانم، بخير روز _

 شما؟ _

 .مينوشكا بگيد لطفا _

 .شنيد را او شاد و سرحال صداي كه بود نمانده صدايش شنيدن انتظار در لحظاتي

 !كرديد ما از يادي عزيز مينوي عجب چه به به _

 .شدم مزاحم همين براي گذاشتي پيغام شنيدم_

 .كني انتظار چشم عموي پسر اين از يايد نبايد محبت بي دختر آخه! گرفتي تماس پيغام خاطر به پس _

 شده؟ خبر چه ببينم بگو! آيي مي نظر به سرحال خيلي امروز _

 .روي پياده رفتي گفت قباد بپرسم حالتو زدم زنگ راستش باشه، ببيني؟ منو خوشحالي توني نمي هم تو _

 .بشم خارج گرفتگي اين از كمي تا بيرون زدم خونه از همين براي بود گرفته حسابي دلم آره _

 افتاده؟ اتفاقي مگه چرا؟ _
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 .شم مي ديوونه كم كم دارم صحبتي هم داشتن بدون بزرگ خونه اين تو حاال ولي ندارم بودن تنها به عادت اصال من_

 .نخواستي خودت ولي بموني ما خونه تو كردم سعي خيلي كه من _

 كنم مشخص رو خونه اين تكليف زودتر چه هر بايد كرد فكري بايد بمونم، تونستم نمي كه روز چند از بيش حال هر به _
 .گردم باز آسوده خيالي با بتونم تا

 طوره؟ چه دربيايي تنهايي از كنم كاري دم مي قول! بزني رفتن از حرف باز نشد قرار _

 داري؟ اي نقشه چه حاال! شه مي عالي خيلي كه باشه طور اين اگر _

 چون بپوشي گرم لباس حتما بگم ضمن در و كنم آوري ياد رو صبح فردا قرار خواستم مي االن ولي گم مي برات بعدا _
 .سردتره جا اين به نسبت خيلي جا اون

 .بشيم قطب وارد خوايم مي نكنه_

 .سردتر مراتب به شايد _

 گردم مي بر فرانسه به زود كه اين فكر با من. كنم تهيه گرم لباس دست چند بايد ولي اندازي مي وحشت به منو تو _
 .نياوردم خودم با گرم لباس

 .كنم مي همراهيت خريد براي بخواي اگر _

 .هستم منتظرت صبح فردا همون نه، _

 .باشي حال سر تا كني استراحت حسابي امشب بده قول ولي مايلي، طور هر _

 .نيست ديگري امر چشم، _

 :گفت و خنديد صدا با

 .شوم مي يادآور بعدي هاي فرصت در_

**** 

 .شد دير كن عجله خانم، تنبل _
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 .بپوشم را هايم لباس تا بده فرصت كني مي هول مرا مهبد واي _

 فرشتگان همانند كه رنگ سپيد شلوار و سفيد پلور آن در مينوشكا ديدن با كشيد مي را انتظارش بسته در پشت كه مهبد
 :گفت و گشود تحسين به لب رسيد مي نظر به

 !اي شده العاده فوق لباس اين در _

 :گفت و كرد اتاقش كنار قدي آينه به نگاهي

 ولي. نيست دلچسب برايم چندان كنم انتخاب رو گرم لباس اين عجوالنه خيلي شدم مجبور نه، گي مي كه قدر آن _
 .مناسبه بسيار شمشك هواي براي لباس اين گفت فروشنده

 :گفت و برداشت را اش كوله مهبد

 .نذاريم منتظر رو پيمان اين از بيش بهتره _

 نكردي؟ دعوتش داخل به چرا _

 .ديگه روز يك براي باشه پذيرايي داريم، تأخير كلي هم طوري همين ما _

 :گفت مهبد به رو و نگريست را او تحسين با و امد استقبالش به پيمان. داد تكان برايش دستي و ديد را پيمان ها پله كنار

 .بگيره وقت مدتي هم بايد زيبا موجود اين كردن آماده كردي تأخير چرا بگو پس _

 :گفت و زد دوستش پشت به دستي مهبد

 .بيفتيم راه زودتر بهتره _

 .شد ماشين سوار سرعت به و داد تكان دستي ديد كناري در را قباد كه مينوشكا

 :پرسيد مينوشكا كه بودند نرفته مسافتي

 برويم؟ گردش اين به قراره كساني چه با _

 :گفت و كرد نگاهش آينه از پيمان

 .كيارش و افسانه اضافه به قديمي دوستاي همون _
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 .كرد اختيار سكوت و آورد لب بر لبخندي او ببيند افسانه نام شنيدن از را او حالت تا كرد مينوشكا به نگاهي مهبد

 .مونيم مي منتظرشون پيچ همين سر _

 :پرسيد و گشود را هايش چشم آرام مينوشكا

 رسيديم؟ _

 .بريم هم با تا مونيم مي ها بچه منتظر جان مينو نه _

 .كنم مي خفگي احساس ها لباس اين تو _

 !شي مي خوشحال هم خيلي داري تن به رو ها لباس اين كه اين از ديگه ساعت چند تا _

 .باشه كيارش پاترول كنم فكر پيمان، ببين _

 .درآمدند حركت به دادند، مي تكان دست برايشان صدا و سر با كه ها بچه ديدن با و كرد نگاه دقيق پيمان

 .كنه مي رانندگي ها ديوونه مثل داره كيارش اين باز _

 .بزنه بهش تازه زنگ يك كرده هوس باز انگار گرفته تعميرگاه از ماشينشو كه نيست روز چند هنوز _

 .پخش تو بذار ور نوار اون خيال، بي _

 داشت فرصت جا آن به رسيدن تا كه را كوتاه مدت آن تا بود بسته را ها چشم ماشين سرعت به توجه بي مينوشكا
 از تا بود داده صندلي به را خود تكيه آرام. آمد مي نوا خوش گوشش به كه شنيد مي را ماليمي صداي. كند استراحت

 .ببرد لذت خوبي به آهنگ

 .رسيديم جان مينو جان، مينو _

 :گفت و گشود را هايش چشم

 .بود طوالني نسبتا راه _

 .بودي خواب كه رو راه تمام _

 .ببرم لذت خوبي به گردش ازاين جا اين به رسيدن با تا كنم استراحت خوب داشتم سعي _
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 بود مانده باقي زمستان شروع تا روزي چند هنوز كه اين با. كرد احساس وضوح به را هوا سرماي ماشين از شدن خارج با
 اولين همان در آنها، به ديگران شدن نزديك با. زد مي سيلي آنها صورت بر سرما و بودند برف از انباشته ها كوه ولي

 .گرفت را دستش و رفت مهبد كنار به آرام. دوخته او بر چشم دريده همچنان كه ديد را شاهين لحظه

 :گفت آهسته چون است شرمگين كمي جمع آن در بودن از او كرد احساس ديد گونه آن را او كه مهبد

 .شي مي جور ها اون با زود خيلي و هستند خودموني همگي ها بچه نباش، نگران _

 :گفت ديد خود كنار در را كيارش كه پيمان

 .گيرند مي رو ماشينت بيفتي مأمورها گير اگر نگفتي! آوردي در خربازي كه دوباره _

 .بابا خيال بي _

 :گفت و داد نشان را مينوشكا چشمكي با گاه آن

 !نابه خيلي آوردي؟ گير كجا از رو تيكه اين _

 .عموشه دختر طرف آخه كنه، مي قاطي روغن و آب حسابي مهبد گرنه و باش زدنت حرف مواظب _

 :گفت و زد سوتي كيارش

 ...همچين بعيده ريختي بي اين به مهبد از _

 .ندهد ادامه داد ترجيح ولي

 رنگ و داشت اي تركه اندامي و بلند قدي. بود مهبد طالب كه همان. شناخت فورا را افسانه مهبد، دوستان بين در مينوشكا
 نزديك در سعي ديگران مقابل در. بود كرده تر جذاب را او اش مشكي حد از بيش چشمان آن با كه اي سبزه پوست
 خود حد از بيش محبت ابراز در سعي كيارش بين اين در و ديد، مي مهبد جانب از تفاوتي بي ولي داشت را مهبد به شدن

 .داشت را او به

 :گفت و آورد در تكليفي بال از را آنها ديد ايستاده طور همان را ديگران كه پدرام

 بايستيم؟ جا اين طور همين شب تا قراره نكنه _
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 معرض در كمتر تا داد جاي مهبد و پيمان بين را خود مينوشكا. بگيرند پيش در را جاده راه تا كرد تشويق را ديگران و
 :گفت شاهين پيست كنار. باشد شاهين گستاخ نگاه

 .كنيم اسكي كمي هم ما تا كنيد بازي برف جا اين شما دخترها خب _

 :پرسيد حرف اين شنيدن از متعجب مينوشكا

 ندارند؟ كردن اسكي اجازه ها خانم جا اين در مگه _

 :گفت و خنديد پيمان

 .كنند مي تماشا رو ما باز و ايستند مي كناري در همين براي. نيستند بلد اسكي ها اين از كدوم هيچ اما چرا، _

 :گفت او به رو مهبد

 .باشي ها اون با ما بازگشت تا توني مي هم تو _

 .بيام همراهت خوام مي نشم سرت درد باعث اگه اما _

 .آويزونه هنر يك سرش موي هر از هم تو عموي دختر اين بابا _

 :گفت مهبد به رو و كرد شاهين به تفاوت بي نگاهي مينوشكا

 !نه يا دارم ياد به هامو آموزش از چيزي ببينم خوام مي _

 كه مهبد. شوند وارد ايشان جمع به هم مينوشكا و مهبد تا شدند منتظر و كردند آماده رو وسايلشان پسران از يك هر
 :پرسيد بود مينوشكا نگران كمي

 .نيست تو كردن اسكي براي اصراري _

 .بخنده من به كسي دم نمي اجازه باشه، راحت خيالت _

 .باش مراقب فقط مايلي، طور هر _

 :گفت آرام مينوشكا

 .چشم _
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 .گرفت فاصله او از و

 آغاز را خود حركت او ديگران از زودتر كه داشتند تمايل خيلي و بودند مينوشكا حركت شروع انتظار در همگي پسران
 داد مي خود اندام به كه موزوني حركات و آرامش با. كرد حركت به شروع ديگران به توجه بي ديد گونه اين كه او. كند
 خود كار به آنها تشويق از خوشحال و كنند مي تشويق را او كه ديد را دختران. داشت خود پي در را ديگران متعجب نگاه
 .داد ادامه

 را عينكش آشفته، كمي موهايش و بود شده سرخ سرما از صورتش. رساند ديگران و مهبد به را خود دوباره مدتي از پس
 :گفت و برداشت

 نه؟ يا هست تحمل قابل خب، _

 طوري؟ چه مسابقه يك با حاال بود، عالي _

 :گفت و كرد جا جابه را عينكش

 .منتظر و آماده _

 :گفت فاصله همان از و رساند او به را خود زحمت به پيمان. شود تر سريع حركتش تا كرد خم جلو به كمي را خود اندام

 .ببره ازت نذار باش كيارش مراقب فقط نداره، حرف كارت _

 تبديل گردش آن خواست نمي دلش هيچ. گرفت فاصله او از و داد خود به حركتي لبخندي با و كرد نگاه سرش پشت به
 .شود همراه مهبد با تا كرد تعلل كمي همين براي. شود اي مسابقه به

 !عاليه خيلي كارت _

 .كني مي اسكي خوب هم تو متشكرم، _

 نگرفتي؟ رو كيارش حال چرا _

 .نده مسابقه ها بچه با وقت هيچ گه مي) گفتنش پاپا اين كشته منو اه، اه،( پاپا _

 .خنديدند صدا با دو هر و
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 مينوشكا به را خود افسون. آمدند استقبالشان به دختران. رساند جايگاه به را خود خستگي با يك هر ها ساعت از پس
 :گفت و رساند

 !كردي كم حسابي رو پسرها اين روي اومد خوشم _

 :گفت و برداشت چشم از را عينكش كيارش

 .بود ساخته كارش گرنه و كرديم رو مراعاتش _

 .نگفت هيچ و خنديد مينوشكا

 :گفت و رفت شاهين استقبال به مژگان

 .ببره رو شما همه راحت تونست مي خواست مي شاهين اگه _

 :گفت و زد خندي پوز افسانه

 .نداره حرف كارشون كيارش و مهبد دونيم مي ما همه نگو چرند _

 .بخوريم چيزي يك بريم بهتره _

 .شد رستوران وارد و گرفت پيشي ديگران از بود جمله اين گوينده خود كه پدرام و

 وارد جمعشان به و گرفت فاصله مرتفع نسبتا قله از آنها از ديرتر مينوشكا ولي شدند رستوران وارد او از پيروي به همه
 و يافت پيمان كنار در جايي كرد مي ايفا برايش را ميزبان نقش و بود داده جاي مهبد كنار را خود كه افسانه ديدن با و شد

 .نشست جا همان

 ساكتي؟ چرا مينو _

 :گفت و بود او متوجه كه كرد پيمان به نگاهي

 گيره؟ مي نديده رو افسانه مهبد چرا _

 .بينه نمي اصال اونو تو مثل عمويي دختر وجود با حاال ولي نبود تفاوت بي زياد اون به نسبت تو اومدن از قبل تا _

 كني؟ نمي ها اون به كمكي وصال اين براي تو چرا خوبيه، دختر افسانه اشتباهه، در سخت مهبد _
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 .كنه انتخاب اونو شه نمي راضي هرگز بينه مي نرمش تو از مهبد وقتي تا _

 .بشنويم هم ما كنيد صحبت بلند _

 :گفت معترض داده هايشان صحبت به گوش گونه اين شاهين ديد مي كه اين از بار اين مينوشكا

 .بشنوند هم ديگران تا بگيد بلند شنيديد رو ها اون همه كه شما _

 :گفت و خنديد پيمان

 .سميه دمش چون نذار، شاهين دم رو پا زياد _

 :گفت و خنديد مهبد

 .بره بين از اثرش تا كرد قطع بايد رو سمي دم اين _

 :گفت و كرد سكوت به دعوت را همه كيارش

 پيمان هستم، منتظرتون لواسون تو ما ويالي شام باشه يادتون نكرديد، فراموش كه رو آينده جمعه قراره ها بچه راستي _
 .بيار خودت با رو ساناز هم تو

 .زديم هم به اون و من دوني مي كه تو نزن، اضافي حرف _

 .كنم آشنا كيانا با اونو خوام مي بيار حتما هم رو مينوشكا مهبد، راستي! كمتر يكي بهتر، خب _

 :گفت و كرد فكري مهبد

 .بيايم باشيم داشته حالشو جمعه براي نكنم فكر فروغه، جشن شب شنبه پنج ولي _

 .نره يادتون كه كردم يادآوري فقط كنيم مي صحبت هم با حاال _

 :گفت و كشيد سر را چايش پدرام

 .هستيد ما ميهمان تون همه افسون و من نامزدي... انشاءا _

 :وگفت كرد پدرام به اي قدرشناسانه نگاه حرف اين از خوشحال افسون و زدند كف افتخارشون به ها بچه و
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 .درنياره دبه بابام دوباره اگر البته _

 :گفت پوزخندي با شاهين

 .مهبده و افسانه نوبت هم بعدش _

 حرفي ترين كوچك بدون نداشت را حرفي چنين شنيدن انتظار چون و كرد نگريست مي را او كه مينوشكا به نگاهي مهبد
 .رفت بيرون و كرد ترك را جمع

 :گفت قيد ال شاهين

 !شد ناراحت نگفتم چيزي كه من _

 به. ديد بود رستوران نزديك كه چوبي كلبه كنار در را او و رفت دنبالش به ديد تفاوت بي را ديگران وقتي مينوشكا
 :گفت و گذاشت اش شانه بر دستي و رفت كنارش

 .خوبيه دختر اون كني؟ نمي مشخص رو افسانه و خودت تكليف چرا _

 .بگيرم درستي تصميم تونم نمي ولي درسته، _

 .ايستاده كنارت در ات زندگي و عشق حاال خب. كني زندگي و بشي عاشق روزي داري تصميم گفتي مي يادمه _

 نمي رو اصرارت دليل ولي نيستيم جور هم با اصال اون و من كه دوني مي خوب هم تو دونم مي نكن، اذيتم ديگه تو مينو _
 .دونم

 :گفت و داد كلبه چوبي ديوار به را خود تكيه مينوشكا

 .داشتم فكري هم قصد فقط باشم كرده دخالتي خواستم نمي _

 موافقي؟ برف اين تو روي پياده يك با _

 .نباشم تشخيص قابل ها برف بين كه نبري جاي منو كه شرطي به _

 .هستم مراقبت عقاب مثل من ولي شي مي گم سفيد برف اين بين در سپيد لباس اين با تو _

 !لجوجي هم كمي ولي مهربوني خيلي تو _
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 :گفت و خنديد مهبد

 .خودت مثل درست _

 تازه نفسي مينوشكا تپه باال در. بود دلچسبي راهپيمايي زياد برف وجود با. كردند كوچك اي تپه از رفتن باال به شروع و
 :گفت بالبخندي و شد مهبد سرماي از شده سرخ چهره متوجه و كرد

 .شي مي سيرك دلقك شبيه درست رنگ كمي يك با _

 !نكردي خوبي تعبير جنس، بد اي _

 .نكردم پيدا زيباتري تشبيه سرما اين در _

 بموني؟ ايران در گيري نمي تصميم چرا خواهان همه اين وجود با تو مينوشكا...  نكني تعريف كه بهتر همون _

 :گفت و پاشيد مهبد صورت به برف مقداري مينوشكا

 .بردار موعظه از دست امروز لطفا _

 :داد ادامه را حرفش مصرانه مهبد

 .بدي منو جواب بايد تو اما _

 :گفت و كرد نگاه چشمانش به مستقيم و ايستاد مقابلش در مينوشكا

 .مونم مي باشه طالبم واقعا كه كردم پيدا رو كسي اگر _

 :گفت و رساند او به را خود سرعت به مهبد. گرفت فاصله او از و

 .نيستي موندن به ميل بي هم تو پس _

 :گفت و زد كمر به دستي مينوشكا

 .كني مي ام كالفه يواش يواش داري چون. كن تموم رو بحث اين كنم مي خواهش _

 :گفت و خنديد صدا با مهبد
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 .نكن خرابش كنم مي خواهش پس شنوم مي مهربونم و زيبا عموي دختر از زيبايي هاي حرف! خوبيه روز امروز _

 را خود كه بود پيمان فقط بين آن در و دادند تكان برايشان دستي بودند شده رستوران محوطه وارد كه ها بچه ديدن با
 :گفت خنده با مينوشكا. بود افتاده شماره به نفسش آنها به رسيدن با. رساند آنها به

 .داري زيادي وزن اضافه پيداست چون كني روي پياده بيشتر بايد _

 :افزود اش گفته ادامه در مهبد و

 .كني ورزش بيشتر كمي و كني قبول رو مينو حرف بهتره _

 :گفت و كرد تازه نفس پيمان

 .كنم فراموش رو حرفتون اين كنم مي سعي _

 :گفت مهبد به رو سپس

 كردي؟ ترش يكدفعه چرا _

 كنه مي فكر ام مي كوتاه چه هر. بگيرم رو شاهين اين حال حسابي روز يك بايد باالخره. نزنيم رو حرفش اصال بهتره _
 .حالش تو بزنم حسابي روز يك بايد ولي برم مي حساب ازش

 !بگو چيزي يك بهش تو مينو شو، خيالش بي بابا اي _

 :گفت جديت با و كرد نگاهش مستقيم مينوشكا

 پيمان؟ شد خوب. كنم مي دعوات كني تهديد دوباره اگر _

 .خنديدند سه هر و

. داشتند ابراز را موضوع اين پسران از زودتر دختران و كرد مي بيداد بيشتر سرما و رفت مي تاريكي به رو هوا كم كم
 :گفت شاهين به معترض نداشت را سرما آن تحمل اصال كه مژگان

 .بخورم سرما فردا خواد نمي دلم هيچ برگرديم بهتره _

 .روش هم خوردگي سرما روز يك پس خواهانتيم، جوره همه كه ما _
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 :گفت نداشت مژگان از كمي دست كه هم افسون

 !شه مي سرد كم كم داره هوا. كافيه ديگه امروز براي كنم مي فكر _

 :گفت و آورد باال را او پالتوي يقه پدرام

 .شده سردشون همه معلومه بريم، ديگه بهتره _

 :گفت تفاوت بي كيارش

 .كرديم مي حال داشتيم تازه. زوده خيلي االن بابا، اي _

 :گفت و كرد مينوشكا سرمازده صورت به نگاهي بود ساكت زمان آن تا كه مهبد

 .بمونيد تونيد مي خواين مي اگه شما گرديم، مي بر كه ما _

 :گفت و شد بحث وارد افسانه

 .بشم عالفشون هم من و بمونند وقت دير تا بخوان ها اين ترسم مي آخه. آم مي شما با منم پس _

 از باشند نداشته خود ماشين در مزاحمي كه اين براي پيمان و گرفتند بازگشت به تصميم بيهوده بحث و جر كمي از پس
 كرد خارج سردي از را ماشين داخل هواي سرعت به بخاري گرماي. سپرد كيارش به هم را افسانه و گرفت پيش ديگران

 :گفت و كشيد خود سرمازده صورت به دستي مينوشكا. نمود مطبوعي احساس دچار را آنها و

 .شد مي تكرار دوباره كه بود خوب چه! بود انگيزي دل گردش _

 .مزاحم بدون ولي آييم مي تكرار دوباره حتما بخواي تو اگر _

 .بشم دوستانت و تو بين جدايي باعث خوام نمي من _

 .داره فراوون وارنگ و رنگ دوستاي اين از مهبد نباش نگران _

 .چسبه مي چاي فنجان يك خونه تو االن _

 .هستيد من ميهمان چاي پيمان و تو پس _

 .پذيرم مي ميل كمال با كني دعوت زيبايي قطعه شنيدن به رو ما و كني قبول اگر زني، مي پيانو خوب گفت مهبد _
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 :گفت و خنديد مينوشكا

 .باشم مهبد و شما چون عزيزي ميهمانان پذيراي كه افتخاره باعث _

 

 

 ششم فصل

 

 .دارم نگه جا اين رو ها اون شام خوام مي ضمن در. كنيد آماده رو پذيرايي وسايل لطفا شوكت،

 .باشه راحت خيالتون خانم چشم _

. شد مي خوبي احساس دچار رنگش از هميشه كه رنگي ياسي راحتي لباس با بار اين ولي بازگشت پذيرايي به دوباره
 و كرد جا جابه را خود آنها كنار در. نگريستند را او آميزي تحسين نگاه با يك هر و ايستادند احترامش به مهبد و پيمان
 :گفت

 .بودم شده كالفه تنهايي از واقعا روز چند اين در دونيد مي! خوشحالم خيلي دارم ميهمان امشب كه اين از _

 :گفت و كرد اطراف به نگاهي پيمان

 .مياي در تنهايي از اقل حد بياي تهران به بهتره كردي؟ محصور جا اين رو خودت چرا _

 .كنه نمي قبول ولي خواستم ازش بارها منم _

 من صرف رو وقتش تمام صورت اون در. شوم مي كارش در اختالل باعث كه دونم مي ولي داره لطف من به جان مهبد _
 .شم مي شرمنده من و كنه مي

 پيانو پشت را خود بود داده پيمان به كه قولي خاطر به و كرد تشكري او از داد مي انجام را پذيرايي كار كه قباد ورود با
 :گفت مهبد به رو و كرد جابجا

 بنوازم؟ چه داري دوست _

 .زدي برام برگشتي چالوس از وقتي كه همون _
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 .هستي هم پسند خوش _

 .كرد قطعه همان نواختن به شروع و

 !داري انگيزي سحر انگشتان كه واقعا _

 .داريد لطف من به حد از بيش شما پيمان _

 ...شما كار ولي زدم خودم رو زيادي قطعات حاال تا. گم مي اغراق بدون مينو اما _

 كني؟ ارزيابي منو خواستي مي پس _

 :گفت و خنديد پيمان

 .كرديد اجرا رو ظريفي كار فقط نيست، طور اين اصال _

 .داريم هنري و شغلي زمينه در زيادي تشابهات شما و من _

 :گفت و خنديد پيمان

 .بشه برانگيخته مهبد حسادت حس مبادا بگيد، آهسته رو جمله اين _

 :گفت پيمان به معترض و آمد سويشان به پنجره كنار از مهبد كه طوري به خنديد صدا با مينوشكا

 .كني زمزمه مينوشكا گوش در من حضور در نبينم_

 :گفت و خنديد

 ...ذارم مي نبودي تو كه روزي براي رو ها زمزمه باشه راحت خيالت _

 .خنديد دوباره و

 .حاضره شام خانم _

 :گفت دو آن به رو و برخاست مينوشكا

 .برويم غذا صرف براي بهتره _
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 :گفت و كشاند خانه و امالك به را بحث مهبد ميز سر

 بكني؟ خواي مي چه نداري رو فروشش اجازه حتي كه ملك اين با حاال _

 :وگفت كرد خود اطراف به نگاهي مينوشكا

 .كنم جدا زندگي از رو خودم خاطرش به تونم نمي مسلما ولي دونم نمي هنوز _

 !بموني كه داره وجود مكان اين در چيزي كه بودي گفته تو ولي _

 :گفت شيطنت با مينوشكا

 .بود اميدوار زياد نبايد و ضعيفه خيلي البته _

 :گفت پيمان

 .كنه اداره بازگشتت تا رو كارها وكيلت عنوان به كه كني پيدا رو كسي توني مي ولي _

 .نيست خبري هيچ فرهام و ماني از مهبد راستي. كنم تحقيق خوب بايد شخص اون مورد در ولي خوبيه فكر هم اين _

 نداري؟ خبر مگه _

 رو؟ چيز چه _

 طوري اين باشه تو ميزبان كه مانيه به نوبت فروغ جشن از بعد كنيم پذيرايي تو از مدتي فاميل از يك هر گذاشتيم قرار _
 .بشي خارج تنهايي از خواستيم

 :گفت و كرد فكري مينوشكا

 ...شناخت براي اقل حد است جالبي ايده _

 چي؟ شناخت _

 .بخوري رو غذات بهتره نيست مهمي چيز _

**** 
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 اين به شود آشنا اش خانواده گذشته با بيشتر تا شد مصمم ولي داشت هراس كمي بشنود بود ممكن كه مطالبي از هنوز
 :گفت و نشست شوكت مقابل در دليل

 .كني شروع توني مي ام آماده من خوب _

 دختر اضطراب به نگاهي حال همان در. كشيد اش روسري به دستي و كرد جا به جا صندلي روي را خود كمي زن پير
 .كرد صحبت به شروع شمرده و آرام گاه آن و كرد جوان

 همون از آقا و خانم آخه. ريختند مي اشك وقت بي و وقت ايشون فراغ در هنوز خانم و بود كرده فوت تازه بزرگ آقا _
 كه ديدمشون مي ها مدت تا! شدند تنها خيلي خانم كردند فوت بيامرز خدا آقا هم وقتي. بودند هم خواه خاطر جووني
 پدرتون دانيال آقا كه بود روزها همون. كردند مي گريه و ايستادند مي بود ديوار به اتاقشون تو كه آقا عكس كنار

 به كس هيچ ولي بودند هم خانم هوريه و خان داريوش البته. بود برگشته بزرگ خانم پيش تازه و شده تموم درسشون
 زياد و بود رفته بخت خونه به هم هما. باشه مرهم براش و كنه درك رو بزرگ خانم حال تونست نمي دانيال آقا اندازه
 .بياد ايشون ديدن به تونست نمي

 كنه مي پرش سرهنگ بود معلوم اونم كه هما و داريوش از ارث دريافت هاي زمزمه بود نپوسيده آقا كفن هنوز كه اين با
 مرحوم مخالفت وجود با اون. شد پيدا هوريه سابق خواستگار كله و سر دوباره كه اين تا گذشت ماه چند. شد مي شنيده

 خانم از از مصرانه نيست خبري آقا مخالفت از كه اين از خوشحال بار اين اومد بار چندمين براي هم باز بزرگ آقا
 هم دخترش و داره خوبي وجهه بازار تو اون ديد مي چون هم خانم. كنه موافقت خانم هوريه با ازدواجش با كه خواستند

 ارث دريافت طالبان جمع به هم ديگه يكي بين اين در. شدند نامزد ها اون و نكرد مخالفتي ديگر نيست ميل بي اون به
 اون به اعتراض اجازه و كرد مي ايجاد برادرش و خواهرها اعتراض جلوي سدي مدام كه بود كسي تنها دانيال. شد اضافه

 .بود تر عاقل و تر فهيم مراتب به دانيال ولي بود تر بزرگ اون از خان داريوش كه اين با. داد نمي ها

 كرد مي سعي هميشه مثل و داد مي نشان توجه بي رو خودش اون ولي رسيد بزرگ خانم گوش به ها زمزمه اين كم كم
 .كنه حفظ حال همه در رو آرامشش

 كردن نرم به شروع. شد بازتر داريوش براي ميدان و رفت بخت خونه به هم هوريه كه نرسيده بزرگ آقا سال به هنوز
 هنوز دانيال. داد نمي هاش حرف به گوش و بود درايت با خيلي خانم ولي برسه پولش به زودتر بتونه تا كرد خانم

 هم خانه در و گشت برمي خونه به مناسب شغلي يافتن بدون روز هر و كنه پيدا اش سليقه مطابق كاري بود نتونسته
 .بود داريوش هاي كنايه و گوشه شنيدن به مجبور
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 مايل كه دانيال ولي. بود كرده گرم سر رو خودش و بود زده دفتري دوستانش از يكي شراكت با كه بود مدتي داريوش
 بي و گرفت مي پيش در رو ها شركت و مؤسسات را روز هر هدف بي كنه پيدا دست داشت تمايل كه كاري همون به بود

 لفظي جدال يك اون نتيجه و بود بيزار دهد گوش داريوش هاي كنايه و گوشه به روز هر كه اين از. گشت مي باز نتيجه
 !شد خانم شدن شاكي باعث كه بود طوالني

 پس. ننشست كار بي ولي شد زيرتر به سر كمي بگيره ارث خانم از راحتي اين به تونه نمي دريافت وضوح به كه داريوش
 كسي اوايل. گرفت ازش رو خوراك و خواب كه عاشقي چه هم آن. شد عاشق هم خان داريوش هوريه، رفتن از مدتي از

 .شدند خان داريوش رفتار تغيير متوجه همه كم كم ولي چيه، جريان دونست نمي

 بار چند فقط روز او تا من. بود فرزندشون تنها كه داشتند دختري كه بودند آمده اي خانواده ما همسايگي در كه بود مدتي
 آفتاب مقابل در كه ببينم رو رنگش خوش چشماي تونستم مي فاصله همون از ولي بودم ديده رو دختر دور فاصله از هم

 .بود زيبا خيلي كه طالييش و بلند موهاي اون با و داشت زيبايي درخشش

 ماجرا از داريوش وقتي. بشن آشنا باهم بيشتر تا كردند دعوت اينجا به رو اونها خانم كه بود نگذشته ورودشون از مدتي
 اون هم خودش. كرد بهتر پذيرايي براي الزم دستورات دادن به شروع بياد شون خونه به شاه قراره كه اين مثل شد مطلع
 .باشه داشته نظارت كارها به شخصا تا موند خونه در و نرفت دفتر به روز

 تاريك كامال هوا. ندادم بروز چيزي ولي شده صالبت خانواده دختر خواه خاطر خان داريوش كه فهميدم كه بود روز اون
 اون نزديك از تونستم شب اون. شدند رو به رو داريوش گرم خيلي استقبال با و شدند وارد خانم ميهمانان كه بود شده

 كه بودند موقر و متين آنقدر خانم پري. بلرزد دلش و دست ديدنش از داشت حق داريوش كه واقعا ببينم رو زيبا فرشته
 هاي صحبت به و بود نشسته مادرش و پدر كنار در آروم كردند مي تمجيد و تعريف به وادار نظر اولين همون در را همه
 .معذبه دوخته بهش چشم گستاخ طور اون داريوش، كه اين از بود معلوم ولي دادند مي گوش بزرگ خانم با اونها

 كنار در و پرداخت گويي آمد خوش به ميهمانان ديدن با شد وارد خانه به خسته هميشه مثل دانيال كه نگذشت ساعتي
 .گرفت جاي برادر

 :گفت و كرد برادر دو به نگاهي صالبت آقاي

 تأثيره؟ بي باطن در و مربوطه شما ظاهر به فقط خصوصيت اين. داريد متفاوتي ظاهري خصوصيات برادر دو شما _

 :گفت و خنديد داريوش
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 پي مدتيه من برادر اين. داريم هم با زيادي هاي تفاوت هم باطن در بلكه ظاهر در تنها نه دانيال و من شما گفته طبق _
 .زنم مي كاري هر به دست بالعكس من ولي باشد شلوارش اتوي خط مطابق كه گرده مي كاري

 :گفت دانيال به رو صالبت

 كرديد؟ پيدا رو دلخواهتون شغل _

 .كنم پيدا تدريس كار بكشه طول كه هم قدر هر دهم مي ترجيح دونيد مي _

 :پرسيد پري بار اين

 كنيد؟ مي تدريس چي شما _

 .هستم مايل بيشتر دانشگاهي تدريس به حاال ولي كردم مي تدريس پيانو مدتي _

 :گفت مادرش به رو دختر

 .كنند كمك درسم فراگيري در منو بتونند صفارزاده آقاي اميدوارم _

 :گفت دانيال به رو صالبت خانم

 كمك پري به شما شيم مي خوشحال همين براي كنه تكميل رو پيانواش آموزش نتونست دخترم مكان تغيير اين با _
 .كنيد

 اونو خشم با داريوش بين اين در و بگيره عهده بر رو دختر تدريس كار پذيرفت بود خوشحال شاگردي يافتن از دانيال و
 .كرد مي اش خفه بود امكانش اگر و كرد مي نگاه

 :گفت خانم به معترض داريوش اونها، رفتن با

 !داريم نياز پولش به ما كنند مي فكر حتما. بده درس دخترشون به دانيال كه نيست درست اين _

 :گفت دونست نمي منطق بي را او حرف كه هم خانم

 تو ولي بدهم تو به رو مؤسسه يك تأسيس هزينه تونم مي ام گفته بارها خودم كه من. پذيرفتي مي نبايد تو دانيال _
 .نخواستي خودت



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  103 

 .بدم انجام كارهامو مايلم خودم كه طور اون بديد اجازه جان خانم _

 :گفت و شد جدا صندليش از بزرگ خانم

 .بره سؤال زير آقا اقتدار و نام كه نكن كاري حال اين با _

 .رفت اتاقش به و گفت " چشمي " دانيال

 

 به ظهرها از بعد و گشت مي كار پي و شد مي خارج خونه از ها صبح دانيال. شد شروع خانم پري آموزش كار فردا از
 نگران هميشه چرا دونم نمي ولي دارد خاصي احساس پري به نسبت داريوش دونستم مي كه اين با. داد مي درس پري
 .بيفته پري براي اتفاقي مبادا كه بودم

 افكار كرد مي سعي و كرد مي وحشتناكي هاي زمزمه خانم گوش كنار هميشه داريوش ولي گذشت صورت اين به مدتي
 از اوقات گاهي ولي داشتند خاصي اطمينان دانيال به نسبت خانم اينكه با. كنه خراب دانيال به نسبت رو بزرگ خانم

 تأثير تحت كه بود مشخص كامال كردند يم دانيال به كه پرخاشهايي از مواقع برخي در و شد مي نگران داريوش سخنان
 .گرفته قرار داريوش حرفاي

 خانم هما پسر فرهام تولد با و نبود خبري دار كش بحثهاي و جر اون از ديگه. شد حاكم خونه در آرامش كوتاه مدتي
 بين اين در و موند خانواده بين در رو مدتي هما. كردند رسيده راه از تازه موجود اون سرگرم رو خودشون همه مدتي

 از تونه نمي ديد مي كه درايوش. نبود لطف از خالي ها آن شنيدن برايش كه شنيد مي داريوش از اي تازه هاي صحبت
 .برسه داشت نظر در كه چه اون به هما كردن خام با گرفت تصميم برسد هدفش به بزرگ خانم طريق

. بياره سرحال اونو تازه هواي كمي تا بردم باغ به رو فرهام داريوش، و ايشون همراه خانم هما دستور طبق روز اون
 تحمل اصال كه هم خانم و بود كرده كالفه حسابي منو و كرد مي تابي بي حد از بيش فرهام روز اون روز هر برعكس
 .كنه استراحت كمي تا رفت خودش اتاق به نداشت اونو گريه صداي

 :گفت و كرد رو بود عصرانه خوردن سرگرم كه هما به و ديد مي مناسب رو موقعيت كه داريوش

 .شه مي دردسر باعث داره حسابي نگرانم، دانيال براي خيلي _

 .نبود ها حرف اين اهل كه اون مگه؟ طور چه _
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 آبروي داره صالبت دختر به دادن درس بهانه به. شناسم مي رو موجود اين من هستي دل ساده جان خانم مثل هم تو _
 .ده مي باد به رو ما خانواده

 افتاده؟ اتفاقي مگه _

 شده؟ زياد حديث و حرف سرشون پشت كه بدتر اين از _

 :گفت تفاوت بي هما

 .گيره مي سامون و سر اونم بده؟ مگه... باشند داشته دوست رو ديگه هم شايد تازه نشنيدم، چيزي كه من اما _

 دن؟ مي دختر داده قورت عصا پسره اين به ها اون مگه من ساده خواهر آخه _

 :گفت شيطنت با بار اين هما

 .اونه پيش دلت تو بگو پس _

 :گفت آرام و رفت كنارش به خواهرش سخن از خوشحال داريوش

 .خواستگاري برام بره بگي جان خانم به نشده دير تا خوام مي _

 شده؟ چطور حاال نيستي ها برنامه اين اهل گفتي مي آد مي يادم تا كنه، كم رو تو روي شد پيدا هم يكي باالخره پس _

 نه؟ يا كني صحبت جان خانم با نشده دير تا ري مي حاال چيني، مي كبري صغري، مدام هم تو بابا اي _

 .بذارم پيش پا حاضرم بياد گيرم حسابي شيريني يك وسط اين اگر _

 :گفت و زد خواهر شونه به دستي داريوش

 .من با شيريني كن رديف رو كارها تو _

 .بنداز رو بچه اون صداي زدي زل ما به چيه شوكت آهاي _

 كه بودم دريافته مدت اون تو. ترسيدم مي نيرنگ همه اون از. رفتم باغ ته تا فرهام با و گرفتم فاصله ها اون از ترس با
 پري اومد، مي خونه به دير دانيال كه اوقات گاهي. بود طرفه دو نظرم به عالقه اين و شده عالقمند خانم پري به هم دانيال
 .پرسيد مي رو تأخيرش علت نگراني با و اومد مي سراغم به مضطرب خانم
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 به كه ديدم رو خانم پري ساختمون پشت جويبار كنار داشتم رفتن بيرون قصد كاري انجام براي كه روزها همون از يكي
 :گفت شده خوشحال من ديدن از بود معلوم كه اون. مياد جانبم

 .باشه افتاده اتفاقي مبادا گفتم شدم، نگران كمي كردند دير دانيال آقا امروز _

 مي پيداشون االن حتما. برسونن بردند رو پسرش و هما بزرگ خانم دستور طبق باشه، راحت خيالتون جان، خانم نه _
 .شه

 :گفت و كشيد راحتي نفس پري

 .باشه افتاده اتفاقي مبادا بودم نگران شد، راحت خيالم _

 .بخوريد سرما پاييزي هواي اين توي كه ممكنه برگرديد خونه به هم شما بهتره _

 .متشكرم _

 از پري ديدن با كه ديدم رو داريوش وحشت با اتومبيلي ترمز صداي با كه بودم نرفته قدمي چند. گرفت فاصله من از و
 .رفت طرفش به و شد پياده ماشين

 .كنيم مي زيارت كمتر رو شما مثل زيبايي ي فرشته و شديم سعادت كم _

 .داره را او از خود هاي چشم كردن مخفي در سعي شرم با پري ديدم مي

 .هستم خانواده و شما برادر زحمت باعث هميشه كه من صفارزاده آقاي كنم مي خواهش _

 :گفت و كرد نگاهش خيره و شد نزديك بهش تر گستاخ بار اين داريوش

 ديدارهاي بسا چه و طراوته باعث شما با همكالمي حتي. بكنند رو شما غالمي كه ماست خانواده سرافرازي باعث اين _
 .داشت خواهد ارمغان به رو موندگار بهاري كه مكرر

 .شوم نمي شما مزاحم همين براي نيستند والدينم ولي كنم دعوت منزل به رو شما داشتم دوست خيلي _

 .باشم شما چون رويي زيبا ركاب در شم مي خوشحال شديد خارج خونه از تنهايي خاطر به اگر _

 :موند باز هام چشم ترس از اي مردونه صداي شنيدن با
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 خانم؟ پري درسته بودند، من اومدن دير نگران ايشون نكش، زحمت شما داريوش نه _

 رو دانيال. رسوند اون به رو خودش يافته، پناهگاهي انگار دانيال ديدن با ديدم مي پري هاي چشم در رو شادي وضوح به
 :گفت پري به

 .دادم مي انجام بايست مي كه داشتم كاري كردم دير كمي كه ببخشيد _

 بدنه به مشتي عصبانيت با بود جرا ما اين شاهد كه اون. شدند صالبت خونه وارد داريوش خشمگين چشماي مقابل در و
 ايستاده درختي كنار آروم لحظه اون تا كه من. داد قرار دستاش بين رو سرش و داد اون به رو اش تكيه و كوبيد ماشين
 گوش هام صحبت به فقط هميشه كه نظام براي رو ماجرا همه تا. برگشتم ساختمون به دوباره كارم انجام از پشيمون بودم
 .كنم تعريف "كنه فصل و حل رو مشكالت اين خودش خدا " گفت؛ مي آخر در و داد مي

 مقابل در خانم آرامش ديدن از. رفتم سالن به داريوش فرياد صداي شنيدن با كه بودم شام تهيه سرگرم آشپزخونه در
 .شدم متعجب داريوش پرخاش

 .كنيد مي دفاع اون از دليل بي داريد شما جان، خانم _

 .كشوند مي جنون به حد از بيش اونو بود داريوش حرف رد گوياي كامال كه خانم سكوت و

 .باشه جلوتر من از بايد هميشه اون چرا آخه اما _

 .كردي انتخاب رو راه ترين راحت هميشه نخواستي، خودت تو_

 .بكنه خودش آن از اونو عرضه بي دانيال دم نمي اجازه منه، حق اون دم نمي اجازه من ولي _

 :گفت و برخاست بود نشسته ساكت و آروم لحظه اون تا كه جان خانم

 جاي ديگه و هستند تر مقبول هم براي دو اون كه دادم تشخيص من. گفتم من كه همون بكني توني نمي كاري هيچ تو _
 .مونه نمي حرفي هيچ

 :گفت و برداشت قدم چند كالفگي با و كرد اش آشفته موهاي الي رو دستانش داريوش

 .رم مي جا اين از من بگذاره خونه اين تو پا دانيال همسر عنوان به اون باشه قرار اگر _
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 دو عالقه اين. كنه مي فرق وضع دانيال مورد در ولي نداره تو به تمايلي هيچ اون. بگيري تصميم تر عاقالنه كمي بايد تو _
 .اس طرفه

 اما. نريخت اشك ولي ايستاد ساكت و آروم فقط هم بزرگ آقا مرگ در حتي. كنه گريه داريوش بودم نديده روز اون تا
 .بسوزونم دل براش تا شد باعث سياهش و درشت چشماي در اشك قطرات ديدن روز اون

 .بياري عروس داري عالقه بهش من از بيش معلومه كه پسرت تنها براي تر راحت تا رم مي من _

 .بسيارند اصالت با و خوب دختران شهر اين در كني مي اشتباه تو اما _

 اصرار و شد خارج خونه از سرعت به و كرد جمع رو وسايلش از كمي مقدار داريوش. بود شده تموم چيز همه ديگه ولي
 .بود اثر بي موندنش براي هم خانم

 مبادا گفت من به رو بسيار تأكيد با آخر در و دوخت چشم داريوش ماشين شدن دور به و ايستاد پنجره كنار خانم مدتي
 ميز چيدن براي و گفتم "چشمي " داره دليلي تأكيد اين از خانم دونستم مي چون هم من و ببره بويي ماجرا اين از دانيال
 .شدم پذيرايي وارد

 ايستادي؟ جا اون چرا جان، خانم سالم _

 !كردي دير كمي امروز دانيال؟ تويي _

 به. كردند مي صحبت من با جا اون مديريت پذيرش و آموزشي مؤسسة يك در شراكتم مورد در داشتند صالبت آقاي _
 .بدم انجام رو كارهام مايلم كه طور اون تونم مي اقل حد نيست بدي فكر نظرم

 :پرسيد ترديد با ديد خانم درچهره رو نگراني آثار چون و. كنه ياري رو ايشون نشستن در تا آمد خانم كمك به ميز كنار

 هستيد؟ مضطرب طور اين كه افتاده اتفاقي _

 .نيست مهمي چيز نه _

 .نبود هم ماشينش كجاست؟ داريوش راستي _

 .برگرده ديگه كنم نمي فكر _

 است؟ ارثيه مسئله...  افتاده؟ اتفاقي چه دوباره چرا؟ _
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 آري؟ مي ديدنم به اونو كي خبر؟ چه پري از. بشنوم چيزي موردش در خوام نمي _

 .بريم ديدنشون به شما با تا خواستم وقت ها اون از شما اجازه با. رسوند سالم شما به خيلي _

 .باشه صفارزاده خاندان اليق اميدوارم _

 .داشت خواهيد رو نظر همين هم شما مطمئنا مهربونيه، و خوب دختر اون _

 

 باقي شيفته همچنان كه مينوشكا به رو و ايستاد باز سخن از لحظاتي بود تعريف حال در پيوسته لحظه آن تا كه شوكت
 :گفت و كرد بود داستان

 .داريد دعوت خانم فروغ جشن شما امشب آخه كنم تعريف ديگه روزي رو داستان باقي بدبد اجازه اگر _

 به حركتي با و كرد تعجب نشسته حال همان در ساعت همه اين ديد مي كه اين از و انداخت ساعتش به نگاهي مينوشكا
 :گفت و برخاست خود

 !بگي برام رو ماجرا باقي مناسب فرصتي در تا بدي قول بايد _

. بشنود را ماجرا باقي و بنشيند شوكت كنار در تا بود مايل باشد، داشته جشن اين به رفتن براي اي عالقه كه اين از بيش
 را انتخابش آينه مقابل و پوشيد بود گذاشته كنار شب آن براي قبل مدتي از كه را لباسي. رفت مي بايد نبود اي چاره اما

 .شد راهي او با و رساند بود انتظارش در كه قباد به را خود و كرد تĤييد

 .شد او متوجه قباد صداي با كه بدهد، او به را ارث همه آن بزرگ خانم شده باعث كه بود داستاني باقي فكر در راه در

 .هستيد فكر در اندازه اين تا كه گفته براتون جالبي مطالب مادرم معلومه _

 .مونده خيلي اون آخر به هنوز اما شنيدم مي رو ماجرا اين روزي بايست مي _

 امتناع او ولي شود همراه او با تا خواست قباد از بار چندمين براي و شد پياده ها اتومبيل انبوه ميان در زيبايي بناي كنار
 .بازگردد كه خواست و كرد

 نگاهي. شد زيبا بناي آن وارد بود كرده صرف وقت مدتي آن انتخاب براي كه گلي سبد با و نكرد اصرار ديگر مينوشكا
 .نديد آشنايي ولي چرخاند بودند بش و خوش سرگرم و بودند ايستاده پاگرد كنار در كه نفري چند بين در
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 !هستم منتظرت كه وقته خيلي مينوشكا عجب چه _

 .شد همراه او با و شد خوشحال آشنايي يافتن از پيمان ديدن با و

 گم رو جا اين مبادا بودم نگران نديدم رو تو موندم منتظر هرجه ولي بيام استقبالت به تا داده مأموريت من به مهبد _
 .باشي كرده

 كجاست؟ خودش پس _

 .پدرش كاري دوستاي البته رفته، دوستاش از تا چند استقبال براي _

 هوري و ماني كنار در و گفت تبريكي عرشيا و فروغ به. شناخت نمي را كسي نزديكش اقوام جز شدند بزرگي سالن وارد
 .گرفت جاي

 :گفت بود معترض اش طوالني غيبت از كه ماني

 نداري؟ رو اقوامت ديدن حوصله كه اين مثل _

 ...نيست طور اين اصال _

 .افتاد شوكت سخنان ياد به لحظاتي آنها به داريوش شدن نزديك با

 .هستم منتظرت كه وقته خيلي! اومدي جان مينو عجب چه _

 .كشيد آغوش در را او گرمي به و

 و يافته پايان ها كدورت سال همه آن گذشت با كه داد مي را نويد اين خود به ولي داشت هراس اش گذشته و او از كمي
 .باشد داشته باور را آنها گشاده روي بايست مي

 ماني گرفتند، فاصله داريوش و هوري از كه كمي كند آشنا فاميل هاي جوان با را او تا گرفت را اش دايي دختر دست ماني
 :گفت آرام

 !دادم نجاتت زن پير و مرد پير اون دست از خوب _

 :گفت شيطنت با مينوشكا
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 .سپاسگزارم كمكت خاطر به تو از نجات فرشته واي _

 پيش از بيش را فضا آن و كردند نواختن به شروع اركستر گروه. كارهاست به دادن نظم گرم سر كه ديد را مهبد دور از
 ماني كه فرصتي در و نداشت آنها با زدن گپ براي تمايلي او ولي كرد معرفي او به را آشنايان بعضي ماني. كردند شلوغ

 .گرفت فاصله او از بود دوستانش با گفتگو سرگرم

 .رسيد او به و داد عبود را خود ميهمانان بين از. رساند بود پذيرايي سرگرم همچنان كه مهبد نزديكي به را خود

 خواي؟ نمي كمك _

 :گفت جمله گوينده به توجه بدون مهبد

 .هستند ها بچه نكشيد زحمت بفرماييد؛ شما _

 :گفت و گرفت بود مهبد دست در كه را بشقابي

 باش نداشته تعارف من با اقل حد _

 :گفت و شد مبهوت درخشيد مي ميهمانان بين در كه زيبا شب لباس آن در مينوشكا ديدن از ناگاه به مهبد

 !شدي آسماني امشب _

 :گفت و خنديد مينوشكا

 .بينه مي زيبا چشمات _

 .هستم ورودت منتظر كه مدتيه هستي، نيافتني دست و زيبا كه راستي به تو _

 رعنا قامت آن و ايستاد مي مينوشكا مقابل در كه وقتي هنوز مهبد. رفت كناري به او با و سپرد ديگران به را پذيرايي كار و
 .شود خبطي دچار مبادا تا گرفت مي او از نگاه ناچار به و شد مي سرخ ديد مي را نيلگون چشمان و

 .شدي ها فرشته مثل واقعا امشب _

 :گفت خنده با مينوشكا

 ديدي؟ رو فرشته تو مگه _
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 .نيست ها اون ديدن به نيازي تو ديدن با _

 :گفت شوخي با مهبد آنها به پيمان و ماني شدن نزديك با

 .شن مي نزديك دارن رقبا باشم مراقب بايد _

 :گفت اعتراض با فاصله همان از ماني

 .مينو گذاشتي قال منو خوب _

 .گفتم مي تبريك خواهرش ازدواج خاطر به اون به بايست مي بودم مهبد پي در _

 .كردي كار طرف رو حسابي كه معلومه! بدجنس مهبد اي _

 :گفت و كرد نگاهش غيظ با مهبد

 !!).هستي كارات مراقب خيلي خودت كه نه(  باش زدنت حرف مراقب _

 .كشاند سالن ديگر سوي به را آنها "برقصن خوان مي داماد و عروس بريم بياييد ها بچه " گفتن؛ با پيمان و

 راه در را مدتي بود معلوم كه بود اي خسته عاشق نگاه او به عرشيا نگاه. ديد مي عرشيا دستان بين در را فروغ مينوشكا
 در طور آن كه اين از و رقصيد مي او به توجه بي و سرمست فروغ او، شوريدگي خالف بر كشيده؛ زحمت عشق اين اثبات
 طنين موسيقي نواي و بيشتر زدن كف صداي لحظه هر. كرد مي غرور احساس نمود مي جلوه زيبا ميهمان ديدگان مقابل

 .بود كرده اشغال را سالن فضاي تمام مختلف صداهاي و لوليدند مي هم در ميهمانان. شد مي اندازتر

 .كني استراحت سالن از بيرون كمي بهتره باشي، داشته عادت شلوغي اين به كنم نمي فكر _

 .گرديد خارج سالن از او با و كرد استقبال اش موقع به تجويز از و شد خوشحال فرهام ديدن از

 .كشيد راحتي نفس داشت فاصله شلوغي آن از كمي كه پذيرايي اتاق به گذاشتن پاي با

 .شدم حالت نگران ديدم پريده رنگ اون با رو تو وقتي _

 :گفت لبخند با مينوشكا

 !ندارم ازدحام و شلوغي با اي ميانه زياد من دادي؛ من به رو پيشنهاد بهترين امشب تو فرهام، متشكرم _
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 .كرد سرگرم او از پذيرايي با را خود و نگفت چيزي ولي شد دقيق مينوشكا صدفي و زيبا چهره به لحظاتي فرهام

 .نديدم رو تو هاست مدت كنم مي احساس داريوش دايي خانه در ديدارمون آخرين از _

 .شوم آشنا ماني خانواده با فردا از قراره گفت مي مهبد كه طور اين شماها توافق طبق. نديدم رو هما و شما مدتيه آره _

 :گفت و خنديد فرهام

 .داريم قرار صف ته ما پس _

 .نكردم اعتراضي بزنم به رو تون برنامه خواستم نمي چون _

 غير كمي شدي بزرگ و كردي رشد آن در كه مكاني به توجه با! ديگران تصميمات به نسبت حتي هستي قانعي دختر _
 .باوره قابل

 همين با هستند، خاك همين اهل مادرم و پدر نكردم فراموش ولي شدم بزرگ اينجا از دورتر ها فرسنگ كه درسته _
 .كنند استفاده خودشون هاي تجربه از اند كرده سعي من تربيت در ها اون. رسوم و آداب

 كه اون با. يارم مي خاطر به مهربون مردي اونو هميشه دارم دانيال كنار در ام گي بچه از كه تصاويري به توجه با _
 .ديدم مي داريوش از بيش اونو محبت ولي بودم كوچيك

 :گفت خنده با مينوشكا

 .باشم برده ارث به پدر از رو حسن اين اميدوارم _

 .كردن تربيت رو خودشون مثل كسي داشتند تو قبال در ها اون كه خاصي تربيت با مسلما _

 .گرفت فاصله مينوشكا از كوتاهي خواهي عذر با و برخاست جا از خواند، مي را فرهام كه صدايي با

 خنده با و بودند داده تشكيل هايي گروه پسران و دختران. باشند داشته خوش شبي تا كردند مي سعي يك هر ميهمانان
 .بودن كرده ايجاد را شادي فضاي خود، هاي

 !نشستي تنها _

 .باشي ديگران كنار در تو كردم مي فكر پيمان آه، _
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 .شدي خسته حتما اومدم، دنبالت شدم طوالنيت غيبت متوجه _

 .ندارم شلوغي اين به اي عالقه زياد من دوني مي _

 .اومدم مهبد به كمك خاطر به فقط امشب دوني مي من، مثل درست _

 .هستيد باهم هاست سال شما كنم مي فكر هستي كاري فدا دوست تو _

 هم بار چند اومد نمي خوشم ازش زياد نشست، مي نيمكت روي من كنار مهبد وقتي مدرسه، برم شد قرار كه وقتي از _
 كه خوب دوست تا دو شديم نكشيده سال آخر به اما بيشتره اون رياضيات نمره چرا كه اين سر اونم شد دعوامون
 .كنيم مي تحمل طور همون رو همديگه داريم شمائيم خدمت در كه االن تا و رفت مي در هم واسه جونمون

 يافتن با و نداره، دوامي هايي دوستي چنين اين هستم من كه جايي اون ولي! داره دوستي همچين كه مهبد حال به خوش _
 .كنند مي فراموش رو ديگه هم اي رسيده راه از تازه

 :گفت و كرد كوتاه اي خنده پيمان

 !بدونم رو مهبد قدر بايد پس، _

 :گفت و كرد ثابت مينوشكا روي به را نگاهش مهبد. داد جاي خود كنار را او و داد تكان دستي مهبد ديدن با

 كردي؟ فرار سالن از چرا _

 ...شلوغي اين تو ترسيدم _

 بگيرند؟ اشتباه عروس جاي به رو تو ترسيدي نكنه _

 :گفت و خنديد پيمان

 ... و گرفت مي رو دستش عرشيا وقت اون _

 .كنه نگاه مينوشكا به چپ حتي كرده خود بي عرشيا _

 :گفت و خنديد مهبد حمايت از اشتياق با مينو

 .هستي ايروني زروي هم تو نكنه _
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 .باالتر پله يه هم شايد _

 .كمه گلتون جمعه، جمعتون به به _

 :گفت و كرد مهبد به معترضي نگاه او كردند باز او براي جايي ماني ديدن با

 ما خونه به شدن نزديك حق تو و شه مي ما مال فردا از بشه پيدات ما دايي دختر اين بر و دور فردا از نبينم دايي پسر _
 .نداري عمه براي دلتنگي بهانه به رو

 :گفت و برآشفت جمله اين شنيدن از مينوشكا

 .كنه تقسيم منو نداره حق كسي باشم گفته االن از _

 .كنه تحملت بتونه هم ساعت يك حتي مينو كنم نمي فكر داري تو كه گندي اخالق با بگير تحويل خان ماني _

 ...خان مهبد بيني مي حاال _

 :گفت و كرد مداخله پيمان

 .اومديم عروسي امشب مثال بديد خاتمه رو بحث و جر اين بهتره _

 شاهرخ انتظار از دور شدن ظاهر با مينوشكا ولي بودند تاب و تب در جوانان هنوز. شدند سالن وارد همگي او تشويق به و
 .پرسيد را علت و شد متعجب او حالت از بود كنارش در كه مهبد. برداشت عقب به قدمي مقابلش در

 :گفت مينوشكا از زودتر داشت قرار او مقابل در كامال اينك كه شاهرخ

 مادمازل؟ درسته. شده دگرگون طور اين كه نداشته منو با مالقات انتظار زيبا خانم اين احتماال _

 :گفت آرام و شد مسلط خود به كمي مينوشكا

 .باشه داشته حالت تغيير به نيازي شما مجدد ديدار كنم نمي فكر _

 :گفت و كرد بلندي خنده شاهرخ

 .بوده صريحتون هاي جواب شنيدن و شما با مجدد مالقات براي بيشتر اومدنم كه كني باور دارم دوست _

 :گفت و زد خندي پوز مينوشكا
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 اصال من برعكس. بگيريد جواب صريح طور اين هم بار اين دارم دوست ولي زنيد مي رو حرفاتون صريح خيلي شما _
 .ببينم دور فاصله از حتي رو شما ديگه ندارم تمايلي

 شد مخفي ديدش از كامال او كه زماني تا شاهرخ ولي. گرفت فاصله جا آن از سرعت به او العمل عكس به توجه بدون و
 با و "گيريم مي قرار هم مقابل در دوباره زودي همين به باش مطمئن " كرد؛ زمزمه خود با و داشت او پي در چشم

 .كرد وارد ميهمانان جمع به را خود پوزخندي

 مشايعت ساختمان كنار تا را او مهبد. نداشت را فضا آن در ايستادن لحظه يك تحمل حتي كه بود آشفته قدر آن مينوشكا
 .نكرد اصراري عمويش دختر خسته چهر ديدن با ولي باشد داشته خود كنار در بيشتر را او بود مايل همچنان گرچه كرد،

 :گفت و كشيد اش پيشاني به دستي عصبي مينوشكا

 .بيايد دنبالم به تا بگيرم تماس قباد با كردم فراموش _

 .رسونم مي رو تو خودم نيست مشكلي اصال _

 .كني ترك رو جا اين نيست درست ميهمانان همه اين وجود با وضعيت اين تو آخه _

 .كن صبر لحظه چند فقط تو _

 :گفت و آمد كنارش به كوتاهي صحبت از پس و رفت پيمان كنار به سرعت به

 .خونه سوي به پيش راحت خيال با حاال عزيز عموي دختر خب _

 .اومدي كمكم به موقع به هميشه كوتاه مدت اين در مهبد متشكرم _

 .باشم مفيد كسي براي تونم مي منم كه كنم باور يعني _

 :گفت و خنديد شد مي ماشين سوار كه همچنان مينوشكا

 !توست محاسن از يكي هم اين نكنه هستي متواضع خيلي تو _

 :گفت و گرفت خود به مظلومي قيافه مهبد

 !دردسر شده برام هم خوبي مينو؟ ديگه كنم كار چه _
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 :گفت و خنديد صدا با مينوشكا

 .كني مي صحبت بامزه خيلي ها وقت بعضي _

 عموي دختر كردم نمي هم رو فكرش اصال پيش ماه يك تا! بود شبي عجب خودش براي هم امشب خودمونيم اما _
 من جاي تو نه...  خونه برسونمش شب آخر منم بعدش فروغ عروسي تو اونم تهران بياد دنيا سر اون از ام نازپرورده

 كني؟ مي باور باشي

 و كشيد هم در چهره شاهرخ چهره آوردن ياد به با ولي افتاد بود كرده سپري كه خوبي شب ياد به و خنديد مينوشكا
 :گفت آرام

 من... لرزه مي بدنم خنديدنش حتي و صحبت نگاه، نوع از اصال. كنم تحمل رو شاهرخ وجود تونم نمي چرا دونم نمي _
 .ببينم اونو هم ديگر بار يك براي حتي خوام نمي اصال مهبد ولي... حساسم خيلي

 :وگفت كرد مضطربش چهره به نگاهي مهبد

 در بودن تحمل اصال اون. جنگل وسط ره مي گرده مي بر امشب همين باش مطمئن ببيني، دوباره اونو نيستي مجبور تو _
 .نداره رو مردم بين و جمع

 كنه؟ مي زندگي تمدن از دور به قدر اين اون چرا _

 :گفت تسمخر با مهبد

 .شده هوايي ديده زياد رو جنگل مرد فيلم شايد _

 :گفت و افتاد خنده به مهبد سخن اين از مينوشكا

 كني؟ مي كار شركت تو طوري چه موندم من كني؛ نمي صحبت جدي وقت هيچ تو _

 بعضي تازه. شه مي شروع كارم تو جديت و تموم شوخي و خنده رسه مي دفتر به پام وقتي منه، طبيعت اين دوني مي _
 .ام خونه تو مهبد همون من شه نمي باورش هم داريوش ها وقت

 نگريست بود كرده مشغول خود به ها ساعت را او مدت آن در كه مشكي چشمان آن با او مهتابي چهره به مدتي مينوشكا
 :گفت و
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 .مونم مي تو درك تو اوقات بعضي _

 شناختي؟ خوب من جون حاال نوكرتم، من عزيز گفت؛ هم اولش از كه همون مهبدم من عمو دختر بابا اي _

 :گفت و بست را هايش چشم آرام و داد صندلي به را خود تكيه و كرد اي خنده مينوشكا

 حرف عجيب تو مثل درست اوقات بعضي هم استپان. ندازه مي هام همكالسي از يكي ياد منو تو عجيت رفتارهاي اين _
 .كرد مي مزه با كارهاي و زد مي

 :پرسيد بود شده كنجكاو هم كمي و متعجت استپان نام شنيدن از كه مهبد

 .بدونم موردش در بيشتر شدم كنجكاو كن صحبت برام اون از بيشتر كني، صحبت موردش در نديدم حاال تا _

 :پرسيد بود شده متحير او عمل از كه او. بود كرده سد را راهش ها پله وسط استپان كه افتاد روزي ياد به مينوشكا

 بستي؟ منو راه چرا كني؟ مي كار چه ها پله اين وسط معلومه هيچ _

 :گفت و دوخت چشم مينوشكا چشمان به مستقيم او

 .بدي منو جواب تا مونم مي جا اين قدر اين _

 بدم؟ رو جوابت كه چيه سؤالت حاال _

 :گفت و آمد تر پايين پله يك استپان

 همين بدي راه كالس پسرهاي از يك هيچ به كه نديدم حاال تا. باشي من با كه خواهم مي هستم خودم حرف سر هنوز _
 چيه؟ جوابت حاال باشم دنبالت بيشتر كه شده باعث

 كه استپان. بازگشت ميشالن آقاي با و كرد كج دفتر سوي به را راهش نداشت انتظار اين از بيش ديوانه آن از كه او
 بدون و ماند مردد پرسيد مي را كردن سد علت كه ميشالن سؤال پاسخ در نداشت مينوشكا سوي از را كاري چنين انتظار

 .گرفت پيش در را كالس راه صحبتي ترين كوچك

 كجايي؟ معلومه مينو هي _

 گفتي؟ چيزي مهبد چيه _
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 .بگي برام استپان از بود قرار نيستي، جا اين معلومه_

 :گفت و دوخت بيرون به پنجره از را نگاهش

 .همين فرانسه، مقيم انگليسي اون و هستي ايراني تو فقط تو مثل پسريه اون _

 :پرسيد شيطنت با مهبد

 بيشتر؟ نه و شناسي مي اونو اندازه همين تا يعني _

 :گفت مهبد كنجكاوي از كالفه

 .كردم مي صحبت تو با موردش در بايست نمي اصال بردار ها سؤال اين از دست كنم مي خواهش _

 تواند مي ديد مي كه اين از مينوشكا عمارت به شدن نزديك با. بازگرداند دو آن به را آرامش بينشان، سكوت مدتي
 تنها را او تا گرفت تصميم مهبد ساختمان كنار. شد خوشحال بسيار كند استراحت فقط هياهويي هر از دور به را مدتي

 .كند استراحت بيشتر تا بگذارد

 تخت روي بر را خود خستگي با و كرد رضايت احساس گذاشت بود، بزرگ خانم به متعلق روزي كه اتاقش به پاي وقتي
 .كند استراحت را بعد روز تمام كرد سعي و ساخت رها

 

 

 هفتم فصل

 

 برسد كارهايش به خوب كه بود شده يادآور او به كه افتاد مادر گذشته شب هاي نصيحت ياد به كه بود باغ انتهاي راه در
 .باشد نداشته بازگشت براي اي عجله و

 با خواست مي مينوشكا از چگونه حال شد نمي خود از فرزندش شدن دور به راضي هرگز كه او بود متعجب مادر سخن از
 .كند رسيدگي كارهايش به و بماند ايران در راحت خيال

 !داريد تلفن جان خانم _
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 :گفت و برگشت گذاشته ناگفته را اش خانوداده گذشته از نيمي هنوز كه مهربان پيرزن همان شوكت جانب به

 .دارند مهمي كار گفتند هستند؛ خط پشت ماني آقا _

 .گرفت را گوشي و كرد تازه نفسي مينوشكا

 بياي؟ ديدنمون به نبود قرار مگه. شنيديم را عزيزمون دايي دختر صداي باالخره پس _

 .داديد مي نجات آدرستون كردن پيدا زحمت از مرا آمديد مي دنبالم و كرديد مي لطف شما اگر _

 بشي آماده تو تا پس كنه مي شماري لحظه ديدارت براي چقدر عزيزت عمه دوني نمي نگفتي؟ زودتر چرا پس واقعاً _
 .ميام دنبالت به منم

 .شود رفتن آماده تا شد وارد خود اتاق به ناچار به ولي ديد نمي آنها مالقات براي خود در تمايلي اصال شد قطع تماس

 قرار كمد قفسه آخرين در كه شد زيبايي و كوچك صندوقچه متوجه بار اولين براي كمد داخل از لباسش برداشتن هنگام
 .شد نمي اش متوجه كسي راحتي به كه بود گرفته قرار طوري و بود گرفته

 زيادي تعداد ديدن از و كرد باز را درش آرام و كشيد اش گرفته غبار تنه بر دستي و كرد خارج جا آن از را صندوق آرام
 در صندوق ته در دقت با كه شد اي چه دفتر متوجه صندوقچه از آنها كردن خارج با. شد متعجب سجاده و مهر و تسبيح

 با آن محتويات از تا شد كنجكاو. برد پي آن بودن قديمي به آن كهنه هاي برگه ديدن از. بود گرفته قرار اي پارچه الي
 تا كشيد دست آن صفحات بر دقت به بايست مي كه بودند كهنه آنقدر ها نوشته آن. گشود را دفترچه آرام. شود اطالع
 .شود وارد آن بر اي خدشه مبادا

 .آوردند تشريف ماني آقا جان خانم _

 از داشت دوست كه اين با. برخاست و گذاشت كنار را دفتر اكراه با بود شده خود موقعيت متوجه تازه كه مينوشكا
 .برود بود مجبور ولي شود خبر با آن محتويات

 :گفت لبخندي با و برخاست جاي از مينوشكا ديدن با ماني

 .شده تنگ ات واسه دلمون كجايي؟ معلومه هيچ. شدي سهيل ستاره بابا! عزيز دايي دختر به به _

 :گفت و زد پوزخندي مينوشكا
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 .كنيم حركت زودتر بشه نگرانمون هوريه نشدم باعث تا پس _

 .چشم _

 .كردند حركت ماشين سوي به و

 :گفت نگراني با شوكت و پرسيد او از نبود خبري اطراف آن در قباد از ولي كرد شوكت به سفارشاتي مينوشكا

 اصرار خودش ولي نيستيم راضي پدرش و من هرچند. كرده پيدا بازپروري يه تو كاري كنم فكر ولي خانم دونم نمي _
 .بشه مشغول جا اون حتما كه داره

**** 

 ميزبانش از هنوز ولي كند ملحق او به را خود هوريه شايد تا انداخت خود اطراف به سرسري نگاه بار چندمين براي
 :گفت و آمد كنارش به كوتاه غيبت يك از پس ماني. نبود خبري

 نخوردي؟ چيزي اقل احد چرا! ساكتي خيلي _

 كجاست؟ عمه راستي ماني، متشكرم _

 .باشند سونا بايد ساعت همين اشون روزانه برنامه تو خانم آخه. ياد مي سونا از االن راحت، خيالت _

 .كرد سكوت دوباره و داد تكان سري مينوشكا

 بزنيم؟ بيرون دوري يك اومدنش تا داري دوست _

 .بهتره بيكاري از اقل حد _

 .شد خارج ساختمان از او با و

 .نكردم پيدا رو ايشون با آشنايي سعادت هنوز خبر چه پدرت از ماني راستي _

 :گفت و زد پوزخندي ماني

 و هستند قهر هم با رو سال از ماه يازده تقريبا دارند اختالف كه هاست سال هوري با اون. نكني پيدا هرگز هم شايد _
 .كنند مي بحث و جر هم رو مونده باقي ماه يك
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 .باشي بينشان در بالتكليف طور اين باشه سخت خيلي بايد حتما دونستم نمي مورد اين در چيزي _

 :گفت و داد نشان اهميت بي را خود ماني

 چند اين. كنم مي زندگي مستقل و كردم خارج خانواده حصار از رو خودم هاست سال كه من. نداره ارتباطي من به اصال _
 .اومدم خونه به تو خاطر به هم رو روز

 .باشم نشده كارهات خوردن هم به باعث اميدوارم _

 كني؟ مي حال چي با ببينم بگو راستي. تفريحه جور يك خودش واسه اينم! خيال بي _

 چيه؟ منظورت _

 :گفت و خنديد صدا با

 نيستي؟ ها باغ اين تو كه اين يا هستي بساط و برنامه اهل چيه؟ تو تفريح _

 :گفت عصبانيت با بود شده اش عمه پسر منظور متوجه حدودي تا كه او

 با تفريحاتمون حتي. بخورم تو كردن سرگرم درد به كنم نمي فكر بزنم قدم تنهايي به كمي خوام مي داري، نگه بهتره _
 .داره فرق هم

 :گفت و خنديد مينوشكا عصباني چهره ديدن با ماني

 خوش بهمون بيشتر تا كنيم كار چه دوني مي بهتر تو شايد. بريم داري دوست تو هرجا اصال شي؟ مي عصباني چرا حاال _
 .بگذره

 .بشم پياده خوام مي دار، نگه _

 :گفت و كرد توقفي مينوشكا عمل اين از زده حيرت ماني. شد خارج آن از و كرد باز را در ماشين كم سرعت ديدن با و

 .هوري پيش ببرم رو تو بذار اقل حد _

 .كنم مي پيدا رو راه خودم _
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 همچنان و داد نمي موضوع اين به اهميتي. بود اطالع بي كامال خود موقعيت از ولي بود زدن قدم حال در همچنان را ساعتي
 چه موجب او با همراهي كه اين تصور از و نداشت عادي حالت او كرد مي احساس. بود ماني مربوط نا سخنان انديشه در

 .شد نگران كمي شد مي پيامدي

 خالي نيمكتي روي. شد زدن قدم سرگرم درختان بين در را مدتي و شد وارد آن به بود مسيرش در كه پاركي ديدن با
 .شد متعجب بوده ها خيابان بين در را مدت تمام كه اين از و انداخت نگاهي ساعتش به. كند استراحت كمي تا نشست

 بشينم؟ جا اين تونم مي ببخشيد _

 :گفت لبخندي با خواست مي نشستن اجازه كه جواني مرد ديدن با

 .هست جا كافي اندازه به جا اين كنم مي خواهش _

 عمارت به داد مي ترجيح و بود شده پشيمان ماني دعوت قبول از. افتاد خود هايي برنامه ياد به. رفت فرو فكر به دوباره و
 .گردد باز

 .شده سرد كمي هوا امروز _

 .نداد سؤالش به پاسخي ولي انداخت جوان مرد همان چهره به نگاهي

 :گفت و كرد صحبت به شروع دوباره مردد

 .بودم نديده پارك اين در رو شما قبال _

 .يام مي جا اين به كه باره اولين _

 اومديد؟ محل اين به تازه _

 مگه؟ طور چه _

 .آشناست نا برام اتون چهره _

 :پرسيد متعجب مينوشكا

 شناسيد؟ مي رو شن مي خارج و وارد كه كساني همه جا اين در شما مگه _
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 :گفت و آورد لب بر لبخندي بود كرده تر نزديك او به را خود كمي اينك كه مرد

 كجايي؟ اهل _

 .اومدم جا اين به اقوامم از يكي ديدن براي دوره، جا اين از خيلي _

 :گفت پوزخندي با مرد

 گذاشتي؟ كار سر رو ما نكنه _

 چيه؟ حرف اين از منظورتان _

 :گفت اطراف به نگاهي با آن از پس و انداخت خود ساعت به نگاهي و خنديد دوباره مرد

 .بدم نشونتون رو اطراف اين و باشم براتون خوبي راهنماي بتونم شايد بزنيم قدم هم با كمي داريد دوست _

 :گفت پرخاش با بود عصباني سخت ماني برخورد از هنوز كه مينوشكا

 .كارتون دنبال بريد لطفا _

 :گفت و آورد لب بر لبخندي جوان

 .شم همكالم شما با لحظاتي براي خواستم مي فقط ولي نداشتم جسارت قصد بنده _

 ولي بود دوخته روبرو به چشم اطراف به توجه بي و داد ادامه خود راه به همچنان و برخاست نيمكت روي از مينوشكا
 ماركوپولو زندگي به هميشه! بيابد را او چگونه دانست نمي كه بود اي گمشده پي در و بود برده دستها دور به را افكارش

 محل از دورتر ها فرسنگ كه دانست مي او چون هم را خود اينك و بود انديشيده مختلف كشورهاي بين گذار و گشت و
 از روزي چند براي حتي. بود تشويش دچار ايران به آمدن براي قدر چه كه آورد خاطر به. بود گرفته قرار سكونتش
 با دوباره. بود اطالع بي كامال اش خانواده از و بود ايستاده پارك اين در حاال ولي. بود دشوار برايش باشد دور اش خانواده

 كشيدن انتظار و تحمل جز اي چاره. آورد ديده به اشك كشيدند مي دوش به اش خانوداه كه سنگيني غم آوردن ياد به
 و رسد فرا روز آن تا بماند، پنداشت مي بيگانه آن با را خود اينك كه كشوري در سرگردان همچنان بود ناچار! نداشت

 مي را مينوشكا ببيند را او لحظه چند براي حتي چوبي ديوار آن وجود بدون او نداد اجازه مادر كه "خداحافظي لحظه " ياد
 .بود آگاه كامال موضوع اين به خود و كند تحمل بايست مي ولي آزرد
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 .خانم ببخشيد _

 :گفت و برگشت جانبش به كامال. بود پوشانده باخته رنگ چادري بين در را خود كه ديد را دختري و برگشت تعجب با

 .بفرماييد _

 :گفت آرامي به مكثي از پس ولي كرد تأمل لختي دخترك

 بگيرم؟ رو وقتتون لحظه چند تونم مي... تونم مي _

 اومده؟ پيش براتون مشكلي كنم؛ مي خواهش _

 بكنيد؟ من به كمكي يه شما شه مي... داره امكان اگر البته خواستم مي من _

 :گفت ترديد با

 كمكي؟ چه _

 تو من دونيد مي... بديد جايي من به امشب بخوام شما از خواستم مي بخوابم جا اون امشب كه ندارم رو جايي هيچ من _
 ...آخه تنهام تنهاي ندارم رو كس هيچ شهر اين

 :پرسيد محتاطانه آن از پس و. كند آرامش كرد سعي و نشاند نيمكتي روي بر را او مينوشكا. نداد امانش گريه

 كجان؟ ات خانواده كردي؟ مي چه حال به تا پس _

 :گفت و كرد پاك را صورتش چادر گوشه با دختر

 اين به كه اين تا گردم مي خيابونا تو دارم كه هست ساعتي چند االن رسيدم، تهران به صبح امروز تازه من راستش _
 براي باشه خوب وضعتون بايد كه فهميدم وضعتون و سر از شديد پارك وارد كه ديدم رو شما كه وقتي و رسيدم پارك
 ...بگيرم كمك شما از تا اومدم دنبالتون همين

 :گفت التماس با سپس

 .كنيد كمكم خدا رو تو. ترسم مي بخوابم خيابونا تو بشم مجبور امشب كه اين از من كنيد كمكم خدا رو تو خانم _

 .دوخت او صورت به چشم اضطراب با و گرفت را مينوشكا دستان محكم و
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 :گفت بود شده گيج كامال كه مينوشكا

 ظاهرم برخالف شايد نكردي فكر هيچ خواي؟ مي كمك من از اومدي كه هستم خوبي آدم من كه مطمئني كجا از تو _
 باشم؟ نادرستي آدم

 سكوت لحظاتي از پس و كرد اش گرفته خاك هاي كفش به نگاهي و انداخت پايين را سرش و كرد رها را او دست دختر
 :گفت

 وقتي از دونيد مي. كنيد كمك من به تونيد مي و هستيد خوبي آدم شما كه گه مي من به حسي يك ولي چرا؟ دونم نمي _
 دست به مبادا. شم جدا شما از ترسم مي حتي كه شنيدم ها آدم از بعضي از ترسناك هاي حرف انقدر شدم پارك وارد كه

 .بيفتم ها آدم اون از يكي

 لرزش و ديد مي وضوح به را ترس اش تيره چشمان عمق در. دوخت چشم دختر پريده رنگ چهره به مدتي مينوشكا
 از او به توجه بي كه اين يا كند اعتماد دختر اين به بايد آيا دانست نمي. كرد مي نمايان بيشتر را موضوع اين دختر دستان
 وقتي و شد او ترس متوجه آورد وارد دستانش بر دختر كه فشاري از كه بود راهي يافتن براي تالش در. بگذرد كنارش

 علت بودند دو آن تماشاي مشغول و ايستاده آنها از كمي فاصله با كه جوان پسر چند ديدن با كرد دنبال را او نگاه رد
 .دريافت را دختر ترس

 تري عاقالنه تصميم مناسب فرصتي در بتواند تا دهد نجات اراذل آن دست از شب يك براي حتي را دختر گرفت تصميم
 .بگيرد

 :گفت و شد بلند اضطراب با نداشت او از را حركت اين انتظار كه هم دختر و برخاست سپس

 .بيارند سرم باليي ها اون ترسم مي! نذاريد تنها جا اين منو خدا رو تو بريد؟ خوايد مي _

 :گفت و زد او به لبخندي

 .ريم مي باهم ما نباش، نگران _

 .درآمد حركت به او با و گرفت دست در محكم را دستش دختر

 .بگيرم تماس خونه با من تا كنيم پيدا تلفن يك بايد همه از اول خب _

 :گفت فورا دختر
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 ...اوناهاش... كني استفاده اون از توني مي هست يكي جلوتر كم يك _

 .برد تلفن سوي به سرعت به را او و

 را پارك آدرس لحظاتي از پس! بود منزل او خوشبختانه گرفت؛ را قباد سراغ شوكت، صداي شنيدن از خوشحال مينوشكا
 .بيايد جستجويشان به قباد تا ايستادند منتظر و داد او به

 :گفت و رفت كنارش به لبخندي با مينوشكا بود ساكت كامال دختر

 ناراحتي؟ باشي من مهمان قراره امشب كه اين از نكنه ساكتي؟ چرا _

 .كنم تشكر شما از تونم مي طور چه دونم نمي واقعا نيست؛ طور اين خانم نه _

 :گفت و خنديد

 چيه؟ اسمت نگفتي راستي. ندادم انجام كاري هنوز كه من _

 :گفت آرام و آورد لب بر غمگيني لبخند دختر

 .رعناست اسمم _

 .خوشوقتم شما با آشنايي از و هستم مينوشكا منم خودت مثل درست! قشنگي اسم چه _

 .نبود خبري قبل لحظه چند وحشت آن از نگاهش در و آورد لب بر لبخندي بار اين رعنا. فشرد را رعنا دست گرمي به و

 كني؟ مي كار چه جا اين تنهايي بگي خواي نمي رعنا خب _

 بود شده شرمنده خود پرسش از كه مينوشكا. كرد گريستن به شروع پاسخي هر جاي به و انداخت زير به را سرش دختر
 :گفت و گرفت آغوش در را او

 .بگي من به رو چيز همه فرصت سر بعدا توني مي تو و زياده وقت مطمئنا نداشتم، رو تو آزار قصد اصال ببخش منو _

 .رفتند ماشين سوي به جديدش دوست با و شد خوشحال ديدنش از قلبا مينوشكا. رسيد راه از قباد كه نگذشت ساعتي

 :گفت مينوشكا به رو قباد بود سكوت بينشان در كه مدتي از پس

 آورديد؟ در پارك اين از سر كه شد چي پس باشيد هوريه خونه بايد كردم فكر من _
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 :گفت و كرد رعنا به اي اشاره بعد

 افتاده؟ اتفاقي _

 در و رفتم پارك اين به راهم سر هم بعد. بشم جدا اون از دادم ترجيح و شدم مشكل دچار ماني با راه بين در راستش _
 اون... خواست كمك من از تنهاست، و تك و نداره رو كسي شهر اين تو رعنا دوني مي قباد... شدم آشنا رعنا با جا اون
 .بخوابه جا اون در ها شب بتونه كه نداره رو جايي حتي

 :گفت و دوخت رعنا به دقيق نگاهي آيينه از قباد

 سرپناه؟ داشتن بدون اونم كني؟ مي كار چه جا اين تنها تو _

 :گفت و كرد مخفي قباد از را خود صورت رعنا

 .اومدم كار كردن پيدا براي _

 بشناسي؟ رو كسي جا اين در كه اين بدون _

 .شه مي درست چيز همه كنم پيدا كار كه بعدش ولي سخته اولش دونم مي شم، مي آشنا باالخره _

 پيكر و در بي شهر اين به تنها جوانشون دختر كردند قبول طور چه اصال جايي؟ اين تو دارن خبر چي؟ ات خانواده _
 سالته؟ چند تو بياد؟

 ها اون رضايت به احتياج بگيرم تصميم خودم تونم مي هستم مستقل ديگه من ضمن در سالمه، هيجده...  من... من _
 بدم؟ رو شما هاي سؤال جواب بايد چرا..  اصال. ندارم

 :گفت قباد به و كرد دخالت مينوشكا

 مي ترجيح فعال كه هستم عصبي و كالفه انقدر. من هم و است خسته رعنا هم االن كنيم صحبت موردش در بعدا بهتره _
 .كنيم موكول بعدا به رو ها صحبت اين دم

 كمي. انداخت مي دختر سيماي به نگاهي آينه از ازگاهي هر ولي كرد اختيار سكوت مخالفتي ترين كوچك بدون قباد
 قلبي مكنونات به توانست نمي دختر ظاهر از پيچيده؟ اي معادله يا و است ساده اي مسئله قضيه آيا دانست نمي بود مردد
 .يابد دست درستي نتيجه به بتواند تا بنشيند صحبت به او با مناسب فرصتي در تا گرفت تصميم. ببرد پي اش
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 :گفت و كرد نگاهي جانبش به كشيد مينوشكا كه اي خميازه با

 روي؟ نمي مادرش و ماني ديدن به _

 .نه اونجاست احمق پسره اون وقتي تا _

 باغ آن با بزرگي ساختمان چنان به پا كرد نمي را تصورش اصال. دوخت چشم اطرافش به مدتي رعنا عمارت به رسيدن با
 :گفت ديد ساختمان متوجه را او كه مينوشكا. بگذارد وسيع

 .آد مي خوشت اون از مطمئنا ببيني هم رو ساختمان داخل و بياي بهتره _

 .شد ساختمان وارد او پي در رعنا و

 .كنن آماده برامون غذايي گم مي كني استراحت كمي تو تا اي خسته خيلي حتما بشين بيا ايستادي؟ جا اين چرا _

 كنار در كه قباد به را خود و داد او به سفارشاتي شوكت ديدن با راه بين در. رفت قباد سوي به و گذاشت تنها را او و
 :گفت و رساند بود هايش دست شستن سرگرم حوض

 دارم؟ نگه جا اين اونو گي مي چيه؟ نظرت _

 :گفت و ايستاد مقابلش در و برخاست قباد

 كردي؟ پيدا كجا اونو _

 :گفت و زد لبخندي مينوشكا

 .اونو من نه كرد پيدا منو اون ضمن در پارك، تو _

 شماره كني سعي بايد. هستند نگرانش اش خانواده االن حتما. كرده فرار خونه از كنم مي فكر كنم، صحبت باهاش بايد _
 اون. شه مي روبرو گرگ هزاران با شهرستاني دختر يك بزرگ شهر اين تو. كني پيدا اش خانواده از آدرسي تماسي،
 .آورد مي در كجا از سر االن نبود معلوم و بشه اي ديگه طور تونست مي. شده روبرو تو با كه آورده شانس خيلي

 نيست؟ كارش تو كلكي و راسته حرفاش كه بدونيم كجا از باشه طور اين اگر كرده؟ فرار اون بگي خواي مي يعني _

 :گفت آن از بعد و انديشيد كمي قباد
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 .داشت نگه اينجا رو اون موضوع واقعيت دونستن بدون و كرد رو ريسك اين شه نمي. كنيم صحبت باهاش بايد _

 .كني صحبت باهاش تو بهتره پس _

 .آورده پناه تو به اون باشه چه هر. باشي داشته حضور هم تو بهتره البته _

 باشه؟ داشته اي نقشه اون ممكنه يعني _

 قباد و مينوشكا شدن ظاهر با كاويد مي را خود اطراف چشم با همچنان كه رعنا. گرفتند پيش در را ساختمان راه دو هر و
 .دوخت دو آن به چشم و برخاست

 

 :گفت و گرفت قرار كنارش در مينوشكا

 .بنشيني بهتره _

 نمي درستي به ولي برد سر به انتظار در و دوخت دو آن به چشم مضطرب رعنا لحظاتي. گرفت قرار مقابلش در هم قباد و
 :گفت و درآمد حرف به مينوشكا كه كشد مي را چيزي چه وقوع انتظار دانست

 خانواده و تو مورد در بيشتر بايد من كه كن قبول ولي دادم كه بدم نجاتت پارك اون از كه خواستي من از تو رعنا ببين _
 سرپناه يك كسي هر به كافي شناخت بدون تونم نمي كه من بدونم؟ كني مي چه تنها اونم شهر اين تو اصال كه اين و ات
 اون تا قباد و من باش مطمئن. بگو قباد و من براي زيادي و كم هيچ بدون و كامل و مو به مو رو چيز همه لطفا پس! بدم

 اون رو چيز همه كنم مي خواهش حاال. برسونه آسيبي بهت كسي ديم نمي اجازه و كنيم مي كمك تو به بتونيم كه جايي
 باشه؟ كن؛ تعريف برامون هست كه طور

 :افزود ادامه در قباد

 مي هيچ. داده قرار راهت سر رو مينوشكا چون داشته دوست خيلي رو تو هم خدا و هستي خوبي دختر تو دونم مي من _
 رو حقايق كنم مي خواهش پس بياري؟ در كجا از سر بايست مي االن نبود درستي آدم و بود اين از غير كسي اگر دوني
 .كنيم كمكت بتونيم ما تا بگو

 :زد فرياد ناله با و گريست سختي به رعنا
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 هاي آدم مثل طور اين و بود بهتر اين از وضعم داشت دوست منو اگر خدا نيست طور اين اصال داره؟ دوست منو خدا _
 .بيفتم بيچارگي اين به كه ذاشت نمي اقل حد داشت دوست منو اگر. آوردم نمي پناه شما به بدبخت

 :گفت و گرفت دست در را او شانه مينوشكا

 .كني تنهايي احساس تو ديم نمي اجازه باش مطمئن. كنيم كمك تو به خوايم مي قباد و من باشي آروم كن سعي _

 روز چند بقيه مثل هم شما چيه؟ اش فايده اما. شدم آشنا شما با من كه بوده اين خدا لطف تنها شايد و خوبيد خيلي شما _
 من دونيد مي. كردند فراموش زود منو هميشه آد مي يادم وقتي از اصال. داره وجود هم رعنايي ره مي يادتون گذشت كه
 مثل بايد بوديم كوچيك وقتي تا. همينه روزگار از هم ما قسمت انگار. بكشيم عذاب بايد هميشه ام ديگه خواهر شش و

 و داشت مردم به كه بدهي خاطر به بابام شديم مي تر بزرگ كمي يه كه همچين و كرديم مي كار مردم زمين تو كارگرها
 خودشون از تر بزرگ سال سي كه كساني به بدهي جاي به و زد مي حراج چوب به رو دختراش كنه صافشون تونست نمي
 تصميم بشه كفاش اسماعيل زن بابام بدهي تومن هزار پنجاه خاطر به بايد شنيد راضيه وقتي يادمه. داد مي شوهر بودن
 اين بگيد خودتون. داشت سال 17 موقع اون من خواهر و بود سالش 60 اون آخه. رودخونه تو بندازه خودشو گرفت
 جهازش فهميدم كه مفصل كتك يك روخونه تو بندازه رو خودش خواد مي راضيه فهميد بابام كه هم آخرش تازه انصافه؟

 از هميشه! كلفتش هاي عينك اون با بود پير جادوگر يك مثل درست اون. داد اسماعيل تحويل بردش و زد اون به بود
 نيم رو فكرش كسي ولي كردم مي وحشت بود مونده باقي ها اون از تا3 ،2 فقط كه زردش هاي دندون اون با ديدنش

 .بود كوچكتر دامادش از هم عروس پدر تازه ما، خانواده داماد بشه اون روزي كرد

 زير راضيه فهميديم روز يك كه كرديم مي عادت هاش مهربوني و راضيه نبود به داشتيم و داشت ادامه ما زندگي دوباره
 بعدها. داشت هم ديگه زن دو راضيه جز به اسماعيل دوني مي آخه. شده بيمارستان راهي اسماعيل اول زن هاي كتك

 بال اون بندازه اسماعيل چشم از اونو بخواد جوانيش خاطر به راضيه كه اين ترس از اسماعيل اول زن زينت كه فهميديم
 و من و گذشت سالي دو. بده دست از رو ديدش هميشه براي خواهرم هاي چشم از يكي شده باعث و درآورده سرش رو

 دست به پدرم به كمك براي درآمدي بتونيم بلكه تا زديم خوراكمون و خواب از روز و شب مادرم كمك با خواهرام باقي
 ي هميشه روزگاره بداقبال و ساده هاي آدم اون از پدرم دونيد مي. نياد سرمون راضيه بالي به شبيه باليي بلكه تا. بياريم
 برام تو اگه كه كرد مي مادرم به گفتن ناسزا به شروع اون كرديم مي گاليه ما هم وقت هر و محتاجه شبش نون به خدا
 هم وقت هيچ و اومد مي كوتاه پدرم جلوي ما خاطر به هميشه مادرم بيچاره. بود اين از بهتر وضعمون آوردي مي پسر
 .نكرد گاليه
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 دوستش پيش بياد دربياره پول بيشتر كمي بتونه كه اين براي كرد پيشنهاد پدرم به هامون همسايه از يكي پيش ماه چند
 پولش ولي بود مردد كمي اول پدرم. كنه قطع رو ها درخت تر راحت باهاش بتونه تا كنه كرايه اون از برقي اره يك و

 رو كارش و كرد كرايه رو برقي اره و رفت و كرد قبول باالخره پا اون و پا اين كمي از بعد. بود انگيز هوس اون براي
 براي خوشي وقت هيچ چرا دونم نمي ولي داشت خوبي تقريبا درآمد و رفت مي پيش خوب كارش اويل. كرد شروع
 جرأت مادرم حتي كه بود عصباني انقدر. خونه اومد نكشيده ظهر به سركار بود رفته كه روز يك. آره نمي دوام ما خانواده
 :گفت و كرد صدا رو مادر خودش گذشت كمي كه وقتي. بپرسه رو اومدنش علت اون از نكرد

 منم و شكسته اره بفهمه اگر كنم كار چه دونم نمي. بدم رو خسارتش بايد و شكست جمشيد اره امروز شدم بدبخت _
 .شم مي بيچاره شه مي بد برام خيلي ندادم بهش رو خسارت

 .كردي مي مواظبت بيشتر بود كجا حواست مرد آخه _

 كنم؟ سرم بر خاكي چه بگو افتاده اتفاق اين حاال _

 تصورات تمام شد باعث كه زد حرفي آخر در خودش كه اين تا آورد اي بهانه پدر كرد مي پيشنهاد حلي راه هر مادر
 كرده ريزي طرح رو چيز همه خان جمشيد با قبال اون. بشه محو بودم كشيده خودم زندگي و آينده براي من كه قشنگي
 من از سال سي حدود كه كسي با هم اون. بيام در عقدش به من اش اره خسارت جاي به خواست مي جمشيد بودند

 پدرم از حرف اين شنيدن. اوباشه از گروه يك دسته سر كه بودم شنيده بارها بود، محل شرور افراد از يكي و بود بزرگتر
 مجاب اونو نتونست هم مادرم و من هاي التماس و اصرارها بود؟ اومدن كوتاه به حاضر اون مگه ولي كشوند جنون به منو
 .كنه

 و اومد كوتاه ام بيچاره مادر باالخره تا انداخت راه دعوا و بيداد و داد خونه تو انقدر زد مي رو خودش حرف فقط اون
 عقد به برقي اره يك خسارت خاطر به منو نبود انصاف اين آخه كردم مي مقاومت هم هنوز من ولي. نكرد اعتراضي ديگه
 مثل كه اين جاي به پس. نداشتم بهش هم اي عالقه هيچ داشتم باهاش كه فاحش سني اختالف بر عالوه كه دربيارن كسي
 نمي دلم هيچ ديگه. كنم فرار وحشتناكش خاطرات تمام از و جا اون از گرفتم تصميم بمونم تاريكم آينده انتظار به راضيه

 مسببش بود بدبختي هرچي كه چرا. بيفته پدرم به خصوص به و ام خانواده به حتي هاش آدم به جا، اون به چشمم خواست
 هزار با و كردم فرار جا اون از دربيام خان جشميد عقد به كه اين از قبل روز يك درست ريزي برنامه يك با پس. بود اون

 با اما. كنن پيدا منو تونن نمي ها اون و شناسه نمي منو كسي شلوغي اين تو اينجا حداقل اومدم تهران به اتوبوس با زحمت
 عجيب هاي حرف انقدر شدم پياده اتوبوس از كه موقع همون از. نكشيد طول چندان هم دلخوشي اين جا اين به رسيدنم
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 چون رفتم مي بايست مي نداشتم اي چاره ولي اومدم نمي كاش اي كه كردم آرزو اي لحظه براي كه شنيدم وحشتناك و
 .ماجرا باقي و ديدم رو شما پارك تو كه اين تا... نداشتم هم بازگشتي راه ديگه

 گردن؟ مي دنبالت ات خانوداه نظرت به _

 :گفت و دوخت قباد به غمگين نگاهي رعنا

 مي. بگرده دنبالم بخواد خان جمشيد ترسم مي ولي بشه كم اشون خونه خوراي نون از يكي بود خداشون از ها اون _
 .شه مي مرده مثل كه زنه مي رو طرفش قدر اون ديدم رو دعواهاش بار چند خودم خطرناكه، خيلي اون دونيد

 :گفت ناراحتي با بود اتفاقات آن هضم حال در لحظه آن تا كه مينوشكا

 قباد؟ درسته كنه رفتار باهات تو ميل برخالف كسي ديم نمي اجازه ما باش مطمئن _

 تنهايي در تا خواست مينوشكا به اي اشاره با گاه آن. انديشيد سكوت در را مدتي و كرد اكتفا سر دادن تكان به فقط قباد
 .شد خارج اتاق از قباد با خود و سپرد او دست به را دختر مينوشكا شوكت، شدن وارد با. كند صحبت او با بيشتر

 :گفت و برآشفت بود شده كالفه سكوت همه اين از كه مينوشكا و زد مي قدم مدام قباد كتابخانه در

 چيز همه كه اون شدي؟ مشكوك رعنا به قدر اين چرا تو فهمم نمي هيچ كني، مي عصبي منو كم كم داري بشيني، بهتره _
 كني؟ مي فكر ترديد و شك با قدر اين چي به ديگه تو كرد تعريف برامون پوشي پرده بدون رو

 :گفت و نشست مقابلش در قباد

 همه اون كه اين صرف به تونيم نمي ما اما كرد تعريف برامون كاست و كم بي رو چيز همه رعنا تو قول به كه درسته _
 كه اميدوارم بود، فراري دختر يك فكر اون پيش ساعت چند همين تا كه كنيم قبول بايد كنيم اعتماد بهش گفته رو چيز
 .باشي نكرده فراموش رو موضوع اين

 اين مثبت جنبه چرا اصال است ساخته همه كار كه كني نگاه مشكوك طور اين همه به قراره اگر هستي مشاوري چه تو _
 نكنيم؟ نگاه رو قضيه

 :گفت و زد پوزخندي قباد
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 در كه چيزي. بگيري قرار ديگران تأثير تحت سرعت اين به كردم نمي فكر هيچ هستي باوري زود و ساده دختر تو _
 .كردي ثابت رو خالفش اولمون برخورد

 :گفت او كنايه به توجه بي مينوشكا

 تصميمات اين دكتر آقاي تو از بفرستيم؟ اند نشسته كمينش در كه هايي گرگ ميان به اونو دوباره ما گي مي تو يعني _
 !بعيده

 تا باشه مراقبش و خودش پيش ببرتش سپارم مي مادرم به باشه روزي چند بده اجازه فعال نگفتم، چيزي همچين من _
 .شه مي چي ببينم بعد

 او به را خبر آن تا شد خارج كتابخانه از دهد پناهي رعنا به توانسته كه اين از خوشحال و پسنديد را فكر اين مينوشكا
 رعنا كنار در كه شوكت. كند خشنود را او توانست مي كه بود خبري بهترين رعنا براي پناهگاهي يافتن دانست مي. بدهد

 را ساعتي تا برد خود با را رعنا و آورد لب بر لبخندي مينوشكا رضايت شنيدن با بود صحبت سرگرم او با و بود نشسته
 از نيز و كند سپري خوبي به ماني دهنده آزار سخنان وجود با را روز آن بود توانسته كه اين از مينوشكا. كند استراحت

 .بزند قدم را مدتي تا رفت حياط سوي به و آورد لب بر لبخندي خشنود رعنا، يافتن

 

 

 هشتم فصل

 

. آورد برلب لبخندي دارد او همانند صحبتي هم كه اين از. افتاد قباد با ديدارش اولين ياد به و ايستاد حوض كنار در مدتي
 برف بارش اولين ديدن با. شود خارج سستي و يكنواختي آن از تا كرد مي تهيه خود براي اي تازه برنامه بايست مي او

 احساس كم كم. كرد بلند برف درشت هاي دانه گرفتن براي را هايش دست و دوخت چشم آسمان به لذت با زمستاني
 موزون و آرام بارش به چشم و ايستاد همچنان. نديد خود در ساختمان به شدن داخل براي تمايلي اصال ولي كرد سرما
 سعي ولي. بود مستأصل كمي بود خبر بي استپان از مدتي كه اين از. افتاد دانشكده در برفي روز آن ياد به و دوخت برف
 ناراحت او از همچنان ميشالن آقاي و روز آن ماجراي از پس استپان دانست مي. دهد نشان تفاوت بي را خود كرد مي

 كالس ديگران از زودتر و شد مي كالس وارد استاد با همراه هميشه او. ديد مي كمتر را استپان بعد به روز آن از و است
 .كرد مي ترك را
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 .توئه با استاد كجايي؟ مينوشكا هي _

 كالس وارد تازه كه استپان ديدن با. باشد استاد سؤاالت پاسخگوي تا رفت كالس جلوي به و گرفت فاصله ميزش از و
 كه استاد سؤال جواب در و شد وارد خود نيمكت به مينوشكا به توجه بي او. نگريست را او متحير لحظاتي براي بود شده
 .نشست خود جاي بر دوباره و كرد اكتفا "بود آمده پيش برايم مشكلي " گفتن با فقط پرسيد مي را تأخيرش علت

 ولي كرد تالقي استپان با نگاهش بار چند ها بچه براي آن بيشتر توضيح و استاد سؤاالت به دادن پاسخ حين در مينوشكا
 .بپرسد سؤالي او از تا دهد اجازه خود به توانست نمي ولي شد نگران برايش كمي و ديد فكر در غرق را او

 گرفت تصميم كالس پايان با. بود فكر در همچنان او ولي كرد استپان به نگاهي دوباره و نشست جايش سر استاد اجازه با
 .كند آماده بروند او خانواده نزد به مارگارت با بود قرار كه هفته آخر تعطيالت براي را خود تا برود خانه به زودتر

 به را خود سرعت به. دوخت چشم آسمان به و ايستاد زده شگفت و متحير برف تند بارش ديدن از حياط به شدن وارد با
 به تر سريع تا واداشت را او ها ماشين كند عبور ديدن و بود كرده پوش سپيد را او كوتاه مسافت همان رساند خيابان
 .بدهد ادامه خود حركت

 ولي دهد ادامه راهش به اهميت بي خواست مي. ديد خود انتظار در خيابان كنار در را استپان اتومبيلي ممتد بوق صداي با
 به كه مطبوعي گرماي از شد آن وارد و رفت اتومبيلش سوي به سرعت به. بگيرد ناديده را او ملتمس نگاه نتوانست
 .شد لذت غرق خورد صورتش

 .بينم مي اتومبيلم در رو تو ها مدت از بعد دوباره كه خوشحالم _

 .نباشم مزاحم كه اميدوارم _

 ري؟ مي خونه _

 .برم روستاشون به هفته آخر تعطيالت براي مارگارت با قراره دارم عجله هم خيلي اتفاقا آره _

 داري؟ هفته آخر براي مفصلي برنامه پس _

 داري؟ اي برنامه چه تو درسته، _

 :گفت و دوخت ها اتومبيل عبور به را نگاهش استپان
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 .كنم مي حبس اتاقم تو رو خودم هميشه مثل _

 بهم درستي جواب ترسيدم ولي بپرسم رو نگرانيت اين علت خوام مي كه مدتيه فكري؟ تو خيلي بينم مي كه روزه چند _
 .ندي

 :گفت و كرد مينوشكا به رمق بي نگاهي استپان

 .باشه تر ارزش با سكوتم كنم مي فكر _

 .كني دل درد كسي با بهتره برسي آرامش به كمي توني مي كردن صحبت با كني مي فكر اگر استپان اما _

 شد؟ چي ايران به سفر قرار مينوشكا راستي _

 سفر براي اي برنامه بتونم كنم نمي فكر ترم آخر امتحانات وجود با. بمونم منتظر بايد آينده تابستون تا كنم مي فكر _
 .باشم داشته

 بموني؟ جا اون هميشه براي ممكنه يعني _

 .كنم مي شماري لحظه اقوامم ديدن و جا اون به رفتن براي. بگم چيزي تونم نمي نرم تا اما كنم نمي فكر _

 دي؟ نمي ادامه زندگيت به و موني نمي جا همين چرا دنيا؟ طرف اون بري حتما كه داري اصرار چرا _

 .برم جا اون به كه كنه مي وادار منو مرموز حس يك فقط استپان دونم نمي _

 ندارد رسيدن مقصد به زود براي اصراري اصال گذشته برخالف او كه ديد مي مينوشكا. دوخت چشم مقابلش به باره دو _
 .فهماند مي او به بيشتر را مطلب اين ماشين آرام حركت و

 :گفت و كرد ساعتش به نگاهي

 .رسيدم مي زودتر پياده كنم مي فكر ترافيك اين وجود با _

 .شده شلوغي اين باعث برف بارش نكني عجله زياد بهتره _

 .رسيد مي نظر به محال كار اين ازدحام و شلوغي آن وجود با ولي دهد سرعت ماشين به كمي كرد سعي و

 .شد متوقف اتومبيل و رسيدند مينوشكا منزل كنار به طوالني نسبتا مدت از پس
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 .بمونم منتظرت تونم مي ندارم كاري االن رسونم مي ايستگاه كنار تا رو تو بخواي اگر _

 .شم نمي مزاحمت اين از بيش. برسونه مسيري تا رو ما پدر كنم مي فكر استپان، متشكرم _

 :گفت و گرداند سر او سوي به دوباره و شد خارج اتومبيلش از و

 .ببينم تر حال سر هميشه از را تو كالس تو اميدوارم _

 .شد جدا او از و

 كه مدت كوتاه زمستاني تعطيالت آن از پس. بود پريشان كمي خود مقابل در استپان نگران چهره آوردن ياد به از هنوز
 ديدن با دانشكده بزرگ در كنار بازگشت كالس به دوباره بود دلچسب بسيار مارگارت صميمي و گرم خانواده كنار در

 .آورد لب بر لبخندي او سرحال چهره ديدن از و رفت جانبش به بود انتظارش در كه استپان

 !گذشته خوش بهت حسابي گه مي داره كه ات چهره رنگ بود؟ طور چه تعطيالت _

 :گفت لبخندي با و داد تكان سري مينوشكا

 امروز هم تو بينم مي كه خوشحالم... باشم داشته نياز سفر اين به اندازه اين تا كردم نمي هم رو فكرش اصال! بود عالي _
 .تري حال سر گذشته روزهاي از

 .دادم قول تو به كه اينه خاطر به فقط اين _

 كه اين از بود خوشحال و شده خارج گرفتگي حالت آن از استپان ديد مي وضوح به مينوشكا. شدند كالس وارد باهم و
 .شود خارج پريشاني آن از تا كند همراهي را او توانسته

 نداري؟ اي برنامه عصر براي _

 مگه؟ چطور نه _

 .بريم باهم باشي موافق اگر نداره اي جاذبه برام تنهايي ولي برم اسكي به گرفتم تصميم مدتيه _

 .شود همراه او با اسكي براي كالس پايان از پس تا پذيرفت ناچار به كند رد را خواستش در توانست نمي كه مينوشكا
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 سكوت و آورد برلب لبخندي داده تغيير او سر پشت به را نيمكتش جاي استپان ديد مي كه اين از كالس به شدن وارد با
 .كرد اختيار

 را مدتي داشت تصميم كرد مي شديدي خستگي احساس كالس پايان در و گذراندند سرهم پشت را كالس ساعات
 .شود همراه او با داد ترجيح استپان با قرارش يادآوري با ولي كند استراحت

 :گفت خنده با استپان گرفتند جاي يكديگر كنار اتومبيل در وقتي

 !باشي پذيرفته رو دعوتم شه نمي باورم هنوز _

 :گفت و زد لبخندي مينوشكا

 .كنم ات همراهي كرد وسوسه منو تو پيشنهاد كردم نمي پيدا رو فرصتش ولي داشتم كردن اسكي قصد بود مدتي _

 ها پله كنار رو روزت اون برخورد هنوز باشي داده نشان نرمش خودت از تو نميشه باورم هنوز مينوشكا دوني مي _
 .بشم رو روبه جانبت از پاسخي چنين با كردم نمي فكر هرگز ام نكرده فراموش

 :گفت و خنديد صدا با مينوشكا

 .بود تماشايي خيلي روز اون ات چهره ديدن كه واقعا _

 .هستي سرسختي دختر اقعا تو _

 .رسيدي مهم نتيجه اين به هم تو باالخره پس _

 .كرد خنديدن به شروع دوباره و

 انبوه ميان از. پيمودند پياده برفها انبوه بين در كوه باالي تا را مسافت باقي و كرد پارك كناري در را ماشين استپان
 نيازشان مورد وسايل دريافت از پس و رفتند جايگاه سوي به زحمت به بودند، آمده آنجا به تفريح براي كه جمعيتي
 را بيشتر مسافت تا كرد تشويق را او و كرد تمجيد و تعريف مينوشكا خوب كار از بار چند استپان. كردند اسكي به شروع
 .پرداختند استراحت به آنجا در را مدتي و كردند توقف اي دره كنار. بروند دره پايين تا باهم

 :گفت و كرد نزديك مينوشكا به را خودش استپان
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 ولي بودم شده افسردگي دچار واقعا كه بود مدتي داشتم نياز تفريح اين به واقعا شدي همراه من با امروز كه متشكرم _
 .توئه وجود بخاطر اش همه و شدم خارج حالت اين از كه خوشحالم حاال

 .كنم آرامش احساس كمي منم شدي باعث تو تازه نكردم كاري كه من استپان، حرفيه چه اين _

 شده تر طراوت با هميشه از سرما وجود با اينك كه مينوشكا زيباي صورت از چشم استپان برف بارش مجدد شروع با
 :گفت و كرد آسمان به نگاهي و برداشت بود

 رو خوبي روز واقعا كنم مي احساس ها مدت از بعد امروز مينو دوني مي بكنم، تو پيش اعتراف يك امروز خوام مي _
 .توئه خاطر به فقط اونم و گذروندم

 :گفت و دريافت را گفتارش صداقت و كرد او چهره به نگاهي مينوشكا

 .باشم برات خوبي دوست بتونم اميدوارم استپان، متشكرم _

 :گفت و خنديد صدا با استپان

 !سرسختي كمي ها وقت بعضي فقط هستي كه مطمئنم _

 در را خود مدتي گرفتند تصميم و بازگشتند جايگاه سوي به برف بارش گرفتن باشدت. كرد خنديدن به شروع دوباره و
 .كنند گرم جا آن رستوران

 :گفت و كرد او جذاب چهره به نگاهي گرفت جاي مقابلش در دوباره استپان وقتي

 ده؟ مي دست بهشون حالي چه بودي من ميهمان امروز تو كه بفهمند دانشكده پسراي اگر دوني مي هيچ _

 !بذاري؟ كالس خودت براي ها اون پيش بري خواي مي فردا نكنه _

 :گفت و خنديد استپان

 .كنه نمي باور كس هيچ مطمئنا چون بگم كسي به رو باور قابل غير راز اين محاله اصال؛ _

 .خندند مي بهت همه كه است موقع اون چون نكني صحبت موردش در ديگر بهتره پس _

 .رسيدند اتومبيل كنار به و گرفتند پيش در را كوه پايين راه آرام و شدند خارج رستوران از مدتي از پس
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 !بود خوبي هواي كه واقعا _

 به زودتر بايد كنم مي فكر موريس آقاي وجود با هستي؟ فردا فكر هيچ استپان راستي. شد مي سرد داشت كم كم البته _
 .برگرديم خونه

 :گفت و شد سوار او همراه استپان

 .باشم داشته رو فردا دلشوره و ترس بايد كه منم اين باشي، داشته نگراني نبايد كه تو _

 .بذارم وقت اون هاي درس براي بيشتر كنه مي موظف منو موريس آقاي نام ولي باشم داشته آمادگي كه هم قدر هر _

 واردخانه خوشي با لحظات آن خوشي لذت از و بودند گذرانده باهم كه افتاد خوشي ساعات ياد به استپان از شدن جدا با
 .شد اتاقش وارد و زد لبخندي فقط پرسيد مي را تأخيرش علت كه مارگارت به و شد

 **** 

 

 .خوريد مي سرما هوا اين تو جان خانم _

 به عجيبي ميل. رفت اتاقش سوي به و داد تكاني را ها برف و كشيد خود شانه بر دستي و برخاست حوض كنار از مينوشكا
 صداي كه ديد مي خود در بسيار تمايل كه بود بار اولين بود ايران در كه مدتي از پس. داشت استپان صداي شنيدن
 .بشنود را استپان

 :گفت فرانسه زبان به كه شنيد را استپان صداي انتظار مدتي از پس و رفت تلفن طرف به

 .بفرماييد بله، _

 كني؟ مي چه خونه تو روز موقع اين كنم صحبت تو با بشم موفق كردم نمي فكر اصال استپان سالم _

 مارگارت با بار چند. باشي داشته ياد به منو طوالني مدت اين از پس كردم نمي رو فكرش اصال هستي تو مينوشكا واي _
 .بگيرم موردت در زيادي اطالعات نتونستم ولي گرفتم تماس

 :گفت و خنديد هيجان با

 .بپرس خودم از بدوني خواي مي كه رو چي هر. كني مي صحبت خودم با داري كه حاال خب _
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 برگردي؟ داري تعلق كه جايي به طوالني سفر اين از قراره كي _

 .بمونم جا اين در هم رو ديگر مدتي مجبورم كنم مي فكر ولي دونم نمي هم خودم واقعا دونم، نمي _

 گرفتي؟ مرخصي رو ترم يك فقط كردي فراموش نكنه شه؟ مي چه درست اما _

 .بمونم بيشتر كنه مي مجبور منو كه اومده پيش مسائلي برام جا اين بمونم؛ بايد ولي نكردم فراموش نه _

 :گفت بعد كرد مكث كوتاهي مدت استپان

 .شده تنگ برات دلم واقعا! خاليه تو جاي خلي جا اين _

 .برگردم زود دم مي قول.... شده تنگ داشنكده جلوي پير نگهبان حتي و جا اون براي دلم منم _

 .باشي خودت مراقب كه بده قول مونم، مي منتظرت _

 .دم مي قول _

 با ولي شد وارد آن به خستگي با و رساند رختخوابش به را خود و داد تغيير را هايش لباس سرعت به تماس قطع از پس
 .بود استپان فكر در مدام و بگذارد هم روي بر را هايش چشم نتوانست خستگي وجود

 لبخندي ديد خود انتظار در را او كه اين از و رفت جانبش به استپان اتومبيل ديدن با خانه از شدن خارج محض به بعد روز
 .شد سوار و زد

 .نداشتم جا اين در صبح موقع اين رو تو ديدن انتظار اصال _

 .بيام دنبالت به گرفتم تصميم دارم ها كالس شروع تا زيادي فرصت ديدم _

 :وگفت كرد مينوشكا آلود خواب چهره به نگاهي

 !است خسته خيلي ات قيافه _

 .نخوابيدم خوب عضالتم گرفتگي خاطر به ديشب چون نداشت آمادگي كردن اسكي براي زياد بدنم كنم مي فكر _

 .نشي خسته طور اين تا كنم دعوتت قبلي برنامه با بعد دفعه دم مي قول _
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 رسيد، مي گوش بخ ماشين پخش از كه موسيقي نواي به را مسافت باقي داد ترجيح و كشيد كوتاهي خميازه مينوشكا
 .دهد گوش

 بهبود متوجه كسي تا نداشت چنداني تمايل هنوز شود، كالس وارد زودتر تا خواست استپان از دانشكده به رسيدن با
 .شود دو آن روابط

 مينوشكا ولي است شده حسنه روابطشان دو آن كه بودند رسيده نتيجه اين به برخي كالس در استپان جابجايي با هرچند
 .كند رفتار محتاطانه كرد مي سعي هم باز

 كالس پايان تا. شد جابجا خود نيمكت روي آرام و آورد لب بر لبخندي شد كالس وارد او سر پشت كه استپان ديدن با
 پرسش آخرين وقتي. داد جواب دقت به او درسي سؤاالت به و برگشت جانبش به پشتش به استپان آرام ضربه با بار چند
 :گفت لبخندي با گفت پاسخ را او

 .نشستي مي كالس آخر همون بود بهتر كنم مي فكر _

 .كنم مي قبول بنشيني كنارم در هم تو اگر_

 .استپان شدي ديوونه تو _

 .داد گوش استاد هاي صحبت به ساكت طور همان كالس پايان تا و چرخيد استاد سوي به و

***** 

 .هستند خط پشت خانوم هوريه خانم، _

 :گفت و برخاست رختخواب از كالفه

 .برم ديدارشون به كه ندارم تمايلي فعال باشم تنها مدتي خوام مي بگو بهش _

 .برگشت رختخوابش به خستگي با دوباره و

 با و رفت پنجره كنار به و برخاست تخت از تقال مدتي از پس و بخوابد طوالني مدتي براي نتوانست ولي كشيد اي خميازه
 ايستاد جا همان در را مدتي. دوخت چشم برف از انباشته هاي برگ و شاخ به و شد شگفتي در غرق پوش سپيد باغ ديدن

 .نگريست برف بارش و برفي آسمان به و
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 كامال ديگر كه بود رفته ديگر اتاق به اتاقي از و بود زده قدم ها اتاق بين در قدر آن. شد سرگردان ها اتاق بين باز بعد و
 ديد مي ولي بازگردد اش خانواده كنار به توانست مي كاش اي كرد مي آرزو و داشت مي بر قدم هدف بي. بود شده كالفه

 آن در و او بر چه آن نوشتن به را مدتي گرفت تصميم پس. دارد فاصله عزيزانش از ها فرسنگ او و است محال آرزويي
 .يابد تسكين كمي شايد تا بپردازد گذشته مدت

 :گفت و برخاست ميز پاي از شوق با مهبد آشناي صداي شنيدن با

 .شدم خوشحال ديدنت از اندازه اين تا كه هستي مهماني اولين مدت اين در _

 :گفت و فشرد گرمي به را مينو دست مهبد

 !شد تموم گرون برام واقعا تو از خبري بي روز چند _

 :گفت و رفت فرو مبل روي بر كنارش در مينوشكا

 .باشه شده تنگ ديدنت براي دلم اندازه اين كردم نمي هم رو فكرش اصال _

 :گفت سخن اين از زده حيرت مهبد

 كنم؟ گرم رو تو يخي قلب تونستم مدت اين در كه كنم باور يعني _

 :داد ادامه مهبد سخن شنيدن از تفاوت بي مينوشكا

 خبر؟ چه ديگرون و داريوش از _

 نرفتي؟ ديدنش به چرا عصبانيه دستت از حسابي هوري ولي خوبند همگي _

 .ندارم رو عمه ديدن خيال اصال پست موجود اون وجود با رم، نمي جا اون به جاست اون ماني تا _

 :گفت لبخندي با مهبد

 .نكردي فراموش رو برخوردش هنوز كه معلومه _

 چه ببينه تا نيومد دنبالم به حتي كه شرمه بي انقدر ماني نكن، كالفه بيشتر منو روز اون آوري ياد با كنم مي خواهش _
 .اومده پيش برام اتفاقي
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 :گفت و رفت پنجره كنار به مهبد

 .بزنيم قدم باغ تو كمي دارم دوست _

 !عاليه خيلي برف، اين وجود با _

 :گفت و برداشت برف مشتي مهبد. كردند احساس وضوح به را سرما باغ به گذاشتن پاي با

 .هستم سفيدي اين عاشق _

 :گفت و برداشت درختي آويزان شاخه از برف مقداري هم مينوشكا

 خبر؟ چه دوستات از راستي _

 بهش. نديدم هم رو پيمان كه مدتيه حتي. ندارم رو رفتن بيرون دماغ و دل ديگه دوني مي نديدم، رو ها بچه كه مدتيه _
 .نداشتم هم اونو حوصله ولي بيارم جا اين به خودم با اونو كه بودم داده قول

 :گفت و پاشيد مهبد صورت به برف مشتي مينو

 !داري منو حوصله اقل حد كه هستم شانس خوش چه من پس _

 :گفت و كرد پاك را خود صورت مهبد

 .كنه مي فرق بقيه با ات قصه تو _

 هستي؟ طرفدارش رمانه چون نكنه _

 :گفت و خنديد مهبد

 كني؟ باور كه هستم خواهانت كنم ثابت تو به طوري چه آخه _

 :وگفت كرد فرار مهبد گلوله مسير از مينوشكا

 ساختمون اين از بيرون به گردش براي حرفا اين جاي به بهتره نكن صحبت عشاق مثل دوباره مهبد؛ كنم مي خواهش _
 .بريم

 :گفت و پذيرفت خوشحالي با مهبد
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 برسونم؟ جا اون به رو تو نور سرعت با االن همين تا بري مايلي كجا _

 .كني انتخاب رو مناسب جاي خودت بهتره ندارم، آشنايي جا اين با كه من _

 در او تعلل متوجه كه مهبد. شد پشيمان ولي بگويد مهبد براي را رعنا موضوع تا كرد سعي بار چند مينوشكا راه مسير در
 :وگفت آمد اش ياري به شد گفتن

 بگي؟ خواي مي چيزي _

 نه؟ يا داري خبري افسانه از كه بپرسم ازت دارم دوست خيلي ولي نه؛ _

 :گفت و كرد اي خنده مهبد

 و پر به سابق مثل ولي كنه مي شركت ها مهموني تو ها بچه و بر با هنوز اونم. ندارم خاصي خبر راستش! طور اين كه _
 .پيچه نمي من پاي

 نداري؟ موردش در نظري هيچ چي؟ خودت _

 :گفت و دوخت درخشيد مي كه مينوشكا چشمان به را نگاهش مستقيم مهبد

 نداره، وجود چيزي هيچ ما بين كن باور مينوشكا بفهمي؟ جديدي چيز اون مورد در تا هستي مصر قدر اين چرا تو _
 .شد راحت خيالت

 .داشت تو به كردن محبت در سعي طور چه كه ديدم. كردم درك كامال رو احساسش و اونو روز اون اما _

 اونو حسابي من نبود در شنيدم پيمان از كه طور اين سرگرمه؛ كيارش با فعال او چون نباشي اون نگران زياد بهتره _
 .گيره مي تحويل

 .باشد چنين اين كه بود بعيد محبتش اون با افسانه از _

 به و داد تكان برايش دستي پيمان ديدن با و شد ساختمان وارد مهبد مشايعت با مينوشكا. رسيدند زيبايي رستوران به
 .رفتند سويش

 :گفت معترض مينوشكا
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 !اي گذاشته قرار جا اين در پيمان با بودي نگفته _

 .ببينيم رو همديگه جا اين در تا خواستم ازش همين براي. ببيني نزديك از اونو آد نمي بدت دونستم مي _

 :گفت و آمد استقبالش به پيمان

 .باشي برگشته فرانسه به كردم مي فكر گذره، مي ديدارمون آخرين از ها مدت _

 نيومديد؟ ديدنم به شما چرا ماهه همين آخر براي بازگشتم قرار _

 :گفت و داد نشان چشم با را مهبد

 .كنيم سالم شما به ايشون كتبي اجازه با بايد! بشه نزديك سركار به كسي ذاره مي اين مگه _

 !زني مي حرف زيادي داري پيمان آهاي _

 .نگفتم بفرما، _

 متوجه تازه كه مهبد. بود مهبد به شبيه لحاظ بسيار از پيمان. شد دقيق دوست دو رفتار به و كرد كوتاهي خنده مينوشكا
 :پرسيد اضطراب با بود شده مينوشكا گفته

 بري؟ فرانسه به قراره بودي نگفته _

 :گفت شيطنت با مينوشكا

 .بگم چيزي نديدم الزم هم من نپرسيدي، تو خب _

 .بري و بذاري خواي مي طوري همين كه معرفتي بي خيلي _

 بتونم كنم نمي فكر گرفتم مرخصي رو ترم يك فقط. كنم مي تلف رو خودم وقت دارم فقط جا اين در موندنم با من _
 .كنم غيبت هايم كالس از اين از بيش

 رفتن دانست مي او. داشت مي نگه راضي را او ايران در مينوشكا ماندن فقط و داد نمي مسائل اين به اهميتي مهبد ولي
 و بوده دختري چنين پي در هميشه كه بود دريافته تازه اندك مدت اين در. داشت نخواهد همراه به بازگشتي مينوشكا
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 كنار در را او تا بود كاري هر انجام به حاضر. بدهد دستش از توانست نمي داشت خود قدمي چند در فقط را او كه حال
 .باشد داشته خود

 .كرد صدات بار چند پيمان كجايي؟ معلومه هيچ جان مهبد _

 :گفت و زد دوستش شانه به پيمان

 نگه ببينه، نزديك از رو زيبايش عموي دختر تونه نمي ديگه كه كنه مي فكر موضوع اين به داره حتما دم، مي حق بهش _
 !مهبد؟ نه

 او از بود داده قرار حصار در را مينوشكا صدفي صورت كه عاجزش نگاه ولي نگفت هيچ و داد تكان افسوس از سري مهبد
 خود كه را كاري فقط و است لجوجي دختر او دانست مي گرچه كند نظر تجديد تصميمش در تا كرد درخواست بارها
 .دهد مي انجام بداند صالح

 و گرفت را مهبد دست و كرد استفاده فرصت از مينوشكا. بدهد غذا سفارش تا كرد ترك را آنها لحظاتي براي پيمان
 :گفت

 .برگردم قراره كه گفتم نمي بهت هرگز شي مي غمگين طوري اين دونستم مي اگر _

 :گفت و چرخاند مينوشكا جانب به را سرش

 هميشه كه اينه قسمت انگار مينوشكا دوني مي. كنه مي ترك منو فورا كنم عادت كسي به آم مي تا همينه من قسمت _
 از شايد. بيارم دست به دارم دوست كه رو چيزي خوام مي كه طوري اون نتونستم حال به تا. باشم سرخورده طور همين

 !خودمه بدشانسي

 اون توني مي كني سعي و بدي نشون رو خودت بيشتر كمي اگر كنم مي فكر من نكردي، سعي شايد نيست؛ طور اين _
 .بياري دست به خواي مي كه رو چيزي

 :گفت هيجان با و شد روشن مهبد دل در شفافي نقطه

 بموني؟ كنارم در جا اين كنم راضي رو تو بتونم ممكنه يعني _

 :گفت و كرد كمرنگي خنده مينوشكا
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 !بشي موفق شايد بكن رو خودت سعي ولي دونم نمي _

 :گفت زيركي با و كشيد راحتي نفس مينوشكا بار شيطنت خنده با

 كني؟ امتحان منو خواستي مي حرفت اين با نكنه _

 .نگريست مي داد مي نشان نرمش خود از مقابلش در كم كم كه پسري به و بود نشسته آرام مينوشكا

 ايران در اين از پيش اگر دانست مي. ببرد پي او شفاف و حساس روحيه به حدودي تا بود توانسته كوتاه مدت آن در
 .نداشت چنداني اطمينان خود از هنوز ولي بود مطلع خود به نسبت مهبد محبت از. شد خواهد دشوراتر رفتنش بماند

 كني؟ مي كار چه خونه اون تو تنهايي مينو، _

 :گفت و داد تغيير پيمان سوي به را نگاهش

 .سرگرمم باهاش روزيه چند كه كردم پيدا خودم براي هايي سرگرمي بزرگ خانم وسايل بين در _

 .هستيم ما خواستي كمك اگر! باشه گنجي نقشه نكنه _

 :گفت و خنديد صدا با

 .داره قرار اولويت در مهبد بشه پيدا احتماال هم اگر نيست چيزها اين از باشه راحت خيالت _

 .گيره تو پيش هم مينو گلوي انگار بگير، تحويل مهبد! كنه مي رو خودش كار داره مهبد اي زمزمه كه اين مثل نه، _

 :گفت دوستش به و دوخت مينوشكا خندان چهره به نگاهي شرمگين مهبد

 .كني ناراحت ها حرف اين با رو مينوشكا خواد نمي دلم هيچ كني تمومش بهتره _

 .بده شانس خدا دارند رو هم هواي چه تسليم؛ بابا _

 .... يا بندي مي رو ات گنده دهن اون پيمان _

 :گفت و برد باال رو هايش دست پيمان

 خوبه؟ محض تسليم اصال _
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 خنديدند سه هر و

**** 

 گفتي؟ مي راست كردي كشف كه چيزي اون مورد در _

 :گفت آرام بود دوخته ها دست دور به را چشم و بود داده صندلي به را خود تكيه همچنان كه مينوشكا

 چيه؟ اون بدوني شدي كنجكاو هم تو نكنه طور چه آره، _

 هست؟ چي حاال ولي كمي، كه كنجكاو _

 و كرده اشاره اش گذشته تمامي به دقت با طور اون دفترچه اون نويسنده كه جالبه برام خيلي مهبد دوني مي دفتر يه _
 اين ولي ببينم نزديك از اونو مايلم كه كنه مي صحبت جايي از بزرگ خانم. گفته سخن چيز همه از محتاطانه طور اون
 .ده نمي من به رو اجازه اين سفر

 :گفت و دوخت مينوشكا سوي به را نگاهش

 بري؟ بايد واقعا يعني _

 :گفت و ديد را خواهش موج نگاهش در مينوشكا

 كني؟ مي كار چه تو برم من اگر _

 :گفت و دوخت جلو به چشم مهبد

 تر كلفت پوستت تو گه مي من به هميشه داريوش. بدم عادت رو خودم كم كم بايد هرچند كنه؟ مي فرقي چه تو براي _
 مثل هم تو كه اين يا كني باور توني مي. آدمم دارم، دل دارم، احساس كني باور خوام مي ولي هاست حرف اين از

 .هام حرف اين خيال بي من كني مي فكر داريوش

 :گفت و گرفت را مهبد لرزان دست آرام سخنان اين شنيدن با مينوشكا

 بي با كردم مي فكر شدم، روبرو باهات فرودگاه تو كه اولي روز ولي خوبي كردم مي فكر كه اين از بيشتر تو مهبد _
 اون با تو كه بينم مي حاال ولي... باشه داشته مقابلش طرف به عالقه اظهار تونه نمي حتي كه طرفم دنيا آدم ترين احساس
 اومده؟ سرت به چي واقعا داري، فاصله ها فرسنگ ديدمش بار اولين كه پسري
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 :گفت و زد پوزخندي مهبد

 دختر؟ آوردي سرم به چي كه بپرسي خودت از بهتره _

 مهبد سنگين نگاه متوجه همچنان ولي سپر گوش ها ماشين عبور صداي به آرام و دوخت بيرون به چشم مدتي مينوشكا
 .بود خود روي به

 ريم؟ مي كجا داريم _

 .هام بدبختي دنبال رم مي خودم و رسونم مي خونه به رو تو _

 كند ترك شرايطي چنان در را او توانست نمي اصال. طپيد مي مهبد براي دلش زمان هر از بيش لحظه ان در واقعا مينوشكا
 ايران در ماندن براي هم والدينش اصرار حتي حتمي، را خود بازگشت. ديد مي مبهم همچنان هم را اش آينده ولي

 .نمود مي اهميت بي برايش

 .دهد انجام برايش كاري تا باشد مهبد كنار در داشت دوست لحظه آن در

 .برم خونه به االن ندارم دوست هيچ_

 :گفت و كرد او به گذرايي نگاه مهبد

 بريم؟ كجا داري دوست _

 .باشي خندون و هميشگي مهبد همون من براي و بشي خارج حالت اين از تو كه جايي _

 ولي كرد استقبال لذت با مينوشكا پيشنهاد از دل در و چرخاند سرعت به را فرمان و آورد لب بر تلخي لبخند مهبد
 ولي داشت نخواهد اجابت او از ماندن درخواست دانست مي. بود مينوشكا رفتن و خود تنهايي فكر در غمگين همچنان
 چشم و صدفي چهره ديدن و بود مردد ولي كند خواهش او از جواب بي چند هر بار يك براي حتي داشت دوست خيلي
 .كند پرسش اين پرسيدن به راضي را او توانست نمي هم او آبي هاي

 .بياييم جا اين به هم با بتونيم دوباره كردم نمي فكر _

 .آوردم مي جا اين به را تو حتما بودي گفته قبال اگر _

 ...خوبيه فرصت هم االن كنم مي فكر _
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 :داد ادامه مهبد گرفته قيافه ديدن با و

 .برگردم خونه به دم مي ترجيح باشم همراه عبوس قيافه اين با قراره اگر _

 .شود خارج حالت آن از كوتاه لحظاتي براي تا كرد مجبور را او شكلكي با و

 :گفت و پيچيد خود به را لباسش مينوشكا كوه، پاي به رسيدن با

 .باشد سرد اندازه اين تا جا اين هواي كردم نمي فكر اصال _

 :وگفت كشيد عميقي نفس مهبد

 .باشه خوب هوا كردم نمي رو فكرش اصال! رسد مي نظر به عالي ظهر از بعد اين در همه اين با ولي _

 :گفت ديد لرزان طور آن را مينوشكا وقتي

 .كنيم اسكي كمي بريم بشي گرم كه اين براي بهتره _

 ايستاده جايگاه در آماده كه مينوشكا به نگاهي مهبد. كردند حركت پيست سوي به پيشنهادش از مينوشكا استقبال با و
 :گفت و كرد بود

 حاضري؟ طوري؟ چه مسابقه يه با _

 قصد كه مينو ولي كند هماهنگ مينوشكا با را خود حركات كرد مي سعي مهبد. كردند شروع دو هر مينوشكا تأييد با و
 چرخاند عقب به را سرش. افتاد جلو او از را مسافتي و گرفت سبقت او از سريع حركت يك با كند اذيت را او كمي داشت

 :گفت و خنديد صدا با ديد خود كنار در طور آن را او چون و

 عادالنه دم مي ترجيح بگم بايد مني فكر به اگر. كني مغلوب رو خودت خواي مي نكنه! هستي دنبالم سايه مثل درست _
 .كنيم رقابت

 :گفت و دوخت او سرمازده صورت به را خود نگاه مهبد

 !كني؟ مي قبول رو مسابقه برد بردي، تو طوره همين بگم اگر _

 :گفت عميقي نفس با و كرد توقف درختي تك كنار و گرفت سبقت او از دوباره مينو
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 بدي؟ شكست منو خواي نمي چرا _

 .كنم تحمل رو تو باخت تونم نمي و ندارم رو قدرتش چون شايد _

 :گفت و داد تكان هوا در را مشتش عصباني مينو

 .نباشه طور اين كه هرچند ام، برنده هميشه كنم مي فكر من گرنه و بدي خودت به تكوني بايد ولي _

 :گفت و زد لبخندي مينو. ايستاد ساكت و دوخت چشم مينوشكا هاي چشم به مهبد

 بگي؟ خواي مي چي منتظرم، _

 :گفت آهسته مهبد

 براي بلكه فردا و امروز نه بموني كنارم در خوام مي. باشم ات سايه هميشه خوام مي. بري كنارم از ندارم دوست مينو _
 .منه آرزوي نهايت اين نرو، و بمون ايران در كنم مي خواهش پس. نيازمندم وجودت كنبه باور هميشه

 طور آن كرد نمي گمان هرگز. شد جاري مهبد زبان بر بود شنيدنش انتظار در ها مدت مينوشكا كه اعترافي آن باالخره
 .بياورد زبان به را دلش راز سوزناك طور اين و ناگهاني

 طوفاني علت ولي كرد مي تماشايش سكوت در مهبد. شد روان هايش چشم كران بي درياي كنار از اشكي قطره آرام
 در را امواج تالطم علت اينك بود ديده را نگاهش آرام آبي هميشه كه او. دانست نمي را او هاي چشم مواج درياي شدن

 قطرات هجوم از را زده يخ صورت لرزان دستان با. نبود هولناك طوفان آن علت درك به قادر ولي. خواند مي نگاهش
 :گفت كنان زمزمه و كرد پاك اشك

 تا خواهشم يعني گفتم؟ چي من مگه شدي؟ طوفاني و متالطم طور اين دفعه يك چرا شدي؟ منقلب طور اين چرا مينو _
 شم مي تو آزار باعث كردم مي احساس اي ذره حتي اگر. انداخت وحشت به رو تو طور اين كه بود هولناك اندازه اين

 .كردم نمي رو درخواست اين تو از هرگز

 :گفت و آورد لب بر لبخندي زحمت به شده مهبد نگراني باعث ديد مي كه مينو

 حقيقت اين به روزي بودم مطمئن ولي. نداشتم تو از جا اين در هم اون رو سخنان اين شنيدن انتظار اصال كن باور _
 .بودم نكرده بيني پيش رو امروز ولي كني مي اعتراف



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  152 

 :گفت و آورد لب بر لبخندي مهبد

 بودي؟ من فكر در هم تو يعني باشم، اميدوار كمي بايد پس _

 اقيانوس طرف اون ام آينده حتي و تحصيلم ام، خانواده بمانم كنارت در تونم نمي من كه دوني مي خودت تو مهبد اما _
 تونم نمي ولي بذارم كنار رو تحصيل بتونم شايد. بمونم جا اين تونم نمي كوتاه مدت يه از بيشتر هم من و داره قرار ها

 .گردن برنمي هرگز ها اون دوني مي خوب هم خودت. كنم ترك رو ام خانواده

 .شن مي موندگار حتما و ميان ايران به تو پي در گردي برنمي تو بدونن اونا اگر _

 :گفت و داد تكان سري افسوس با مينوشكا

 رو تو و بشم آشنا روحياتت با تونستم حدودي تا كوتاه مدت اين در منم گرچه. بياي بيرون من فكر از بهتره مهبد _
 .بهتره دومون هر براي طور اين. كنيم فراموش رو ديگه هم كنيم سعي دومون هر بهتره ولي كنم درك

 :گفت حيرت با مهبد

 كني؟ پيدا مسئله اين براي راهي كني نمي سعي چرا شه، نمي باورم اصال...مدت اين در هم تو پس _

 دور به و ايستاد جا همان مهبد. گرفت پيش در را دره پايين راه و گرفت فاصله او از "است فايده بي " گفتن با مينوشكا و
 بود شده باخبر او احساس از كه حال و باشد شده عالقمند او به مينوشكا كرد نمي گمان اصال. دوخت چشم او شدن

 نتوانسته هنوز كه ديد مي مبهمي راه در را خود همچنان ولي. دارد نگه ايران در را او شده ترفندي هر به داشت تصميم
 در لحظه هر كه او آبي چشمان و كند سعي بيشتر بايد مينو دل كردن نرم براي دانست مي. يابد آن براي مشخصي مسير

 .برسد هدفش به و كند تالش تا كرد مي تر مشتاق را او بود مقابلش

 .گرفت پيش در را جايگاه راه خود و باشد تنهايي در را مدتي تا داد اجازه او به سنگي پاي در مينو توقف ديدن با

 اش قيافه. گرفته پيش در را جايگاه راه آرام كه شد مينو متوجه باالخره تا ايستاد آفتاب غروب تماشاي به پيست كنار در
. است گريسته را مدتي كه كرد نكته اين متوجه را او نيلگون چشمان سرخي گرفت قرار مقابلش در وقتي و بود گرفته
 او با خواهد مي كه طور آن و ببرد اي گوشه به خود با را او تا داشت را قدرتش كاش اي كه كرد آرزو لحظاتي براي

 همچنان بايست مي او و است محال آرزوها آن تمام دانست مي ولي بيابد را آرامش تا باشد نوايي برايش و كند زندگي
 .باشد فردا انتظار در محتاطانه
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 .شده سرد حسابي هوا برگرديم بهتره _

 .كنم دل درد كسي با دارم احتياج خيلي مهبد دوني مي. بريم راه هوا اين تو كمي دارم دوست باشي موافق تو اگر _

 .نكني خسته رو خودت زياد بده قول ولي باشم كنارت در شم مي خوشحال _

 .باشد گوينده خود فضا آن تا بودند كرده سكوت دو هر رفتند باال را كوه از مسيري تا

 :گفت و دوخت چشم دره پايين به و ايستاد سنگي تخته كنار مينوشكا

 راه ها فرسنگ بايد جا اون بري خودت باشه قرار وقتي رسه مي نظر به كوچيك خيلي پايين او جا اين از مهبد بيني مي _
 رو خودت روزي بتوني كني نمي فكر اصال كه طوالنيه و بزرگ قدر اون بوده؛ كوچك خيلي باال اون از انگار نه انگار. بري
 .برسوني اش ته به

 مي دلت كه طور اون كني نمي كوتاه رو اون خودت چرا. طوالنيه اندازه اين داري پيش در كه راهي كه اينه منظورت _
 كني؟ نمي درستش خواد

 :گفت و برد بغل زير را ها دست كرد مي احساس را سرما واقعا اينك كه مينوشكا

 نمي كه كنم چه ولي بكنم دل ازش تونم نمي ديگه كنم مي احساس گذاشتم خاك اين به پا كه روزي از كني مي باور _
 !بمونم تونم

 :گفت و گرفت فاصله او از قدم چند مهبد

 بياد؟ جا اين به خواد نمي عمو چرا بموني؟ توني نمي چرا _

 :گفت و پوشاند را اش سرمازده صورت اشك سيل

 .تونن نمي بخوان هم خودشون اگر يعني بياد، تونه نمي _

 :گفت اصرار با و گرفت را عمويش دختر شانه مهبد

 اومده؟ پيش براشون مشكلي چه مگه بيان تونن نمي چرا آخه _
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 به شروع صدا با و گذاشت او مردانه شانه به سر. است يافته گاهي تكيه كرد احساس و ديد را مهبد مصمم چهره مينو
 خود در را لرزشي مينوشكا شكستن از ولي سازد آرام طور آن را خود مدتي تا داد اجازه او به مهبد. كرد گريستن
 بود سؤالي اين و درآورده زانو به گونه اين را سرد دختر آن كه دارد وجود چيزي چه دانست نمي هنوز. كرد مي احساس

 وقتي گذشت طوالني مدت. يافت نمي وجوابي بود پاسخش پي در خود و بود مانده باقي جواب بي ذهنش در همچنان كه
 :پرسيد آرام و داد جرأت خود به يافت تر آرام را مينو

 افتاده؟ ات خانواده براي اتفاقي چه بگو، من به رو حقيقت مينو _

 ... دادم قول بهشون من مهبد تونم نمي. نگم كسي به مورد اين در چيزي دادم قول بهشون من _

 او از و افتاد خود قول ياد به ولي كرد مردد كمي را او بود حقايق شنيدن انتظار در همچنان كه مهبد براق و سياه چشمان
 :گفت و گرفت روي

 كنارم در بودنت امروز كه كن باور ولي بگم، بهت چيزي تونم نمي. نكن نگاه من به طوري اين كنم مي خواهش مهبد _
 .بود مرهم بهترين ها سال اين از بعد

 :گفت دهد مهبد به صحبت اجازه كه اين از قبل و برگشت عقب به خود شانه بر دستي شدن گذاشته با

 .نپرس ها اون از چيزي ولي بپرس خواي مي چي هر _

 .بكنم بهت كمكي تا بدي اجازه مشكلت، گفتن با خواي نمي چرا مينو _

 .نداره وجود مشكلم براي راهي هيچ متأسفانه ولي بودم رفته اونو خودم حاال تا شد مي پيدا راهي اگر مهبد باش مطمئن _

 ... ها اون تا كنيم پيدا راهي بتونيم كنيم كمك باهم اگر شايد _

 .باشم داشته نياز طوالني استراحت يك به كنم مي فكر. كنم مي شديدي سرماي احساس كم كم دارم برگرديم بهتره _

 .ندارد بحث آن به دادن ادامه براي اي عالقه هيچ او كه دانست مهبد و

 .مردم مي سرما از حتما موندم مي بيرون ديگه مدت يه اگر! بود سرد قدر چه بيرون هواي خدا، واي _

 در جا اين از سر كردم نمي فكر اصال اومدم مي ديدنت به كه صبح. شه مي گرمت حسابي كني صبر لحظه چند اگر _
 .بياريم
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 :گفت و كرد او به سپاسي پر نگاه مينو

 و كردم خوشحالي احساس واقعا كنارم در بودنت از كه كني باور خوام مي ولي بيفتي زحمت به حسابي شدم باعث امروز _
 .هستم تو مديون رو خوب گردش و آرامش اين

 .رسونديم مي پايان به خوب هم رو آخرش كاش اي ولي _

 .ببازم من ندادي اجازه كه اي مسابقه اون حتي بود خوب اش همه كه من نظر به _

 :گفت و خنديد مهبد

 !نكردي قبول خودت شدي، برنده تو گفتم كه من _

 .احساسي نه باشه هيجاني بايد مسابقه. ندارم دوست ناعادالنه، طور اين _

 .ها ندادم راه بهت چرا نگي باختي اگر ولي مسابقه براي آييم مي آينده هفته پس قبول، باشه _

 :گفت شيطنت با مينوشكا

 كني؟ مي باور تو چرا كردم بهت لطفي يه من حاال بشي؟ برنده عالي جناب قراره مگه _

 .تو زبون اين دست از _

 :گفت و شكست را آن مينو ولي بود حاكم فضا بر سنگيني سكوت مدتي

 ... كني؟ همراهي منو حاضري برم گمشده يك دنبال بخوام اگر مهبد _

 :گفت و كرد مينو جدي قيافه به گذرايي نگاه مهبد

 شه؟ مي چي سفرت برنامه پس _

 شايد ببينم؛ نزديك از رو جا اون خودم خوام مي و باشم اي گشمده پي در دارم قصد و افتاده عجيبي اتفاقات ديروز از
 .كنه حل رو نفر يك مشكالت از خيلي بتونه گمشده اين شايد. كنم پيدا رو گمشده اون بتونم

 بري؟ دنبالش داري قصد كي _

 .دونم نمي رو زمانش هنوز اما. برسه فرا اون موقع تا كنيم صبر فعال گه مي من به احساس يك ولي دونم نمي _
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 بموني؟ جا اين خاطرش به حاضر هم باز بشه طوالني مدت اين اگر يعني _

 :گفت خندي پوز با مينو

 طوره؟ چه سركار، نفع به يكي پس خواي؟ نمي اينو تو مگه _

 :گفت و خنديد مهبد

 .باشه طوالني مدتش اميدوارم البته. شدي سست رفتن تو كمي كه خوشحالم _

 :گفت افسوس با مينو

 .داشت خواهد پاياني باالخره طوالني، هم قدر هر _

 :گفت بود شده نكته اين متوجه كه مهبد و شد غمگين شود جدا او از بود مجبور كه اين از مينوشكا عمارت به رسيدن با

 در تنهايي از هم بشه كم فاصله اين از هم تا كنم جور برات تهرون تو آپارتمان يك تونم مي باشي داشته دوست اگر _
 .بياي

 .كنم مي فكر موردش در! مهبد خوبي خيلي تو _

 و كند آماده او براي مختصر غذايي تا خواست شوكت از و رساند ساختمان به را خود خستگي با او از مهبد شدن جدا با
 به فورا آماده و گرم تخت ديدن با و رساند اتاقش به را خود يافته امني مأمن او كه اين از خوشحال و پرسيد رعنا از كمي

 اخيري وقايع حتي و اش قلبي مكنونات از را او بود نتوانسته چگونه كه بود مهبد فكر در هم رويا در حتي ولي. رفت خواب
 ولي. كند بازگو برايش را وقايع روزي بايست مي دانست، مي ولي. كند باخبر بود شده اش خانواده شدن متزلزل باعث كه

 گفتن از را خود راهي يافتن با تا ساخت مي اميدوار آينده به همچنان را خود و نبود مطمئن مهبد العمل عكس از هنوز
 .سازد رها حقايق

 .نبود مادرش و پدر از تر ارزش با دنيا در چيز هيچ مينوشكا براي

 خانواده آوري ياد با. بودند پشتيبان و حامي بهترين برايش كجا هر در و هميشه عمرش مدت تمام در كه مادري و پدر
 اش صادقانه عشق و مهبد وجود با كه انديشيد خود با باز اما. گرديد كدر شفافش نگاه و ريخت هم در ذهنش باز اش
 !شد خواهد زيبا و شيرين دوباره اش زندگي حتما
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 نهم فصل

 

 .شيد بيدار نشده دير تا. شيد بيدار لطفا جان خانم _

 :گفت و برخاست سرعت به شوكت آخر جمله شنيدن با مينوشكا

 كردي؟ بيدار منو صبح موقع اين كه افتاده اتفاقي شوكت _

 .زده غيبش دفعه يك طور چه دونم نمي اصال رفته...  رعنا...  رعنا جان خانم _

 نشديد؟ متوجه شما كه رفت طور چه آخر _

 :گفت ناراحتي با شوكت

 طور چه دونم نمي ولي بزنه قدم باغ تو كمي ره مي كه گفت خورد رو اش صبحانه وقتي شد بيدار خواب از من با صبح _
 .رفته فهميدم و بازه نيمه در كه ديدم هم بعدش. زد غيبش دفعه يك

 ولي زد صدا را رعنا بار چند. رفت حياط سوي به و شد خارج اتاق از و پوشيد گرم لباسي و برخاست سرعت به مينوشكا
 .نشنيد جوابي

 :گفت و رساند او به را خود زنان نفس نظام

 ...شده دور خيلي اينجا از حاال تا يقين. نبود خبري ازش ولي رفتم سرهنگ خونه نزديك تا باغ، كوچه ته تا _

 :گفت و نشست ها برف به توجه بي پله اولين روي مينوشكا

 .كنيم كمك بهش خواستيم مي كه ما. رفت و گذاشت چرا آخه _

 :گفت شوكت به رو آنگاه انديشيد كوتاهي مدت

 رفته؟ رعنا كه داره خبر اون كجاست؟ قباد _

 .باشه راحت رعنا تا خوابه مي دوستش خونه تو ها شب اون اومده خونه اين به رعنا وقتي از خانم راستش _
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 .باشه شده دور جا اين از زياد تونه نمي سرما اين تو. رعنا دنبال بريم بايد كنيد پيداش زودتر _

**** 

 بر شما پيش دوباره باشه نداشته جايي اگر باش مطمئن. شه مي بدتر لحظه هر داره هوا برگرديم بايد است فايده بي _
 .گرده مي

 اصال كنم باور تونم نمي هم هنوز ولي... آفتاده منجالب به كه بود دختراني همون از اونم بوده درست تو حرف قباد _
 .باشد دختري چنين آمد نمي بهش

 و كشيد مقابلش شيشه به دستي برساند خانه به را خود زودتر چه هر داشت سعي ديد مي را مقابلش زحمت به كه قباد
 :گفت

 برداشته؟ هم چيزي حاال _

 .كنم صحبت باهاش دوباره تا نكردم فرصت منم بوده؛ مادرت پيش بيشتر چون كنم نمي فكر _

 .كنيم صبر فعال كه اينه حل راه بهترين پس _

 :گفت و رساند نظام به را خود سرعت به مينوشكا ساختمان، به رسيدن با

 نشد؟ خبري ازش _

 :گفت و داد تكان سري او و

 .نبود ازش اثري هيچ ولي رفتم دنبالش هم باالتر خيابون تا چند تا من خانم نه _

 زد؟ غيبش دفعه يك چرا آرم نمي در سر هيچ آخه نبود، ازش خبري ولي زديم سر پارك همون به وقباد من _

 .گرفت پيش در را ساختمان راه پاسخي هيچ بي و

**** 

 .كردم آماده رو غذاتون خانم ببخشيد _
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 كه حيرتي همان با و برگشت بود ايستاده انتظارش در همچنان كه شوكت به رو و شد خارج طوالني خلسه آن از مينوشكا
 :گفت بود نگاهش در

 داشتي؟ كاري من با _

 .گرفت پيش در را ميز راه او با و داد نشانش را ميز شوكت

 .نشنيدم ازش خبري هيچ رفته كه وقتي از خبر؟ چه رعنا از شوكت راستي _

 :گفت و كشيد آهي شوكت

 .اومده دنيا به شانس بي اولش همون از رعنا اين جان، خانوم _

 ...افتاده؟ براش اتفاقي مگه؟ طور چه _

 :گفت و كشيد آهي يافته صبوري سنگ تازه كه شوكت

 رو كسي جا اين شنيدم از كه طوري اون كرده نگران منو رفتنش با ولي شد مي راحت رعنا بابت از داشت خيالم تازه _
 كنه؟ كار چي خواد مي حاال دونم نمي نداره

 :گفت و آورد لب بر لبخندي برد مي دهانش به را قاشق كه طور همان مينوشكا

 .گشت برمي جا اين به حتما گرنه و بياد بر خودش پس از تنهايي تونه مي كه كرده فكر حتما نباش نگران _

 گرفت فاصله مينوشكا از شادماني با بود تاب و تب در را روزي چند كه او. كشيد راحتي نفس سخن اين شنيدن با شوكت
 :گفت مينو به رو و ايستاد لحظاتي چارچوب كنار ولي

 بگم؛ شما به كردم فراموش منم نداشتيد تشريف شما ولي اومدند ديدنتون به خانوم نگار پيش روز چند خانوم راستي _
 .ميان شما ديدن به حتما كه گفتند و پرسيدند رو شما حال ديدم باغي كوچه تو رو ايشون دوباره امروز

 :گفت لبخندي با و افتاد باغشان بزرگ ساختمان كنار در نگار و خود برخورد اولين ياد به مينو

 .كردم پيدا بهش نسبت خاصي احساس ديدارمون اولين در بشم آشنا نگار با بيشتر دارم دوست خيلي _
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 آرامش با برف هاي دانه اين و بود شده شروع دوباره برف بارش. رساند اتاق پنجره كنار به را خود شوكت شدن دور با
 به او به تا نبود كسي حتما ولي تولدش؛ روز بود، پنجم و بيست امروز. گرفتند مي جاي ها نگاه عمق در و يافته را خود راه

 آن در و افتاد بود داده ترتيب خاطرش به پدر كه باشكوه جشن آن و گذشته سال ياد به. بگويد تبريكي زادروزش خاطر
 مشغول خانه از بيرون را او بود كرده سعي مارگارت صبح از روز آن! داشت دل در را روزها آن حسرت قدر چه لحظه
 با ولي شدند نگران ناگهاني آرامش آن از شدند، آرام و ساكت ساختمان وارد دو هر وقتي غروب هنگام. دارد نگه

 سوي از را جشن آن تصور هرگز. نگريست آنها به و ايستاد اشتياق با دوستانش همه ديدن و سالن بزرگ در گشودن
 زده شگفت را او گفتند مي تبريك او به و بودند شده جمع او اطراف در كه هايش همكالسي ديدن. كرد نمي اش خانواده
 .فهميد را خانه از بودن دور و غيبت همه آن علت مارگارت خندان چهره ديدن با. بود كرده

 را دخترش صورت دانيال. كرد مخفي آنها آغوش در را خود و رفت زدند مي دست افتخارش به كه پدر و مادر طرف به
 :گفت و دوخت چشم او صدفي صورت به شوق با و گرفت اش مردانه دستان بين در

 باشي خوشبخت هميشه بدي قول بايد بود، خوشبختي از سرشار مادرت و من براي هميشه وجودت كه واقعا دخترم _
 .كني تالفي هم مادرت و من جاي حتي

 .باشم شاد و عاشق مادر و شما از بيش تونم نمي هرگز مطمئنم پدر ولي _

 .نفهميد را علتش روز آن ولي يافت پدر مردانه نگاه در را پنهاني غم و

 آسمان در برف هاي دانه گرفتن براي را خود دست دو و گشود را پنجره. دوخت چشم آسمان به دوباره و كشيد آهي
 از را خود سرعت به و لرزيد دلش سپارند مي او به را خود مقاومتي كوچكترين بدون آنها ديد مي كه اين از. داد حركت
 بزرگ ساختمان آن در خانواده از دور و تنها طور آن بايست مي چرا خدايا. برد پناه اتاقش به و ساخت دور پنجره
 حالت آن از را او و بيايد ديدنش به تولدش خاطر به حتي يا و كند يادي او از تا نداشت را كسي حتي. كند زندگي

 .سازد رها سرخوردگي

. شد خارج ساختمان از و پوشيد لباس برخاست جا از ناگاه به ولي دوخت چشم مقابلش ديوار به حركت بي همچنان مدتي
 :گفت و آمد جانبش به كرد مي آماده را ماشين كه مينوشكا ديدن با نظام

 بريد؟ جايي خوايد مي _

 .برگردم و برم مسيري تا خوام مي كن باز رو در لطفا نظام _
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 :گفت پريشان كند گم را راه مبادا بود نگران كه نظام

 .بيايد قباد تا كنيد صبر كه اين يا...  كنم پيدا راننده يه براتون نشديد آشنا مسير به هنوز اگر _

 .است ايستاده انتظارش در كه داد نشان "ندارم قباد و راننده به نيازي " گفتن؛ با مينو و

 از توانسته كه اين از حال و بوده زنداني مكان آن در را مدتي كرد مي احساس كشيد، راحتي نفس عمارت از خروجش با
 .كرد رضايت احساس يابد رهايي جا آن

 كندي به ها اتومبيل حركت سنگين، برف وجود با. بگيرد پيش در را اشتباهي راه مبادا كه نگريست مي تابلوها به دقت با
 هدف بي و نداشت خود مسير براي خاصي تصميم. يافت تهران در را خود طوالني نسبتا مدت از پس و گرفت مي صورت

 .كرد توقف بلندي ساختمان كنار در كالفه كه چرخيد ها خيابان بين در قدر آن. گرفت پيش در را ها خيابان راه

 راه كه بود چرخيده ها خيابان و ها كوچه پس در قدر آن او ولي ببرد پي خود موقعيت به كرد سعي و شد خارج ماشين از
 .بود كرده فراموش كامال را اصلي

 .آورد خاطر به را مهبد شماره توانست زحمت به. رفت جانبش به تلفني ديدن با

 كنم؟ صحبت صفارزاده مهبد آقاي با تونم مي بخير روزتون خانوم سالم _

 !شما؟ _

 دارند؟ تشريف ايشون _

 شما؟ ولي دارند تشريف بله _

 .هستند خط پشت عموشون دختر بگيد ايشون به لطفا _

 نشود مزاحمشون كسي گفتند و دارن ميهمان االن ايشون دونيد مي خوبه؟ حالتون نشناختم رو شما ببخشيد بله بله، _
 ...ولي

 .خواستم مي رو شركت دقيق آدرس فقط نشيد مزاحمش كنم مي خواهش نه، نه _

 .برساند شركت ساختمان كنار به را خود توانست بسيار جوي و پرس و فراوان زحمت با منشي از آدرسي گرفتن با
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 .بود شده حيرتش باعث جا آن هم آن افسانه ديدن. ايستاد مردد لحظاتي اي منظره ديدن با و اتومبيل از شدن خارج با

 وارد و داد تكان برايش دستي بعد. بيفتد راه به او تا ايستاد منتظر و كرد مشايعت رنگي قرمز اتومبيل كنار تا را او مهبد
 حتي و مهبد از. بود داده دست او به نمايش آن ديدن از بدي حس. كرد يخ بدنش تمام منظره آن ديدن از. شد ساختمان
! است مهم برايش او فقط و انديشد مي او به فقط مهبد كرد مي احساس كه بود دل ساده او قدر چه. بود شده متنفر افسانه

 لبخند و منظره آن و گذاشت فرمان روي بر را سر مدتي عصبانيت با و كرد جابجا اتومبيل صندلي روي بر را خود باره دو
 خود از بود پيموده را مسافت همه آن عمويش پسر ديدن خاطر به كه اين از. كرد مجسم خود مقابل در را مهبد گرم هاي
 هيچ شنيدن به حاضر حتي شود روبرو مهبد با باره دو خواست نمي دلش هيچ. شد دور جا آن از سرعت با و شد بيزار

 .سازد دور او فكر از را خود خواست مي فقط و نبود هم توضيحي

 **** 

 .آوردند تشريف مهمونتون جان، خانوم _

 كوتاهي مدت نگار. رفت فرو مبل در كنارش در و فشرد را دستش گرمي به و كرد دعوت داخل به را نگار لبخند با مينو
 :گفت و دوخت چشم او به همچنان

 .شدم زيباتون سيماي مبهوت لحظاتي براي هم من حتي. هستيد زيبايي دختر واقعا شما _

 :گفت و كرد تبسمي مينوشكا

 .نيستيد بهره بي زيبايي از هم شما خود چند هر داريد، لطف من به شما جان نگار _

 خبري ديدم ولي. كنم مي شماري لحظه ات دوباره ديدار انتظار در كه وقته خيلي جان مينو خب. تو اندازه به نه البته _
 ...بشم پيشقدم خودم گرفتم تصميم همين براي نشد ازت

 :گفت و فشرد را نگار دست

 .موهبته يك واقعا كنارم در تو بودن و بودم شده كالفه صحبتي هم بي از مدت اين در واقعا! كردي كاري خوب _

 .باشه كننده خسته خيلي بايد جا اين تنهايي كني؟ مي مشغول طور چه رو خودت جا اين راستي _

 :گفت و رساند پيانو به را خود گرفت؛ فاصله او از مينوشكا
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 .كردم عادت بهش ولي حشتناكه و اوقات بعضي البته _

 تحسين و روز آن يادآوري از. بود نواخته مهبد براي بار اولين براي روزي كه كرد اي قطعه نواختن به شروع اراده بي و
 .شود خارج فكر آن از تا كرد سعي و كرد جمع را لبانش مهبد هاي

 مهار را اشكش قطره توانست زحمت به. شد رو به رو رساند مي او به را خود كه نگار تشويق با اش، قطعه پايان از پس
 :گفت و رفت نگار سوي به. كند

 .كنم پيدا خوبي اين به صحبتي هم تونستم كه خوشحالم واقعا _

 :گفت و گرفت آغوش در را او نگار

 به هم تو بدي قول بايد ولي شه مي درست چيز همه باالخره ولي سخته خيلي خانواده از بودن دور و تنهايي دونم مي _
 .بياي ديدنم

 :گفت و گرفت فاصله او از مينوشكا

 هستي؟ كاري چه سرگرم خودت. بشم آشنا ات خانواده با بيشتر تا مشتاقم خيلي حتما، _

 در داره دوست بيشتر گه سرهنگ وجود با چند هر. نويسم مي بيكاري اوقات و كنم مي تدريس دبيرستان يك در من _
 هميشه فرشيد البته. نويسم مي كوتاه هاي داستان كنم پيدا فرصتي وقت هر ولي رسم نمي نوشتن به زياد باشم كنارش

 برادرم فرشيد بگم رفت مي يادم داشت. ندارم قبول رو ها اون زياد خودم ولي بفرستم مجالت براي رو هام نوشته گه مي
 ديدنش از ها هفته اوقات بعضي ولي آد مي ديدنمون به هفته آخرهاي اكثرا و كنه مي زندگي تهران تو و پزشكه از

 .شلوغه حسابي سرش و خونه مي رو درسش آخر ترم اون آخه هستيم محروم

 .هستيد صميمي و گرم خانواده معلومه _

 :گفت و خنديد نگار

 كنيم مي صدا و سر قدر آن كه وقت اون باشيم هم كنار ساعت چند فرشيد، و من كافيه فقط. نيستيم صميمي هم زياد _
 .كنه مي بيرون خونه از رو ما سرهنگ گاهي كه

 !باشي داشته جالبي برادر بايد _
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 :گفت و گرفت خود به ژستي شيطنت با نگار

 !حاليه با پسر ولي نيست خواهرش خوبي به البته _

 :گفت و خنديد سخن اين از مينوشكا

 به حاضرم كه دارم بيچاره ولي مهربون پدر و مادر يك دنيا اين تو فقط كه چي من! داري برادر كه حالت به خوش _
 .هستند نگران حتي كه نبينم ولي بميرم خاطرشون

 هستي؟ كاري چه مشغول و كني مي چه خودت _

 فيزيك رشته در فرانسه هاي دانشگاه از يكي در ايران به آمدنم از قبل ولي. بزرگ مادر منزل در و ايرانم در كه فعال _
 جاي به و گذاشتم كنار رو مسابقه كه مدتيه االن ولي كردم مي شركت رالي مسابقات در هم مدتي تا كردم مي تحصيل

 .نشدم موفق كه كنم كار به شروع گروه يك با بود قرار بينم مي پيانو تعليم مادر، پيش اون

 پسرها اين روي بتونه كه كردم پيدا رو يكي باالخره و آد مي خوشم. هستي نترسي حال عين در و استعداد با دختر پس _
 دم پسرها جسارت و شهامت و اقتدار از قدر اين راضي خود از پسر اون تا كنم آشنا فرشيد با رو تو بايد حتما. كنه كم رو

 .ندونه آشپزخونه مختص فقط رو زنان و نزنه

 كنه؟ مي فكر قديمي اندازه اين تا برادرت واقعا يعني _

 :گفت و خنديد صدا با نگار

 اون. كنه مي فراموش رو شعارها اين همه بشه زني دست اسير روزي كه اين محض به دونم مي. ده مي شعار فقط البته _
 !بيني مي حاال شه؛ مي بره يك مثل اش آينده زن براي و بده شعار من براي بلده فقط

 :گفت شوكت شدن ظاهر با مينو

 شوكت؟ داشتي كاري _

 .هستند خط پشت مهبد آقا خانوم _

 :گفت سردي به و كشيد هم در ابرو او نام شنيدن از

 .بگيره تماس بعدا دارم ميهمان بگو _
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 .كنند صحبت شما با حتما كه داشتند اصرار ولي داريد ميهمان شما گفتم بهشون _

 .برداشت را گوشي بعد و كشيد نفسي و كرد مكث لحظاتي. شد وارد خود اتاق به و گرفت فاصله نگار از ناچار به

 .بشنوم رو تو قشنگ صداي ات منشي از اجازه از پس تونستم باالخره عزيز مينوي به به _

 !داري هم عمويي دختر اومد ياد و شد خلوت سرت باالخره شد طور چه _

 قرار چند. بود شلوغ سرم خيلي روز چند اين كن باور ولي هستي عصباني دستم از خيلي دونم مي ببخشي منو بايد واقعا _
 .كنم جبران بخواي تو وقت هر حاضرم ولي بيام ديدنت نتونم كه شد باعث قرارداد و

 .برسي كارهات به راحت خيال با بهتره نداره، اهميتي اصال _

 ؟!!)نما گندم فروش جو اي( كني مي صحبت سرد من با طور اين كه افتاده اتفاقي شده؟ چيزي مينو_

 .برسي كارهات به بري هم تو بهتره نيفتاده، اتفاقي هيچ جا اين باش مطمئن نه، _

 از كه افتاد روزي ياد به. داد قرار دستان بين در را سرش و نشست تخت روي بر عصبانيت با و داد خاتمه ناتمام را تماس
 او كه اين از حال و گذاشته كنار هميشه براي را افسانه كه بود گفته خونسرد خيلي او و بود پرسيده افسانه به راجع مهبد

 به فاميل همه كه بود گفته روزي كه افتاد فرهام صحبت ياد به و فشرد برهم را هايش دندان ديد؛ مي مهبد كنار در را
 دست به خاطر به دختري پاك احساس و روح با بودند شده حاضر حتي يعني. زنند مي كاري هر به دست ارث آن خاطر
 .كنند باز اهميت بي ارث آن آوردن

 آويخته ديوار به كه قديمي تابلوهاي ديدن با را خود كه نگار. رفت نگار سوي به دوباره يافت آرامش كمي كه آن از پس
 :گفت و زد لبخندي مينوشكا ديدن با بود كرده سرگرم بود شده

 فرصت وقت هيچ ولي اومدم مي جا اين به پدر اتفاق به من هم گاهي. آمد مي سرهنگ ديدن به هميشه زاده صفار خانم _
 .كنم جو و پرس تابلوها اين مورد در خانم از نكردم

 :گفت و دوخت چشم است پدربزرگش دانست مسلم و نبود پدرش چهره به شباهت بي كه تابلويي به مينوشكا

 براي منو چرا و كيه واقعا بزرگ خانم كه اين حتي. ببرم پي مسائل از خيلي به ام نتوانسته هنوز مدت اين در منم _
 !كرده؟ انتخاب ارث اين از پاسداري
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 :گفت و گذاشت او شانه بر دستي نگار

 انجام دليل بي وقت هيچ رو كاري هيچ دونم مي شناختم مي اونو كه مدت اين در. نبوده دليل بي انتخاب اين كه مطمئنم _
 گفت مي اتون خانوادگي ارثيه مورد در سرهنگ به هميشه يادمه. بود مهربون و دار مردم خيلي مرحومه اون. دادن نمي

 داشته رو خانوادگي هاي يادگاري و ساختمون اين از نگهداري و حفاظت شهامت بدونم واقعا كه گردم مي كسي دنبال
 ها اون به حساسيت و دقت با قدر آن عكسش، هاي آلبوم به اون از بعد و داشت عالقه اش كتابخونه به خيلي خانم. باشه

 كودكي از بسياري هاي عكس من. كنه مي زندگي ها اون بين در داره واقعا كردم مي احساس گاهي كه كرد مي رسيدگي
 گفت؛ مي و داد مي نشون سرهنگ به اونو افتخار با رسيد مي دستشون به شما از اي تازه عكس وقتي هميشه. ديدم ات
 هاي گذشته و آد مي جا اين به روزي مطمئنم. شه مي تر بزرگ و زيباتر روز به روز طور چه من كوچك فرشته اين ببين
 نوه ديگر از بيشتر شايد حتي داشت عالقه تو به خيلي اون. شه مي من افتخار باعث و كنه مي روشن رو اش خانواده مبهم
 .كنه مي لمس رو تو هم دور فاصله همون از كردم مي احساس ولي بود نديده نزديك از رو تو هرگز كه بااين. هاش

 از بيشتر خواد مي دلم خيلي. بگي برام اون از بيشتر هستيم هم كنار در كه كمي فرصت اين تو بدي قول بايد نگار _
 از خودم كه داره عجيبي ارتباط اون گذشته با من آينده كنم مي احساس. بدونم بزرگ خانم تر مهم همه از و ام خانواده

 .هستم اطالع بي اون

 از اون چون كنه كمك تو به تونه مي من از بهتر پدر البته. بگم برات دونم مي موردش در چي هر دم مي قول باشه _
 مدرسه يك به هم با رو سالي چند و كرده مي زندگي بزرگ خانم ساختمان همجوار ها سال و بوده خانم نوجواني دوستان

 .رفتند مي

 :گفت و انداخت نظري تيره آسمان به و رساند پنجره به را خود نگار

 ازين از بيش خواد نمي دلم. برم ديگه منم بهتره شه مي حسابي برف يه بارش آماده داره دوباره هوا كنم مي فكر _
 .بشم مزاحمت

 .بياي ديدنم به دوباره بده قول ولي _

 :گفت و فشرد گرمي به را مينوشكا دست نگار

 بدي پسر. كنم آشنا فرشيد با رو تو دارم دوست خيلي. هستيم منتظرت هفته همين آخر. توئه نوبت ديگه بار اين اما _
 .كنه ادبش تو مثل كسي كه داره احتياج كمي فقط نيست
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 :گفت و خنديد صدا با مينوشكا

 .نشو برادرت و من دشمني باعث االن همين از كنم مي خواهش _

 :گفت و بوسيد را مينوشكا صورت نگار

 .باش مطمئن _

 .شد جدا او از و

 زدن قدم به شروع درختان بين در را مدتي. كرد جمع را دستانش زمستاني سرد سوز از و رساند حياط به را خود مينو
 چه كارش آن براي مهبد دانست نمي. بود عصباني سخت منظره آن يادآوري از هنوز افتاد؛ مهبد تماس ياد به. كرد

 صادر را خود حكم مهبد جانب از اي دفاعيه شنيدن بدون ناعادالنه طور آن ديد مي كه اين از ولي داشت خواهد توجيهي
 بر مينوشكا رفتار سردي علت يافتن پي در خود و نيست بردار دست مهبد كه دانست مي و بود ناراحت سخت بود كرده
 .آمد خواهد

 او با تا آمد وجد به نظام كار ديدن از. رفت كنارش به بود درختان خشكيده هاي شاخه هرس سرگرم كه نظام ديدن با
 را خشكيده هاي شاخه احتياط با مينو. ايستاد كناري خود و داد دستش به را قيچي ديد مشتاق را او كه نظام. شود همراه

 .ساخت مي جدا درخت از و چيد مي

 دست ها شاخه به ظرافت با قدر اون شما. كنند انتخاب جا اين از نگهداري براي بايد رو كسي چه كه دونستند مي خانم _
 .بوديد مشغول كار اين به ها سال كردم احساس لحظه يك براي كنيدكه مي هرس رو ها اون دقت با و زنيد مي

 شناسيد؟ مي را بزرگ خانم اندازه چه تا شما نظام _

 گلخونه و درختان اين عاشق خانم. ببينن صورتي چه به رو باغ دارن دوست فصل هر خانم دونستم مي حتي كه قدر اون _
 گلدون خاك خودشون دست با و بودند گلخانه تو ها ساعت. كردند مي رسيدگي ها اون به خودشون اكثرا. بودن باغ ته
 صدا و سر با زيبايي همه اين شوق از ها پرنده و دادند مي شكوفه ها درخت و شد مي بهار وقتي. كردند مي عوض رو ها
 تابستون و زمستون تو مراقبت و زحمت همه اون ببين نظام گفتند؛ مي و كردند مي صدا رو من خانم اومدند مي باغ به

 وجد به رو كسي هر رنگي هاي شكوفه ديدن و ياس خوش بوي. گفتند مي راست كه الحق و نداره؟ رو زيبايي اين ارزش
 .رو مرد پير من حتي آورد مي

 :گفت و شد او كار ناظر خود و بازگرداند نظام به را باغباني قيچي مينوشكا
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 نيومده؟ هنوز رفته؟ روزه چند كاري براي گفت مي شوكت خبر؟ چه پسرت از _

 .برگرده زودي به قراره رفته مشهد به خواهرم ديدن به رو روزي چند _

 چي؟ من ولي بره كه داره رو جايي اقل حد كه حالش به خوش _

 ... گرفته عمه و عمو از داريد؟ فاميل خيلي كه شما... ماشاءا _

 اين در اندازه اين تا كردم نمي رو تصورش اصال نيومدن ديدنم به بار يك براي حتي. نيستند من فكر به اصال ها اون_
 .شم مي رها تنهايي اين از و گردم مي بر زود يا دير چون نداره اهميتي ديگه ولي بكنم، هويتي بي احساس آشنا وطن

 كرد؛ زمزمه خود با و دوخت چشم مينوشكا شدن دور به را مدتي پيرمرد

 و عمو رو تونه نمي حتي آدم كه زمونه اين از امان كنه كار چي بايد دونه نمي و مونده تنها و تك جا اين بيچاره دختر "
 ."كنه حساب اش عمه

 .كرد كار به شروع دوباره و داد تكان سري و

**** 

 :گفت لبخندي با و كشيد آغوش در را او سخت نگار

 شده تنگ خيلي برات دلم كه كن باور ببينم، رو تو زودتر چه هر تا كردم مي شماري لحظه االن همين تا روز اون از _
 !بود

 زيباتر را جا آن باغبان، سليقه. گرفتند پيش در را ساختمان راه رواني و باريك جويبار كنار از و شد همقدم او با مينوشكا
 .كردند مي نمايي خود بودند برف از پوشيده كه كاج كوچك هاي درختچه ساختمان پاگرد كنار. بود كرده مينو باغ از

 خوشامد به و آورد لب بر لبخندي ايستاد قامت راست ديدنش با كه پيرمردي با شدن روبرو و سالن به شدن وارد با
 سرهنگ به بيشتر را او قامتش بلندي. بود برده ارث به پدر از را اش تيره و كشيده چشمان نگار. گفت پاسخ او گويي

 :گفت و انداخت مينو صدفي سيماي به دقيقي نگاه سرهنگ. بود كرده نزديك

 طور همون درست! هستيد براندازه و زيبا دختر راستي به شما بود؛ نكرده تعريف اندازه اين تا شما از دليل بي نگار پس _
 ...كردند مي تعريف شما از مرحوم تاج ملوك كه
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 صميمي و گرم دختر راستي به هم شما! شوم آشنا شما با نزديك از تا بودم مشتاق خيلي من. داريد لطف من به شما _
 .داريد

 پدر؟ نه مگه! مديونم پدر به رو حسن اين البته _

 :گفت ساعت به نگاهي با و گرفت مقابلشان در را سيني همزمان و

 تأخير با هميشه فرشيد ورود شما، شناسي وقت همه اين با كني؟ ادب رو پسرت اين خواي مي كي پس سرهنگ _
 .همراهه

 :گفت و كرد صاف را خود صداي اي سرفه تك با سرهنگ

 تأخيرش باعث بيمارستان تو كارش حتما جان دختر. دارن برنمي هم از شكايت از دست وقت هيچ برادر و خواهر اين _
 .شده

 :گفت و نشست مينوشكا كنار در قهر حالت به نگار

 هميشگي آرامش با داره حتما و كرده فراموش رو امشب قرار اصال بندم مي شرط من كنيد مي دفاع اون از هميشه شما _
 .كنه مي رانندگي خودش

 :گفت نگار به رو ديد خاموش را مينوشكا كه سرهنگ

 .بدي بهش رو ات داستاني اصطالح به هاي نوشته اون از كمي و كني سرگرم شام وقت تا رو صفارزاده خانم بهتره _

 .كنه مي لگدمال رو استعدادم هميشه باشه مشوقم كه اين جاي به دارم پدري چه جان، مينوشكا بيني مي _

 .دارند شوخي قصد بهرنگ آقاي حتما _

 روي بر و رساند شومينه كنار و سالن ديگر سوي به را خود موزون، و آرام هاي قدم با و گرفت فاصله آنها از سرهنگ
 .كند استراحت را مدتي تا نشست اش راحتي صندلي

 :گفت لبخندي با كرد مي تعقيب را مينوشكا نگاه كه نگار

 بايستم شب تا صبح از بايد درنيام پيرمرد اين جلوي اگر دوني مي داري حق البته شدي؛ متعجب ما هاي صحبت از حتما _
 .هاس موقع اون از هم امشب بدم رو جوابش حسابي كه الزمه اوقات بعضي. كنم گوش رو فرمايشاتش خورده و
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. كند مي زندگي گل از بوستاني در نگار كه كرد احساس لحظاتي براي. ستود را اتاقش آراستگي نگار اتاق به شدن وارد با
 در صاحبشان كه بود مشهود كامال و بودند شده چيده ظرافت و نظم با كه شد مي ديده مصنوعي هاي گل انواع اتاقش در

 .كند مي صرف وقت زيادي مدت آنها به رسيدگي و نظافت

 :گفت و شد خشنود نگار گشود تحسين به لب وقتي

 تنها من مادرم، از بعد معتقده سرهنگ. بيني مي جا اين در كه ايه سليقه همين ام برده ارث به مادرم از كه چيزي تنها _
 .بدم نظم كارها به اون مثل تونم مي كه هستم كسي

 آمده؟ مادرت سر به چي نگار _

 كه بينند مي ها اون وقتي و شه مي روبرو اي عده مخالفت با كرد مي كار سري خيلي پرونده يك روي بر سرهنگ وقتي _
 مادرم كه روزي. بزنند ضربه سرهنگ به خانواده طريق از گيرند مي تصميم بگيرند رو سرهنگ كار جلوي تونند نمي
 تصادف يك دچار جاده تو كرده مي رانندگي محافظ وجود بدون خودش و بياره خونه به مدرسه از رو فرشيد داشته قصد

 بودن پرت و دور خاطر به شنيدم سرهنگ از كه طور اين. بود شده ريزي برنامه قبل از اونم البته كه شه مي وحشتناك
 نمي پيدا نجاتش براي كسي كه ها ساعت از بعد مادر و مونند مي ماشين در كمكي بدون ها ساعت فرشيد و مادر جاده
 دچار ها مدت تا بده انجام كاري مادر نجات براي تونه نمي حتي بينه مي و بوده ماجرا اون شاهد كه فرشيد ميره، مي شه
 .بياره دست به رو سابق آرامش كمي تونه مي طوالني معالجات از بعد و بوده شديد روحي بحران يك

 !باشه سخت خيلي بايد مادر دادن دست از! وحشتناكه خيلي واقعا _

 :گفت و داد تكان افسوس با سري نگار

 خاطر به رو مادرم چهره حتي من مينو دوني مي. نباشه اون و داري نياز وجودش به كه زماني اونم سخته، هم واقعا _
 .آورم نمي خاطر به مات تصوير يه جز مادرم از چيزي و داشتم سال پنج فقط من زمان اون. ندارم

 .متأسفم واقعا _

 :گفت و آورد لب بر لبخندي بود شده شرمگين انگيز غم جو آمدن وجود به از كه نگار

 تو ببينم بپرسم ازت روز اون رفت يادم مينو راستي... كردم عادت بهش ديگه و پيشه سال بيست مال ها صحبت اين _
 تنهايي؟ من مثل هنوز يا كردي ازدواج
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 :گفت و زد لبخندي مينوشكا

 .بزنه تور رو تو و منو نتونسته كسي هنوز شايد خودتم مثل منم _

 .بياره دوام زيادي مدت مقابلت در بتونه مردي دونم مي بعيد داري تو كه اي كننده خيره زيبايي اين با _

 .كرد سكوت و زد لبخندي شرمگين مينوشكا

 

 :گفت و برخاست نگار سرهنگ، صداي با

 نمي تغيير هم دقيقه يك حتي هرگز است شده ضبط نوار يك مثل پيرمرد اين هاي برنامه همه شده؟ شام وقت يعني _
 .كنند

 .شدند سالن راهي باهم و

 .برسه راه از هم فرشيد تا كرديم مي صبر _

 شده؟ تنگ من براي دلش من بداخالق كوچولوي خواهر كنم باور يعني _

 قامت بلندي به قامتي فرشيد. يافت فرشيد زده شگفت نگاه برابر در را خود مينوشكا و بود ايستاده سالن درون فرشيد
 .كرد مي متمايز پيرمرد از را او سيمايش خوشي و جوان چهره ولي داشت پدر

 :گفت و گرفت را برادر كيف نگار

 .هستند مرحوم صفارزاده خانم نوه مينوشكا ايشون رفت؛ يادم راستي! .... قول بد هميشه مثل _

 :كرد زمزمه فرشيد گوش كنار آرام و

 .كردم صحبت باهات موردش در قبال كه همون _

 .كرد احوالپرسي او با و داد تكان سري داشت مينوشكا صدفي صورت بر چشم همچنان كه فرشيد

 و برد دهان به را قاشق فرشيد. درآورد را سرهنگ غرولند عمل اين با و نشست ميز پشت ديگران از ديرتر فرشيد
 :گفت
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 شناسايي قابل اش چهره اصال كه بود شده داغون قدر اون بيچاره. كنم تأخير شدم ناچار حال بد بيمار يه خاطر به امروز _
 .نبود

 :گفت داد مي گوش فرشيد هاي صحبت به دقت با كه مينوشكا

 بود؟ داده رخ بيمارتون براي اتفاقي چه _

 :گفت و دوخت مينوشكا كنجكاو چهره به نگاهي فرشيد

 ... ازش خون خيلي! آورده شانس بمونه زنده اگر...  كرده تصادف كاميون با جاده تو. كرده تصادف شنيدم كه طور اون _

 ... خوريم مي شام داريم مثال فرشيد ديگه بسه آه _

 :گفت و زد لبخندي فرشيد

 .كنم تشريح براشون خوب رو موضوع خواستم بودند كنجكاو خانم مينوشكا چون _

 .بخوريد نشده سرد تا رو غذاتون بهتره كني مي اذيت رو خواهرت داري هم حاال اومدي، كه دير فرشيد بسه _

 .سرهنگ چشم _

 :گفت نگار به رو آرام بعد و

 كردي؟ ضبطش خودت نفع به امشب چيه؟ _

 بر دستي مينوشكا تيز نگاه ديدن با فرشيد و افتاد خنده به مينوشكا و كرد كج را دهانش نگار. داد نشان را سرهنگ و
 .گرفت فاصله ميز از ديگران از زودتر و كشيد موهايش

 .كرد اشغال را سالن فضاي تمام سكوت مدتي. گذاشت تنها را جوانان و شد جدا آنها از و كرد بهانه را خستگي سرهنگ

 .اومديد فرانسه از تازه كه شنيدم نگار از _

 .درسته _

 طوره؟ چه اوضاع جا اون _

 بسنجيد؟ خواهيد مي نظر چه از را اوضاع _
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 :گفت و كرد فكري فرشيد

 طوره؟ چه ها طرف اون زندگي خب _

 چندان هستيد جا اون به اومدن براي اوضاع بهبود شنيدن جستجوي در اگر اما. جاست اين مثل عادي كه من براي _
 .نداره تعريفي

 !داره تشريف تنبل چه آقا دوني نمي آخه. ره نمي تر طرف اون تهرون از بكشيم رو خودمون ما اگر فرشيد؟ كي؟ _

 .بسنجم رو اوضاع خواستم مي فقط جا؟ اون بره خواد مي گفت كي حاال _

 .نداري رو كارها اين عرضه سركار دونستم مي منم _

 :گفت و كرد دخالت مينو

 وارنگ و رنگ هاي آدم از بعضي مگر.نداره وجود جالبي چيز جاست اين مثل زندگي هم جا اون كن باور جان، نگار اما _
 .بلند هاي ساختمان و

 .هستم اش كشيده فلك به سر هاي ساختمان و وارنگ و رنگ هاي آدم همون عاشق كه من _

 پوچ روياهاي اين از و بشه پيدا يكي بايد ولي دبيره خودش كه درسته بنده خواهر اين خانم، مينوشكا بفرماييد _
 .كنه خارجش

 .ندارم حوصله اصال كه نكن موعظه مهمانان جلوي اقل حد امشب فرشيد كنم مي خواهش _

 :گفت و برد باال را هايش دست فرشيد

 خوبه؟ تسليم، اصال _

 انديشه در همچنان ولي نگريست كردند مي زمزمه آرام كه دوست دو به و نشست العملي عكس هيچ بدون را مدتي
 شده اش جادوئي چشمان مسحور نگاه اولين با كه بود متالطم نگاهي با آرام، دختر آن مينوشكا، زيباي و نقص بي چهره
 .بود

 .بزنيم قدم باغ تو كمي آي مي توأم با فرشيد _
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 :گفت و كرد جور و جمع را خودش كمي فرشيد

 .بريم باشه _

 .آرم مي رو چاي بساط منم بريد آالچيق به مينو با تا پس _

 :گفت و پيچيد دورش به را لباسش لذت با است سالن داخل از سردتر هوا اندازه آن تا بيرون ديد مي كه مينو ها پله كنار

 !سرده هوا واقعا _

 :گفت و كرد تأييد هم فرشيد

 .بيرون بياييم هوا اين تو كرد مجبود رو ما اس ديوونه هم نگار اين _

 :گفت و كرد باغ در گردش به تشويق را او مينو

 اوقات برخي زنم، مي قدم باغ درختاي بين رو مدتي ها شب اكثرا من. كنيم مي سرما احساس كمتر بزنيم قدم كه كمي _
 .كنم تقسيم ها درخت با رو ام تنهايي تونم مي كنم مي احساس

 هستي؟ تنها ساختمون اون تو االن _

 .شوند همكالم من با تا كنند استراحت دهند مي ترجيح بيشتر هم زن پير و پيرمرد اون. هستم جا اون سرايدار با _

. شيد منتقل تر كوچك خونه يه و تهرون به باشيد سرگرمي يك فكر بهتره. بينه مي آسيب اتون روحيه طوري اين اما _
 .كنيد پيدا مصاحبي اقل حد بتونيد طوري اين شايد

. كرده محدود رو من واقعا تاج ملوك نامه وصيت و ارث اين ولي برگردم فرانسه به زودتر كه كنم مي رو خودم سعي _
 بكنم؟ كار چه بايد دونم نمي واقعا

 .هستيد خاك و آب همين به متعلق ام شنيده كه هم رو خودتون مونيد، نمي ايران در جا همين چرا _

 به ها اون كنم ترك تونم نمي شرايطي هيچ تحت هم رو ام خانواده عالوه به دارم؛ اون با شديدي بيگانگي احساس ولي _
 .باشم كنارشون در بايد من و دارند احتياج من

 :گفت و دوخت چشم او زيباي چشمان به مهتاب نور در فرشيد



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  175 

 .اقوامتونه با متفاوت كامال شما چشماي و پوست رنگ. نديدم شما به شبيه رو كسي صفارزاده خانواده بين در _

 چشمان اين اش روسي مادر از و روسيه در هم اون. هستم اون به شبيه بيشتر و ام برده ارث به مادرم از رو ها اين من _
 .برده ارث به رو پوست رنگ و

 .نباشه تون چهره با ارتباط بي شما روسي نام كه زدم مي حدس بايد _

 .شد سرد چاي كجاييد؟ ها بچه _

 چي؟ براي جا اين آوردي رو ما سرما، اين تو ديوونه نگار آخه _

 :گفت و زد برادر به چشمكي نگار

 .بگردم دنبالتون رو باغ تمام كنيد مجبور منو و كنيد اختالط هم با كمي كه اين براي _

 .بود سرما دفع براي مرهمي واقعا سرد هواي آن در داغ چاي

 را آنها ترك قصد آن از پس خنديد؛ و داد گوش برادر و خواهر شاد هاي بحث و جر به آالچيق در را ساعتي مينوشكا
 طوالني هاي نگاه از كمي گرچه مينوشكا. كند همراهي ساختمانش كنار تا را او فرشيد شد قرار نگار زياد اصرار با كرد

 .شد همراهش و نكرد مخالفتي او با نگار رضايت براي ولي بود شده شرمگين فرشيد

 :گفت و كرد مخفي كتش جيب در را ها دست فرشيد شدند خارج كه باغ از

 .بياد برف امشب كنم فكر _

 ساختمان كنار. بودند سكوت در را باغي كوچه راه طول تمام. كرد تأييد را حرفش مينوشكا كرد؛ آسمان به دقيقي نگاه و
 :گفت لبخند با و داد مينو به را كارتي فرشيد

 .بگير تماس من با حتما داشتي نياز كمكي به زمان يك اگر _

 .شد جدا او از و

 

 

 دهم فصل



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  176 

 

 

 باشه؟ تونه مي كي شب موقع اين آخه لعنتي آه، _

 عصبانيت با صبح دو ساعت ديدن با و كشيد خمارش چشمان به دستي دوباره. رساند تلفن پاي را خود كورمال كورمال
 .برداشت را گوشي

 عمو؟ خودتي جان مينو _

 :گفت و كرد جور و جمع را افكارش كمي

 هستيد؟ شما داريوش عمو _

 نداري؟ خبري مهبد از تو ببينم خواستم مي فقط. كردم بيدار رو تو صبح موقع اين كه ببخش عزيزم، آره _

 بياد؟ جا اين بوده قرار مگه نه مهبد، از _

 روز همون از گرفته تماس تو با بوده دفتر تو كه روزي آخرين كه گفت ديروز منشي. خبريم بي ازش كه روزه سه االن
 .باشه تو پيش جا اون شايد كردم فكر نداريم؛ خبري ازش بعد به

 اتفاقي مگر حاال.... ندارم خبري ازش ديگر هم تماس اون از بعد. نديدم رو مهبد كه باشه اي هفته دو شايد االن من _
 افتاده؟

. بوده ماشيين اون تو ما تماس شماره كه اند كرده پيدا تصادفي ماشين يك كه گرفتن تماس ما با كالنتري از ديشب _
 يك با جاده تو كه اين مثل. نبود خبري خودش از ولي شده داغون و درب كه مهبده ماشين ديدم جا اون رفتم وقتي

. نكرديم پيداش گشتيم رو قانوني پزشك حتي و ها بيمارستان چي هر ولي بيمارستان برنش مي و كرده تصادف كاميون
 .بوده تو پيش خودش و بوده كسي دست ماشين شايد كردم فكر خودم با همين براي

 :گفت مستأصل بود يافته را خود حواس تازه سخنان اين شنيدن با مينوشكا

 .بگرديم را ها بيمارستان بيشتر بايد شايد اومده؟ مهبد سر به چه يعني ترسونيد مي رو من شما _
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 االن فرهام و ماني. كنه مي جگرم به خون بيشتر هاش ناله و آه با هم شهين! شم مي ديوونه دارم. دونم نمي دونم، نمي _
 تماس باهات صبح نبود شهين اصرار اگر كردم بدخواب هم رو تو ببخش جان عمو خب... كنند جو و پرس رفتند دوباره

 ...گرفتم مي

 جا؟ اون بيام خوايد مي. بگيد آد مي بر من از كاري اگر جان، عمو نداره اشكالي _

 .نيستي آشنا جاها اين به كه تو آد برنمي تو دست از كاري عزيزم نه _

 مهبد طور چه كه بود عجيب برايش واقعا. بود شده نگران مهبد براي راستي به ماند خيره اي نقطه به مكالمه پايان از پس
 براي راهي نتوانست ولي انديشيد مدتي و بود شده مهبد سالمتي نگران. بود كرده قطع او با را تماسش دفعه يك طور آن

 در فرشيد نظر ياد به پوش سپيد زمين ديدن با بماند اتاق در اهميت بي طور آن توانست نمي. بيابد داريوش به كمك
 .بود شده عملي كامال كه افتاد هوا اوضاع مورد

 به كه مجروحي مورد در فرشيد پيش شب هاي صحبت ياد به. زد مغزش در اي جرقه فرشيد، نام يادآوري از
 .بود كرده تصادف كاميون با مهبد همانند هم او. افتاد بودند آورده بيمارستانشان

 به. كرد مي احساس را قلبش شديد طپش مينوشكا. نداشت بيمار ماندن زنده به اميدي چندان شب آن فرشيد ولي
 يافتن پي در فقط و داد نمي زمان به اهميتي اصال. گرفت شتاب با را فرشيد همراه شماره و رفت ميزش سوي به سرعت
 .بود راهي

 :گفت اي گرفته صداي كه كرد زمزمه لب زير عصبي اي چهره با همچنان و نشد نااميد ولي ماند انتظار در اي دقيقه چند

 .بفرماييد بله _

 هستيد؟ خودتون فرشيد آقا _

 :وگفت كشيد اي خميازه فرشيد

 فرمايش؟ هستم فرشيد من بله _

 همون...  رو اسمش خواستم مي كاميون با مجروح همون... بيمارستان...من... راستش شدم مزاحم موقع بي بخشيد مي _
 ...حالتون بد بيمار

 هستيد؟ كي شما اصال نشدم، شما هاي صحبت متوجه اصال من محترم، خانم كنيد صبر _
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 ...صفارزاده مينوشكا منم؛ _

 افتاده؟ اتفاقي صبح موقع اين شمائيد؟ مينوشكا _

 :گفت و داد فرو را بغضش

 چي اسمش اسمش، بپرسم كرديد رو صحبتش شام ميز مسر كه مجروح اون مورد در خواهم مي دارم نياز شما كمك به _
 بود؟

 اتفاقي مگه حاال كنم جو و پرس اسمش مورد در نكردم فرصت حتي كه بود وخيم اوضاعش انقدر يعني نيست، يادم _
 افتاده؟

 بوده هموني شبيه درست كه تصادف صحنه مورد در و گرفت تماس پدرش. شده گم پيش شب چند مهبد عموم پسر _
 ...گفت رو چيزهايي كرديد تعريف شما كه

 ...گيد مي شما يعني _

 .جا اون برم بايد من بديد رو بيمارستان آدرس كنم مي خواهش _

 .نيستي آشنا جاها اين به كه تو بري؟ خواي مي طور چه هوا اين تو مينو آخه _

 ... كنم مي خواهش فقط كنم مي پيدا راهي يك باالخره _

 .رسونم مي رو تو خودم بريم، هم با صبح كن صبر _

 .بشم مطمئن بايد... جا اون برم االن همين بايد من ديره، نه، صبح _

 .كنم مي آماده رو ماشين منم بشي آماده تو تا. كنيم شناسايي اونو زودتر بتونيم شايد بيام همراهت خودم بهتره اصال _

 .بود ممكن پيشنهاد بهترين اين فرشيد، متشكرم _

 فرشيد. رساند ماشين به را خود سرعت به فرشيد شدن ظاهر با. رساند باغ در به و كرد آماده را خود سرعت به مينوشكا
 .گرفت پيش در را تهران راه سرعت به و كرد سكوت مينوشكا برافروخته چهره ديدن با

 باشه؟ مهبد كه ممكنه يعني _
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 .شه نمي معلوم نبينيمش تا _

 مونه؟ مي زنده يعني بود؟ وخيم خيلي حالش _

 :گفت و داد تكان افسوس با سري فرشيد

 بود ديده آسيب شدت به پاهاش از يكي و بود شده وارد سرش پشت به شديدي خيلي ضربه. بدم دقيقي نظر تونم نمي _
 .بود شكسته هم اش دنده از تا دو

 !ميره؟ مي اون يعني _

 .دوخت جاده به چشم و شد سرازير چشمانش از اشك

 .نباشه مهبد اون اميدوارم من! نيست معلوم چيزي كه هنوز باشي مسلط خودت به بهتره _

 عبور به سماجت با داشت بسياري آشوب دل در كه مينوشكا و بود شده ماشين حركت كندي باعث برف سنگين بارش
 .كرد مي زمزمه دل در و بود دوخته چشم ها خيابان كنار از مناظر

 :گفت وحشت با فرشيد توقف با

 شده؟ چي _

 .برسونيم بخش به رو خودمون زودتر بهتره. رسيديم هيچي _

 طپش به شروع قلبش ICU ديدن با كرد حركت سرعت با فرشيد پي در و كرد تازه نفسي مينوشكا پله، آخرين كنار
 .فشرد هم در را ها دست و كرد مراقب پرستار به نگاهي ترس با. كرد بيشتر

 كدومه؟ تصادفي مجروح اون اتاق پرستار خانم _

 .سه اتاق _

 بفهميد؟ ازش چيزي تونستيد چطوره؟ حالش _

 سرش باالي آمبوالنس رسيدن زمان تا كنم مي فكر نكرديم، پيدا چيزي كه بود شده پاره قدر آن لباسش نه، كه هنوز _
 .نكرديم پيدا چيزي اصال چون بودند كرده تفتيش را هايش لباس و جيب حسابي
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 طوره؟ چه وضعش _

 .شده خارج افت از و اومده باال كه شه مي ساعتي يك فشارش ولي كنده، هنوز كه ضربانش _

 نه؟ يا شده قطع چي خونريزي _

 .داده ترتيب ديگه جراحي عمل يك براش فردا كه فالح دكتر _

 بود؟ چي سرش پشت به ضربه مورد در دكتر نظر _

 .كرد بيني پيش شه نمي رو چيز هيچ جراحي از بعد فردا تا كه گفتند _

 توقف لحظاتي دستگاه، همه آن ديدن با مينوشكا. برد اتاق به خود با را او ديد قبل از تر تاب بي را مينوشكا كه فرشيد
 :گفت و رفت كنارش به فرشيد. نگريست داشت قرار ها دستگاه بين در كه اي شده باندپيچي صورت به و كرد

 نه؟ يا خودشه بگي و بشي نزديك بهش توني مي خوبه؟ حالت _

 او، ولي كند تجسم تيره چشمان آن با را مهبد چهره باندها بين در حتي كرد سعي. شد نزديك تخت به و داد تكان سري
 .نبود شناسايي قابل

 شنوه؟ مي منو صداي اون فرشيد _

 .مخدره داروهاي تأثير تحت هنوز چون بده نشون خودش از العملي عكس نتونه شايد ولي آره، _

 :گفت آرام و كرد نزديك بيمار گوش به را صورتش مينو

 مهبد... بده نجات كشنده نگراني اين از رو من و بگو هستي خودت اگر كنم مي خواهش هستي؟ خودت مهبد مهبد، _
 جواب شنوي مي منو صداي اگه كنم مي خواهش مهبد. دادي زحمت خودت به خيلي خاطرش به كه همون. مينوشكا منم
 ...مهبد مهبد، مهبد، بده،

 شنيدن با اتاق كنار. كند ترك را اتاق تا خواست او از يافت شده دگرگون را حالش كه فرشيد. كرد گريستن به شروع و
 به را خود قدر آن مينوشكا. بگويد چيزي كرد سعي خيلي مجروح. برگشت تخت سوي به سرعت به بيمار، خفيف صداي
 .شود او متوجه تا كرد نزديك او صورت

 ... مينو...  مينو...  مينو _
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 حرف كنم مي خواهش مهبد شده، نازل تو سر به كه بالئيه چه اين جا؟ اين چرا آخه هستي؟ خودت مهبد، من، خدا واي _
 .بزن

. بود آور عذاب بسيار برايش اوضاع آن در مهبد ديدن. كرد زدن ضجه به شروع و گذاشت او تخت روي به را سرش و
 فرشيد به رو گريان چشمان با دهد انجام تواند مي چه او رهايي براي دانست نمي و نداشت حال آن در را او ديدن تحمل
 :گفت

) ميره؟؟؟؟؟ مي گفته كي حاال اه،! (جوونه خيلي مردن براي اون بمونه، زنده تا كن كمكش كنم مي خواهش فرشيد _
 .كن كمكش كنم مي التماس كنم، مي خواهش

. دارند استراحت به احتياج زيادي حال بد مريضاي و است ICU جا اين. كن كنترل رو خودت كنم مي خواهش مينو _
 .بده نتيجه كه باشيم اميدوار بايد. بدن انجام ديگه جراحي عمل يك روش دوباره صبح قراره شنيدي پرستار از كه خودت

 كنيد؟ نمي عملش االن همين چرا آخه _

 اطالع اش خانواده به موقع اون تا بهتره ضمن در. كنيم صبر صبح تا بايد چنده؟ ساعت االن دوني مي هيچ جان مينو _
 .باشيم داشته رو ها اون رضايت جراحي اين براي بايد حتما. بيان ديدنش به كه بدي

 !داره؟ قرار وخيمي اوضاع چه تو پسرش كه بگم داريوش به تونم مي طوري چه آخه _

 .كن مطلع رو ها اون زودتر هرچه پس بگي؟ ها اون به بايد چي؟ آخرش _

 فرشيد پيشنهاد به نيمكتي كنار. شد خارج اتاق از سنگين هاي قدم با و كرد مهبد پژمرده چهره به نگاهي دوباره مينوشكا
 لرزيد تنش فرشيد، تلفن ديدن با. بود روان صورتش بر اشك سيل طور همان و نداشت را هايش اشك زمام ولي نشست

 .بگيرد تماس داريوش با تا كرد مصمم را او فرشيد نگاه ولي

 **** 

 

 اومده؟ سرش باليي چه بگيد بهم كنم مي التماس...  اومده؟ سرش باليي چه كجاست؟ پسرم بگيد خدا رو تو _

 :گفت پرخاش با و رساند زد مي فرياد و كرد مي شيون همچنان كه زني به را خود سراسيمه پرستار

 .كنيد مي خواب بد رو بيمارها همه صدا و سر اين با شما بيمارستانه، جا اين خانم؟ خبرتونه چه _
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 يه اگه بديد، نشونم رو پسرم باشيد زود زني؟ مي حرف بيمارستانت از داري تو ميره مي داره پسرم! ببينم كنار برو _
 ... نشنيدي؟ مگه ريزم، مي هم به رو بيمارستان تمام نبينم اونو ديگه دقيقه

 بلند قدم چند همسرش به توجه بي و جهيد چشمانش در شرارتي برق. شد ميخكوب جا بر ها زده صاعقه مثل ناگهان
 :گفت گستاخي با و زد او گوش به محكمي سيلي داشت قرار مينوشكا مقابل در اينك كه شهين. برداشت

 راهي هرگز نبود تو خاطر به اگر. كشيدي آتيش به رو پسرم زندگي اومدنت با كه شرمه بي دختر تو تقصير اش همه _
 شاهد كه اومدي بازم نيست بس بال همه اين خواي؟ مي چي پسرم جون از هرزه ي دختره تو. شد نمي شده خراب اون
 باشي؟ دادنش جون

 كناري به را او و كرد دخالت داريوش كه كند مينوشكا اشك غرق صورت حواله ديگري سيلي تا برد باال را دستش دوباره
 :گفت مي ناسزا همچنان او ولي كشيد

 .بيني مي حاال. كشمش مي خودم بيفته هرزه دختره اين به چشمم دوباره اگر _

 زن زبان از را سخنان اين شنيدن انتظار اصال. شد بيمارستان حياط راهي و كشيد خود شده داغ صورت به دستي مينوشكا
 براي و ريخت اشك همچنان و كرد برفي آسمان به نگاهي. داند مي اتفاقات اين مسبب را او شهين چرا. نداشت عمويش

 .نداشت هم را عمويش پسر به كردن محبت اجازه حتي كه سوزاند دل خود

 كرده صحبت تو با طوري اين كه اين از بعدا مطمئنا زنه مي رو ها حرف اين نگراني از اون. نكن ناراحت رو خودت _
 .شه مي پشيمون

 :گفت و داد تكان افسوس روي از سري برگردد صدا جانب به كه اين بدون

 .بمونم جا اين تونم نمي هم دقيقه يه حتي ديگه برگردوني خونه به منو شه مي _

 زخم روح تسلي براي نتوانست حتي ولي لرزيد دلش مينو متورم و سرخ چشمان ديدن با و گرفت قرار مقابلش در فرشيد
 .آورد زبان بر اي جمله او ديده

 شنيدن دانست مي بود شده شكسته ساعت چند فاصله در مينو. ديد خود در رفته فرو و غمگين را او فرشيد راه بين در
 .شد نگران بيشتر بود نگاهش در كه غمي ديدن از بود سخت بسيار داشت حساسي روح كه او براي سخنان آن

 :گفت و دوخت فرشيد به را فروغش بي چشمان و شد پياده ماشين از عمارت كنار مينوشكا
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 .كنم جبرانش بتونم روزي اميدوارم فقط كنم؟ تشكر كشيدي برام امروز كه زحمتي خاطر به طور چه دونم نمي _

 :گفت و زد لبخندي فرشيد

 مال لگد رو احساست و دل ها اون دونم مي. ندي اهميت ها صحبت اون به زياد بده قول كني جبران خواي مي اگه _
 .ندي بها هاشون حرف به اصال بهتره ولي كردند

 :گفت و غلطيد مينوشكا صورت بر اشكي قطره

 !دارند؟ لطف و ارادت تو به قدر چه اقوامت كه كردي مي فراموش واقعا هرزه گفتند مي هم تو به اگر _

 از. كرد گريستن به شروع صدا با و داد درختي به را خود تكيه مدتي شد حياط وارد وقتي. گرفت فاصله او از سرعت به و
 .شد غمگين بيشتر كند همدردي او با تا نداشت را كسي كه اين

 نمي كه بود خسته قدر آن. رساند اتاقش به را خود شكسته قلبي با و كرد سرما احساس تا بود حالت اين در را مدتي
 از. كند استراحت لحظه يك حتي نتوانست داشت كه پريشاني افكار وجود با. كند تحمل پاها روي بر را خود وزن توانست
 قرار جراحي تحت عمل اتاق در او ساعت آن دانست مي. كرد مي تر عصبي را او مهبد جراحي از نگراني ديگر طرف
 .نداشت او كامل بهبودي به اميدي چندان بودند داده كشيك پرستار و فرشيد كه اي نظريه با ولي گرفته

 مي برايش تختش كنار در خواب هنگام هميشه كه افتاد مادر دعاهاي ياد به. بود مهبد فكر در و زد مي قدم اتاق در مدام
 تماس بيمارستان با گرفت تصميم بار چند. ريخت مي اشك مهبد بهبودي براي همچنان و كرد زمزمه به شروع. خواند
 .كرد رها تخت روي بر را خود حوصله بي و شد پشيمان شهين هاي صحبت آوردن ياد به با ولي بگيرد

 .است آماده صبحانه جان خانم _

 :گفت و زد غلتي

 .برسي كارهات به بري بهتره شوكت، ندارم ميل اصال _

 :پرسيد مضطرب ديد آشفته را او كه شوكت

 .شديد خارج ساختمون از شدم متوجه هم شب نيمه افتاده؟ اتفاقي خانم _

 .كنم مي تعريف برات رو چيز همه مناسب فرصت يه در. بگذار تنها منو شوكت كنم مي خواهش _
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 .آييد مي در پا از طوري اين نخوردي، چيزي بازم كه شما خانم _

 :گفت آرامي صداي با بود كرده نواختن آماده را خود پيانو كنار كه مينوشكا

 .ندارم غذا به ميل اصال _

 مهبد براي را آهنگ اين بار اولين براي كه افتاد روزي ياد به. ريخت اشك نواختن همراه و كرد نواختن به شروع و
 .بود نواخته

 گذشت ذهنش از فكري لحظاتي براي. كرد گريستن به شروع و داد قرار ها شاسي روي را سرش آهنگ گرفتن پايان با
 .گرفت هم پي از را ها شماره و يافت را كارتي كيفش محتويات بين در و شد اتاقش وارد سرعت به

 .بده جواب فرشيد كنم مي خواهش دار برش باش زود _

 .شنيد را فرشيد آشناي صداي لحظه چند از پس

 .مينوشكا منم هستي خودت فرشيد _

 !كردي ما از يادي عجب چه طوره؟ چه حالت مينوشكا، به به _

 .بشم خبر با مهبد حال از خواستم مي...  شدم دردسرتون باعث شدم آشنا شما با كه روزي از كه من داريد اختيار _

 !رفتي ديدنش به حال به تا كردم فكر _

 داري؟ خبر حالش از تو بيام، كنار خودم با نتونستم كردم هرچه نتونستم؛ _

 به كه وقتي از ولي بياره خاطر به رو اطرافش كمي و بياره دست به رو حواسش كمي تونسته رفتم ديدنش به امروز _
 باهاش تا بگم گرفتي تماس بيمارستان با اگر كه خواست من از هم بار چند. كنه مي رو تو تابي بي خيلي اومده هوش
 .نبود خبري تماست از ولي كني صحبت

 نديده؟ جدي صدمه بدنش از قسمتي هيچ يعني طوره؟ چه وضعيتش _

 .بود سركار دعاي از كنم مي فكر گذشت خير به شكر رو خدا ولي. شد انجام روش سخت خيلي جراحي عمل دو _
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 بشم خبر با حالش از تونستم نمي هم شما طريق از اگر دونم نمي متشكرم خيلي هات كمك از حال هر به داريد اختيار _
 كردم؟ مي كار چه

 .اومدي مي بيمارستان تو ديدنش به فورا و گرفتي مي ماشين يه گيريد؟ مي سخت چرا خانوم؛ هيچي _

 :گفت كوتاهي مكث از پس و آورد برلب لبخندي مينوشكا

 ... باشي مراقبش كه بده قول ولي كافيه، برام خوبه حالش بدونم كه همين آم؛ نمي ديدنش به هرگز _

 :گفت مي كه شنيد را فرشيد خنده صداي

 ... آره رو خاطرش خيلي كه معلومه _

 .عمومه پسر فقط اون _

 .كرد قطع را تماس فورا و

 .خنديد صدا با نگراني هفته يك از پس و كشيد راحتي نفس

 .شديد خارج نگراني از باالخره پس _

 :گفت وجد با بود ايستاده اتاق چارچوب كنار كه قباد ديدن از

 اومدي؟ كي _

 .اومدم كه شه مي روزي چند _

 :گفت حيرت با

 نشدم؟ اومدنت متوجه من چرا پس _

 :گفت و برد بغل زير به را ها دست قباد

 صداي روز چند از بعد امروز كه خوشحالم...  من به برسه چه نبوديد هم خودتون متوجه حتي روز چند اين در شما _
 .شنيدم رو اتون خنده

 :گفت و كشيد آهي
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. كرد پريشان رو روحم و بود آور عذاب برام واقعا پيرامونش وقايع و مهبد تصادف. گذروندم رو سختي هفته واقعا _
 برگشتي؟ كي بگو خودت از راستي

 :گفت و شد نزديك او به گام چند قباد

 .نشدم مزاحمت نداري مساعدي حال ديدم چون ولي هست روزي چند _

 به تواند مي كرد مي احساس غذا، اعتصاب روز چند از پس و بود كرده بشاش كامال را او خسته روحيه مهبد سالمتي خبر
 .گسترد برايش رنگين ميزي سرعت به او گفت، شوكت را موضوع اين وقتي و بخورد غذا نفر چند اندازه

 .برداشت را گوشي سرعت به. كرد وحشت احساس ناگهان تلفن صداي از بودكه نكرده غدا خوردن به شروع هنوز

 !نداشتم زودي اين به اونم تماستو انتظار اصال دكتر، آقاي شمائيد _

 اون. بگيرم تماس تو با خواست مي من از زياد اصرار با رفتم مهبد ديدن به دوباره وقتي اما كنم نگرانت خواستم نمي _
 دوباره كه كنم كاري كردم سعي خيلي. دونه نمي تو با مادرش برخورد از هم چيزي ضمن در ببينه رو تو مايله خيلي

 .ببينه نزديك از رو تو كه مصره خيلي اون ولي نشم مزاحمت

 جا اون اونو دوباره ترسم مي زد من به هايي تهمت چه مادرش شنيدي و بودي كه خودت. بيام تونم نمي من فرشيد اما _
 براش رو قضيه طوري خودت كنم مي خواهش. ندارم رو ديگري توهين تحمل اصال. كنه فحاشي به شروع باز و ببينم
 .بياد بيرون من فكر از صورت اين به شايد رفتم ايران از من بگو اصال. كن بازگو

 رو مادرش ديگه طوري اين بياي مهبد ديدن به مالقات ساعت از بعد كه بكنم كاري تونم مي مهبده مادر تو مسئله اگر _
 .بيني نمي

 ... كه من آخه اما _

 .اس بهونه اونم مادر و آري مي بهونه داري پس _

 .ببينمش خوام نمي من بگو بهش اصال...  كه اومده پيش مسائلي يك دوني نمي تو آخه بگم طور چه... ولي فرشيد نه _

 دل بتونه نداره امكان اي شيشه قلب و مهربون دل اون با ديدم من كه دختري اون نيست دلت حرف اين كه دونم مي _
 مينو؟ نه مگه بشكونه راهشه به چشم كه رو بيمار يك
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 .شدي مي مشاور بايد تو _

 :گفت و خنديد صدا با فرشيد

 دنبالت؟ بيام ندادي منو جواب...  كنم مي فكر روش _

 .آم مي باشه ولي بشه تكرار دوباره اتفاق اون كه ترسم مي كمي هنوز كه اين با _

 .نيفته هم اتفاقي هيچ دم مي قول. دنبالت آم مي بشي آماده تا! خوب دختر شدي حاال _

 

 را مهبد داشت دوست خيلي. دوخت چشم خود باخته رنگ و پريشان چهره به و ايستاد آينه برار در را مدتي مينوشكا
 نمي و بود داده قول فرشيد به او ولي شد مضطرب كمي اش چهره افسانه ماجراي يادآوردن به با ولي كند مالقات زودتر

 .گذارد باقي خود انتظار در را او توانست

 هاي برگ آوري جمع سرگرم حياط در كه قباد. شد خارج اتاق از سرعت به و كشيد خود نگران صورت به دستي
 :پرسيد او ديدن با بود خشكيده

 .برسونم رو شما ريد مي جايي اگر _

 .برم مهبد ديدن به قراره سرهنگ پسر با شم، نمي مزاحمت _

 :گفت و شد نزديك او به قباد

 .رسونم مي رو شما خودم باشيد داشته دوست _

 .رم مي خودم برسي كارت به بهتره _

 .برسونيد مهبد به منو سالم _

 .ديد خود انتظار در را فرشيد و شد خارج ساختمان از و داد تكان سري مينوشكا

 !بياي ديدنش به شدي راضي باالخره كه خوشحالم _

 .باشم كرده درستي كار اميدوارم _
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 :گفت و زد لبخندي فرشيد

 .ايه پسنديده كار هميشه مريض يه از مالقات _

 :گفت و زد پوزخندي مينو

 داري؟ گيرايي و گرم زبون دونستي مي هيچ _

 :گفت حيرت با و داد تكان سري فرشيد

 .زنه مي خوب حرفاي موردم در و كنه مي لطف من به طور اين كسي كه باره اولين _

 .كردي مردد بدم انجام داشتم قصد كه كاري به نسبت منو تونستي كه هستي كسي اولين چون _

 :گفت و خنديد صدا با فرشيد

 .هستي مهربوني ولي سرسخت دختر كه گفت، مي راست مهبد _

 :گفت اشتياق با مينوشكا

 گفته؟ چي ديگه خب گفته؟ رو چيزها اين اون _

 :گفت زيركي با فرشيد

 .بشنوي خودش از رو اش بقيه بهتره _

 خوب دوباره كردم نمي هم رو تصورش اصال ديدم ICU تو اونو من كه روزي اون شه؟ مي خوب حالش واقعا فرشيد _
 .بمونه زنده حتي يا بشه

 .نكني رو فكرش زياد بهتره...  ولي هست زنده كه بيني مي _

 :گفت مضطرب مينوشكا

 كني؟ مي پنهون من از رو چيزي داري تو چي؟ ولي _

 :گفت پريشاني با شود مطلع ماجرا اصل از مينوشكا نداشت دوست كه فرشيد
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 روش كه جراحي آخرين تو مينو دوني مي. باشي مراقبش خيلي بايد مدتي تا فقط نيست مهيمي چيز باشه راحت خيالت _
 ساز مشكل براش هنوز البته. داره وجود مغزش تو كوچيك غده يه شدند؛ باور قابل غير نكته يك متوجه تازه دادند انجام
 .كنه درمان به شروع اون از خالصي براي زودتر هرچه بايد ولي نشده

 :گفت و چسپاند صندلي تكيه به را خود و كرد يخ بدنش سخن اين شنيدن با مينوشكا

 باشه؟ مجازات اين اليق كه شده مرتكب گناهي چه مگه مهبد؟ براي اش همه چرا آخه! مصيبت بازم يعني _

 .كرد گويي پيش شه نمي رو هيچي نشه خارج سرش از غده اون تا. باشي اميدوار بايد _

 :گفت نااميدانه مينوشكا

 دارند؟ اطالع موضوع اين از هم اش خانوداه _

 بيمارستان به دوباره استراحت كوتاه مدت يك از بعد قراره گفتيم بهش رو موضوع و كرديم صحبت پدرش با ديروز _
 .كنيم شروع رو درمان تا بشه بستري و بياد

 بود؟ نداده نشون خودش از عالئمي حال به تا غده اين طور چه _

 .نيست معلوم هيچي هنوز ولي باشه؛ چربي توده يك فقط كه اميدواريم البته. كرديم تعجب عجيب موضوع اين از ماهم _

 :گفت و كرد او مضطرب چهره به نگاهي فرشيد مهبد، اتاق كنار

 نتونه تو اندازه به كس هيچ موقعيت اين تو شايد بدي روحيه بهش شادت قيافه با بهتره هم تو. شم نمي مزاحمتون من _
 .بده روحيه اون به

 .شود اتاق وارد تا كرد تشويق را او و

 مهبد كرد احساس لحظاتي. داشت كنارش در اقوام بودن از نشان تازه گل دسته چند وجود و شد اتاق وارد آرامي ضربه با
 قرار زود چه سوخت؛ مي اش جواني براي دلش. ديد بسته هاي چشم با را او و رساند تختش كنار به را خود آرام. خوابيده

 !بگذراند خاك از خرواري زير در را خود زندگاني باقي و. شود رفتني بود

 آورد ديده به اشك مينو مهبد، براق و سياه چشمان شدن گشوده با. بود شده بانداژ سرش و زخمي همچنان مهبد صورت
 .نشست صندلي روي بر كنارش در و
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 :گفت و آورد لب بر لبخندي مهبد

 هستم؟ منتظرت كه وقته خيلي دوني مي هيچ _

 .اومدم باالخره كه بيني مي _

 .باشي گذاشته تنها منو و باشي رفته ترسيدم _

 :گفت و آورد لب بر تلخي لبخند مينوشكا

 !برم خداحافظي بي كه معرفتم بي قدر اين كه كردي فكر _

 .گذاشته اثر هم تو رو غربي سرد خصلت شايد كردم فكر خودم با _

 طپه؟ مي شماها مثل منم قلب و خاكه و آب همين زادگاهم كردي فراموش نكنه _

 :گفت خنده با مهبد

 .شه مي روح بي و سرد ضربانش گاهي البته _

 :گفت و كرد دستش سرم به نگاهي مينوشكا

 طوره؟ چه حالت _

 .اومد تو صفاي جاش و رفت بود درد چي هر شدي وارد اتاقم به كه وقتي از _

 :گفت لبخندي با مينوشكا

 حالت از تونستم مي طور چه دونم نمي نبود اون اگر! كشيد زحمت خيلي بهرنگ دكتر بشم؛ خبر با حالت از كردم سعي _
 ...بشم مطلع

 دارم؟ رو ديدنت آرزوي قدر چه دونستي مي كه اين با نيومدي ديدنم به زودتر چرا _

 !بهتره ديدمت كه روز اون از حالت كه خوشحالم ولي بودم نگران برات خيلي منم _

 بودي؟ تو پس. بود مرهم برام صدا اون قدر چه! كردي صحبت من با تختم كنار تو شب اون يادمه درست پس _
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 :گفت و داد فرو را بغضش مينوشكا

 وضعيت اون از كه خوشحالم ولي! ... بود آور عذاب برام قدر چه وضعيت اون در تو ديدن دوني نمي. بودم خودم آره _
 .شدي خالص

 شده قطع ساختمون تلفن گفتند مي و نداشتند خبر ازت هام اون ولي گرفتم رو سراغت فروغ و شهين از بار چند _
 درسته؟

 :گفت تشويش با

 .هستم كنارت در االن و اومدم ديدنت به حال هر به ولي...  آره آره، _

 :گفت و دوخت چشم او به درمانده نگاهي با مهبد

 آيي؟ مي ديدنم به بازم مينو _

 .كنم مي سعي _

 بماند مهبد كنار در را مدتي تا ساخت مصمم را او فرشيد هاي گفته و طلبيد مي را دوباره ديدار تمناي مهبد نگاه عمق ولي
 .باشد او مرموز درد براي مرهمي بتواند تا

 .نيستي جا اين اصال معلومه مينو؟ هستي فكري چه تو _

 شدي خوب وقتي بدي قول بايد گذشت خوش واقعا روز اون. كردم مي فكر گردشمون آخرين به داشتم راستش _
 .جا اون بريم دوباره

 :گفت لذت با مهبد

 برگردي؟ نبود قرار مگه ولي قبول؛ باشه _

 :گفت شيطنت با مينوشكا

 ؟!شد خسته دستم از نكنه _

 .باشي كنارم در آرزومه قدر چه كه دوني مي خوب خودت تو _
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 .برود ديدنش به دوباره تا داد قول ولي شد جدا او از مينوشكا بود آمده دارو تزريق براي كه پرستار شدن وارد با

 **** 

 طوره؟ چه من تنبل بيمار حال امروز _

 و كرد نشستن به دعوت را او و آمد كنارش به نگريست مي برف ريزش به و بود ايستاده اتاقش پنجره كنار در كه مهبد
 :گفت

 .بودم منتظرت صبح از بهتر، هميشه از تو ديدن با _

 .بگيري تماس خونه با تونستي مي داشتي؟ كاري من با مگه _

 مي برام روز اون كه بودم آهنگي اون ياد و بودم باغ هواي و حال تو صبح از دوني مي داره؛ اي ديگه لطف ديدنت اما _
 .بزني برام رو آهنگ اون دوباره اومدم ديدنت به كه بار اين بده قول. زدي

 :گفت و دوخت او به را اش آبي چشمان مينوشكا

 !دم مي انجام برات بخواي كه كاري هر من شو، خوب زود تو چشم، _

 :گفت و نشست تخت لبه روي كنارش

 از من كه افتاده اتفاقي مگه آيي؟ مي ديدنم به ها اون از بعد هميشه چرا كني؟ مي فرار فاميل و خانواده از چرا مينوشكا _
 اطالعم؟ بي اون

 :گفت و كرد مخفي او از را خود صورت مينوشكا

 !باشي منظورم متوجه كه اميدوارم باشم؛ راحت تو با تونم نمي ها اون حضور در فقط نيفتاده، اتفاقي هيچ باش مطمئن _

 :گفت اشتياق با مهبد

 براي كوچك جاي يه ات يخي ولي مهربون قلب اون تو يعني پس داري؟ من به رو حس همين هم تو كه كنم باور يعني _
 شده؟ باز من

 :گفت و گرفت فاصله او از مينوشكا
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 كه خاطره اين به فقط هستم كنارت در بيني مي اگه... كني نمي پيدا احتياجي من به هواخواه همه اين وجود با مطمئنا تو _
 .برگردم ام خانواده سوي به آسوده خيالي با زمان اون و بشم مطمئن سالمتيت از خوام مي

 .كني مي صحبت موردشون در تو كه رو كساني اون نه مينو خوام مي رو تو فقط من ولي _

 :گفت و داد تكان افسوس از سري مينو

 .كنم تركت قرارم از زودتر نكن مجبور منو مهبد كنم مي خواهش _

. بود اطالع بي آن از خود كه بود حقيقتي جستجوي در مينوشكا غمگين نگاه در ايستاد، مقابلش در احوال پريشان مهبد
 :پرسيد نگراني با ديد را او طوالني سكوت وقتي

 شدي؟ سرد من با اندازه اين تا تو چرا ره؟ مي پيش من تمايل عكس بر داره چيز همه چرا داده؟ رخ اتفاقي چه مينو _
 .هستم عذاب اين مستحق كه كردم چه من مگه

 :گفت پريشاني با ديد را او عصبانيت كه مينوشكا

 .بشي عصباني كه نيست خوب برات نده، ادامه رو بحث اين كنم مي خواهش مهبد _

 :گفت و انداخت آنها روي را وزنش سنگيني و داد تكيه تخت لبه به را هايش دست مهبد

 ازت رو حقايق تونم نمي ديگه بري اگر كه دونم مي شدي؟ سرد من با اندازه اين تا كه اومده پيش چي بگي من به بايد _
 !اومده پيش چي بگو خدا رو تو پس بشنوم،

 .كني استراحت بهتره فعال نيست؛ مهم اصال _

 :كرد زمزمه و راند خود از را او مهبد ولي كند كمكش خواست

 و دل ساده چه ولي ببندم دل بهش تونم مي و كردم پيدا خواستم مي كه رو كسي اون كردم مي فكر مدت اين تمام _
 گفتي وقتي كه بودم احمق چه. داشت خواهند دوام مدتي براي فقط ها محبت اين همه نفهميدم وقت هيچ كه بودم زودباور

 .كردم پيدا رو ام زندگي عشق كردم خيال داري فرق ديگران با تو

 ولي بود زجرآور و سخت برايش هرچند مينوشكا آلود اشك چشمان ديدن. كرد جابجا تخت روي را خود زحمت به
 .ندهد اهميتي زالل هاي اشك آن به كرد سعي
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 مي خوشبخت منم بدون تو كه دونم مي ولي باشي داشته من به نسبت بدي فكر شم مي جدا ازت وقتي خوام نمي مهبد _
 تو رو تو تا اومدم اصطالح به كه روز همان. كردي مي بدرقه رو افسانه داشتي كه روز همون ديدم، رو تو روز اون من. شي

 ولي! بودم طالبش روزي شايد كه هستي هموني تو كردم مي فكر كه بودم ساده خيلي كه واقعا. كنم شريك تولدم جشن
 اون خاطر به فقط هستم كنارت امروز بيني مي هم اگر. خودم نه بودي من پول دنبال ديگرون مثل هم تو كردم مي اشتباه
 .داريم باهم فاميلي خاطر به كه ايه عالقه مقدار

 چيزي بايد. نگريست مي را او مات و شوكه همچنان بود، شده مينوشكا تماس قطع و روز آن وقايع متوجه تازه كه مهبد
 با را او و نبود خبري مينوشكا از ديگر كه كرد را حقايق كردن بازگو قصد زماني اما كرد مي تبرئه را خود و گفت مي

 .بود گذاشته تنها داليل از كوهي

 .كرد دويدن به شروع راهرو در و شد خارج اتاق از شتاب با مينوشكا

 .كنيد صبر لحظه چند صفارزاده، خانم _

 مينوشكا ناراحت چهره به نگاهي متعجب و رساند او به را خود فرشيد تا ايستاد لحظاتي. ديد را فرشيد و برگشت عقب به
 :گفت و كرد

 !كرديد؟ مي فرار بيمارستان از طور اين كه افتاده اتفاقي _

 :داد ادامه شوخي به و

 كرده؟ ايجاد مزاحمتي ما سيندرالي براي كسي نكنه _

 :گفت و آورد لب بر لبخندي مينوشكا

 فرار فريب و ريا از پر هواي اين از و جا اين از هميشه براي خوام مي. كنم بازي نقش و مهبد پيش بيام تونم نمي ديگه _
 .كنم

 :گفت و كرد راهنمايي خود اتاق به را او فرشيد

 پس! كني كم رو مادرش روي حسابي داري قصد كردم مي فكر كه بگو رو من! كني مي خالي رو ميدون زودي اين به _
 .نيست جسارت با بودم كرده باز حساب روش كه انقدرم من سيندرالي

 :ناليد مينوشكا
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 حاال و شدند ايران از ها اون فرار باعث. كردند چه ام خانواده با قوم اين دوني نمي نداري؛ خبر هيچي از تو فرشيد _
 كردم؟ ها اون حق در ظلمي چه من مگه آخه. منه احساس گرفتن نشونه قصدشون

 :گفت و كرد آرامش به دعوت را او كرد مي درك كامال را حالش كه فرشيد

 .شه مي بهتر حالت كه مطمئنم بزنيم قدم باهم كمي داري دوست. ندي عذاب رو خودت قدر اين بهتره _

 سكوتش كه فرشيد. كند خارج پريشان افكار آن از كمي را خود توانست تازه مينوشكا گذاشتند خيابان به پا دو هر وقتي
 :گفت ديد را

 هستند؟ موافق قهوه يك با سيندرال _

 شدند، جابجا صندلي روي وقتي. شدند بيمارستان كنار كافه وارد و پذيرفت لبخندي با برد مي لذت فرشيد صحبت لحن از
 :گفت و كرد كيك اي قطعه خوردن به شروع ولع با فرشيد

 .نشوم تلف گرسنگي از تا شدي باعث باشم، تو مديون كنم مي فكر _

 نخوردي؟ ناهار مگه _

 .نزنم جا اون غذاي به لب ولي بمونم گرسنه حاضرم بخورم، تونم نمي رو بيمارستان غذاي اصال من بخواي رو راستش _

 :گفت شوخي با مينوشكا

 .زني نمي لب اون به خودت كه كني مي خور چيز رو بيمارات نكنه _

 .بيام كنار باهاش نتونستم سال چند از بعد هنوز ولي مقويه و بهداشتي حيث هر از كه باشه راحت خيالت _

 .داري عالقه بهش كه هستي كاري به مشغول هم و هستي ات خانواده كنار در هم فرشيد حالت به خوش _

 !باشي من از تر راضي خيلي بايد نيست؛ هم كم شنيدم نگار از كه فاميلت ارثيه بهتره من از اوضاعت كه تو سيندرال ولي _

 :گفت و داد تكان افسوس از سري مينوشكا

 .برگردم خوام مي نداره اهميتي برام اصال ولي نكني باور شايد _

 بذاري؟ انتظار چشم رو همه خواهان همه اين وجود با خواي مي چرا سيندرال؟ چرا _
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 !مينوشكاست نامم رفته يادت شايد كني مي صدا سيندرال منو تو چرا فرشيد _

 :گفت و خنديد صدا با فرشيد

 تا خواست من از زياد اصرار با پسرش شب آخر. بودم دعوت پسرش تولد جشن دوستانم از يكي خونه پيش شب چند _
 وقتي ولي نداشت اهميتي برام نام اولش بود سيندرال اون اسم. ببينم بود خريده براش پدرش كه رو جديدي فيلم اون با

 يادم و ديدم كجا قبال رو صدفي چهره و آبي چشمان اون كه بودم فكر در طوالني مدت دختر اون ديدن از شد شروع فيلم
 اين تو مينوشكا... كنه پيدا را اش شاهزاده ما بين در تا اومده بار اين كه باشه فيلم سيندرالي همون بايد مينوشكا كه اومد
 جا اين اومدي و هستي سيندرال خود تو دارم يقين شدم دقيق ات چهره در و ديدم رو تو نزديك و دور از خيلي روزه چند
 .باشه درست انتخابت اميدوارم البته. كني انتخاب اليقته كه اوني تا

 اين شنيدن از را او العمل عكس تا بود دوخته چشم مينوشكا آبي چشمان به مستقيم كرد مي ادا را جمالت اين كه زماني
 .ببيند سخنان

 :گفت هيجان با نداشت دكتر سوي از هم آن را سخنان اين شنيدن انتظار اصال كه مينوشكا

 .ببينم رو فيلم اون تا كني مي شيفته منو _

 :گفت شيطنت با فرشيد

 .نكنم افشاء جايي رو ماجرا اين دم مي قول بگو رو راستش! باشه خريده رو تو چهره كارگردانش نكنه _

 :گفت و خنديد صدا با مينوشكا

 !بودم نخنديده اندازه اين تا هرگز مدت اين در. نده ادامه رو مضحك بحث اين كنم مي خواهش _

 :گرفت خود به جدي قيافه ديد خودش در را او كه فرشيد

 !گفتم جدي خيلي كردم؟ مي تعريف لطيفه من مگه _

 :گفت و نگريست رسيد مي نظر به جدي كمي كه او صورت به هيجان با دوباره مينو

 .كنم كنترل رو ام قهقهه تونم نمي ديگه چون كن تمومش فرشيد كنم مي خواهش _
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 نظر زير را مينوشكا داشتني دوست سيماي همچنان كه لحظاتي. كرد تعارف مينو به را قهوه و آورد لب بر لبخندي فرشيد
 محبت طعم هم او كالم حتي. دهند آزار را پاك و مهربان نگاه اين آيد مي دلشان برخي چطور. انديشيد خود با داشت
 تا كند كاري داشت تصميم شده؛ آرام نا اينطور كه شده اي تازه حوادث دستخوش او ظريف روح دانست مي ولي داشت
 .بود نيافته را راهش هنوز ولي. آورد دست به را خود آرامش او دوباره

 داري؟ تصميمي چه حاال _

 :گفت و گذاشت ميز روي را فنجانش مينوشكا

 .كنم مي استراحت خوب و خونه گردم مي بر _

 :داد ادامه شيطنت با و

 .بپردازم ام شاهزاده جستجوي به تو راهنمايي با هم شايد و _

 :وگفت شد جدي فرشيد

 داري؟ تصميمي چه مهبد مورد در _

 :گفت و رفت فرو فكر به كمي مينوشكا

 به راضي دلم ديگر طرف از و بمونم كنارش در اين از بيش تونم نمي طرف يك از كنم؟ چه اون با بايد دونم نمي واقعا _
 ...ولي بمونم كنارش در اوضاع اين در بايد دونم مي شه نمي تركش

 رو كارشون پزشكي تيم فردا از قراره. بموني كنارش در معتقدم منم... باشي راست رو باهاش كني نمي سعي چرا _
 .نيست تو از بهتر كس هيچ نظرم به اون به حقيقت گفتن براي و كنن شروع

 :گفت مضطرب مينوشكا

 يك سركار براي فقط منم و كني تر آسون رو خودت كار خواي مي بين اين در هم تو! رحمي بي خيلي تو من؟ چرا _
 .هستم وسيله

 هات گفته و تو به خيلي كه شدم متوجه كردم پيدا مهبد به نسبت كوتاه مدت اين در كه شناختي با نيست طور اين اصال _
 .كني مطلع بشه روبرو باهاش ممكنه كه وضعيتي از اونو اش خانواده از تر راحت بتوني شايد داره، ايمان
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 بميره قراره بگم بهش رحمي بي با كه هستم سنگدل اندازه اين به تا كه كردي؟ فكر چي تو. نيست من كار اين نه، نه، _
 اونه؟ شكنجه براي فقط ها درمان اين و

 .كني كمك بهش بتوني تو شايد كردم فكر فقط من گيري مي سخت اندازه اين تا رو مسئله چرا _

 مرگ به زمانش از زودتر اونو حقايق گفتن با ندارم خيال اصال چون كني حساب توني نمي من روي متأسفم برات _
 .كنم نزديك

 !باارزشه خيلي براش تو همراهي كه دونم مي. كن همراهيش و بمون كنارش در اقل ال _

 :گفت و كرد مكثي مينو

 ... ولي برگردم فرانسه به آينده روز چند داشتم تصميم. كنم فكر موردش در بايد _

 همه آن علت اما بود او شدن دور شاهد فقط دكتر. شد دور فرشيد از و برخاست كند تمام را سخنش باقي كه اين بدون
 .بيابد نتوانست را نگراني و ترديد

 

 

 يازدهم فصل

 

 نشدم؟ كه مزاحمت _

 :گفت و رفت استقبالش به گرمي لبخند با و كرد جدا ميز روي از را سرش نگار ديدن با مينوشكا

 نشدم؟ متوجه من كه شدي وارد كي _

 بسيار او به را خود كوتاه مدت آن در كه اش تازه دوست گرفته سيماي به دقيق نگاهي با و فشرد گرمي به را دستش
 :گفت زيركي با و انداخت كرد مي احساس نزديك

 كردي؟ گريه _

 .بودم شده دلتنگ خانواده براي كمي فقط نه _
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 :گفت و رفت كنارش به شيطنت با نگار

 نرفتي؟ ديدنش به شه مي روزي دو كه اوني يا شده تنگ خانواده براي دلت ناقال بگو رو راستش _

 :داد جواب سردي به داده قرار اخير اتفاقات جريان در را او فرشيد دانست مي كه مينوشكا

 .نداره اهميتي برام ديگه اون _

 :گفت لبخندي با و دوخت چشم زاللش چشمان به لحظاتي نگار

 .گي مي دروغ داري كه زنه مي فرياد هم مهربونت نگاه حتي. كني فرار واقعيت از توني نمي وقت هيچ كه اينه تو بدي _

 :گفت مستأصل مينوشكا

 حتي. مرددم موندن و رفتن بين هنوز من و گذره مي بازگشتم قرار از ماه دو االن كنم؟ كار چه دونم نمي جون نگار _
 در واقعا شوم، غده اين هم حاال و لعنتي تصادف اون بشه؟ طوري اين بايد چرا آخه. بگيرم بايد تصميمي چه دونم نمي
 .دونم نمي هم رو انتخاب راه حتي كه گرفتم قرار راهي دو يك

 :گفت و فشرد خود مشت در را نگار مهربان دستان

 رو كسي برادرت و تو جز به جا اين من. بشم نابود نگراني و دلواپسي اين تو نذار كنم، مي خواهش. كن كمكم نگار _
 .بگيرم كمك ازش بخوام كه شناسم نمي

 ولي. ديم مي انجام تو به كمك براي بتونيم كاري هر فرشيد و من باش مطمئن. داري حالي چه فهمم مي من عزيزم _
 مثل هم تو كه اينه اونم و محضه حقيقت يك اما باشه سخت برات باورش شايد كه بگم بهت رو واقعيتي خوام مي مينوشكا

 ... شدي عاشق مهبد

 ... كه من نگار اما _

 است بيهوده سعي اين كه گم مي بهت من ولي بدي فريب رو خودت كني مي سعي داري تو. بشه تموم حرفم بده اجازه _
 دوست رو دختري كه چرا سعادتمندتر تو از مهبد و هستي خوشبختي دختر واقعا تو داري شفافي و پاك قلب تو. عزيزم
 پاك و آاليش بي اونو خواد مي حاال و كرده حفظ رو شرقيش محبت و مهر هنوز غرب در زندگي ها سال باوجود كه داره
 اين ريشه به تيشه خودت فريب با كه اين نه كني هموار اون و خودت براي رو راه كن سعي پس. كنه تقديم مهبد به

 .بزني پاك عشق
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 كه اين از تنهايي ها مدت از پس و كشيد آغوش در سخت را نگار نداشت را سخني هيچ كردن بازگو قدرت كه مينوشكا
 .گريست شوق با يافته مونسي

 جاوداني پيوند اين به را او نگار زبان از شدنش آشكار با داشت هراس آنها تجسم از هميشه خود كه واقعياتي شنيدن
 وصال به رسيدن براي دانست نمي چند هر برد كار به را خود تالش تمام وصالش به رسيدن براي شد مصمم و كرد دلگرم
 ديدن لحظه آن در ولي كند پوشي چشم چيزها خيلي از مهبد خاطر به بايست مي. شود متحمل را مصائبي چه بايد خود

 تا باشد كنارش در سالمتيش يافتن و جراحي پايان تا داشت تصميم و بود تر مهم ديگري چيز هر از برايش مهبد سالمتي
 .كند صحبت اشان آينده مورد در او با مناسب فرصتي در

**** 

 يادآوري با و كرد زيبايش گل دسته به نگاهي! دهد مي انجام را درستي كار بود مطمئن كرد؛ مكث لحظاتي اتاق كنار
 خانواده جانب از سخني هر شنيدن براي را خود حال همان در. شد وارد و نواخت در به اي ضربه مهبد شاد چهره ديدن
 .كرد آماده مهبد

 ... بفرماييد _

 :گفت معترض همسرش به رو و كشيد هم در ابرو مينوشكا ديدن محض به شهين

 بشه؟ پيداش جا اين دختره اين گفته كي _

 :گفت مينوشكا از دفاع به نداشت قهر آن از پس را مينوشكا ديدن انتظار اصال كه مهبد

 .هستم منتظرت كه وقته خيلي اومدي خوش مينو... بزني مينوشكا به حرفي نداري حق ولي بري توني مي ناراحتي اگر _

 او لذت با مهبد. گرفت سويش به را گل دسته و فشرد را دستش گرمي به و رفت كنارش به و داد فرو را بغضش مينوشكا
 :كرد شكوه و نگريست را

 ...ولي هستم ديدنت منتظر كه وقته خيلي _

 .برگشتم باالخره كه بيني مي نده، ادامه مهبد كنم مي خواهش _

 .اومدي خوش بگم تونم مي فقط _
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 :گفت كنايه با بود گرفته نگاهش بين ذره زير را دو آن و ايستاده آرام و ساكت لحظه آن تا كه فروغ

 .هستيم جا اين ماهم رفت يادش بود مهبد نگران كه قدر اون جان مينوشكا _

 .خوبه حالش كه خوشحالم حاال اما! بودم مهبد حال نگران خيلي راستش جان، فروغ داري حق _

 :گفت و گذاشت اش شانه به دستي و آمد اش برادرزاده كنار به داريوش

 .برگشتي كردم مي فكر جان مينو اومدي خودش _

 :گفت و كرد مهبد مهربون چهره به نگاهي مينوشكا

 .موندم مي بايد نتونستم، _

 .كرد تر خوشحال حقيقت اين گفتن از را او مهبد سپاس از پر نگاه و

 :وگفت خواند فرا را داريوش شهين،

 .نداره ما به نيازي ديگه دختره اين وجود با مهبد كه اين مثل خونه، برسون منو _

 .شدند خارج اتاق از او پي در ناچار به هم ديگران. شد خارج اتاق از ديگران از زودتر خود و

 :گفت نادم دانست مي مهبد با سرد برخورد اين مسبب را خود كه مينوشكا

 .آمدم مي ديدنت به ديگران از ديرتر هميشه مثل كاش اي _

 :گفت و كرد نشستن به دعوت تختش كنار در را او مهبد

 ازت ياد مي و شه مي پشيمان كارش از فردا باش مطمئن شناسم مي تو از بهتر رو شهين من نكن ناراحت رو خودت _
 .كنه مي خواهي عذر

 ... آخه اما _

 .نكن رو فكرش مينو كنم مي خواهش _

 به طوري را موضوع داشت تصميم و بود نيافته مطلبش كردن بازگو براي راهي هنوز ولي رفت فرو فكر به مينوشكا مدتي
 .نشود اش روحي آسيب باعث كه بگويد او
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 .باشي بخشيده منو تو شه نمي باورم هنوز مينو _

 :گفت و دوخت او به را مهربانش نگاه مينوشكا

 .رفتم تند زياد منم شايد _

 به منو داليل شنيدن فرصت حتي تو روز اون ولي شدم مي عصبي بيشتر بودم تو جاي منم اگر شايد داشتي، حق تو نه _
 روي هميشه براي تو اومدن با و هست هم طور همين واقعا يعني ندارم اي عالقه افسانه به من كه درسته. ندادي خودت

 و بدم عادت اون آمدهاي و رفت به خودمو مجبورم هستيم شريك پدرش با چون و شغلم خاطر به ولي. كشيدم خط اون
 اون هم روز اون. بدم دست از رو دفتر سرمايه از نيمي بشه باعث كه كنم كاري تونم نمي. بشم همگام اون با اوقات گاهي
 خودم از من تا ندادي اجازه حتي و ديدي رو ما تو من اقبالي بد از و بود اومده دفتر به پدرش هاي نقشه رسوندن براي
 به كار پرسيدي مي من از رو ماجرا زودتر اگر شايد باشم، شده تو آزار باعث كردم نمي فكر اصال كن باور اما. كنم دفاع
 ... و مشاجره اين

 :گفت خنده با مينوشكا

 .درسته كشيد نمي بيمارستان در شدن بستري. تصادف اين و _

 :گفت و خنديد مهبد

 من براي تو واقعا يعني. نيستم اهميت بي برات كردم مي فكر كه هم قدرها اون فهميدم تازه نبود هم لطف بي ولي _
 شدي؟ نگران

 :گفت و خنديد صدا با مينوشكا

 .بپرسم رو حالت كردم فراموش كامال اي، ديوونه تو مهبد _

 .خونه برم دن نمي اجازه چرا دونم نمي ولي شم مي هم بهتر تو ديدن با _

 كمك با بخوام زمان هر اينجا ولي ببينم راحت رو تو تونم نمي خونه بري تو اگر. خواستم ازشون من كه اين براي شايد _
 .رسونم مي سوم طبقه به رو خودم بهرنگ دكتر

 :گفت هيجان با مهبد
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 موافقي؟ طوره؟ چه بمونم جا اين بخواي تو كه زمان هر تا حاضرم طوره اين اگه _

 او چهره در مهبد. كرد نزديك مهبد به را خود ها مدت از پس ماني ديدن با و برخاست مينوشكا در به اي ضربه صداي با
 .شدند وارد دختري و فرهام او پي در. ديد را اش ناراحتي

 :گفت پوزخندي با مينوشكا ديدن با فرهام

 .كنيم زيارت نزديك از رو فراريمون دايي دختر ما شد باعث كه باشيم مهبد مديون بايد _

 :داد پاسخ سردي به مينوشكا

 !داريد عالقه دايي دختر اين به قدر چه كه مشهوده كامال شما گاه بي و گاه هاي پرسي احوال از _

 :گفت و شد بحث وارد ماني

 !بود شده تنگ برات خيلي دلمون كن باور ولي _

 شديد؟ آفتابي ها طرف اين عجب چه. نكنيد اذيت رو مينو ها بچه _

 كرده سعي بود مشخص كامال ظاهرش از و بود كرده آرايش اي زننده طور به را خود كه دختر چهره به نگاهي مينوشكا
 بود شده منظورش متوجه كه او. دوخت مهبد به را سؤالي از پر نگاه و كرد دهد تطبيق روز مدهاي آخرين با را خود
 :گفت

 كنيد؟ نمي معرفي مينوشكا به رو مهمونمون ها بچه _

 :گفت ماني و شد باز بناگوش تا دختر نيش. كرد نزديك دختر به را خود و زد پوزخندي ماني

 .دفترمون تو اومده تازه شديم آشنا باهم كه شه مي ماهي يك منه؛ جديد دوست ندا _

 :گفت مينو به آرام فرهام

 !زنه مي رو دلش زود چه يكي؛ ماهي ديگه حاال _

 .نگفت چيزي و زد لبخندي مينوشكا
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 جام روز چند منم بگو هست خبرهايي اگر. آيي مي فيلم برامون داري نكنه شي؟ مي جدا تخت اين از كي مهبد راستي _
 .كنم عوض تو با رو

 .شلوغه سرت حسابي معلومه برس كارات به تو ماني قربونت نه _

 :داد ادامه همچنان مهبد منظور به توجه بي او ولي. داد نشان او به چشم با را ندا و

 .بگيرن تحويل هم رو حقير بنده ندارن سازگاري سر ما با كه ها بعضي باشم جا اين روزي چند منم اگر شايد _

 :گفت مهبد به و داد نشان تفاوت بي را خود بود شده او متوجه كه مينوشكا

 .گردم مي بر بزنم؛ بهرنگ دكتر به سري رم مي _

 آن با او اينك و بود كننده ناراحت برايش ماني چهره ديدن حتي. كرد خارج محيط ان از را خود فورا مهبد موافقت با و
 ابايي كند ابراز علني مينوشكا به را خود عالقه طور آن كه اين از ندا وجود با حتي. داد مي عذابش بيشتر زننده هاي حرف

 .نداشت

 

 برلب لبخندي ديد مي تر سرحال ديدارشان آخرين به نسبت را او كه فرشيد. شد روبرو او گرم استقبال با فرشيد اتاق در
 :گفت شيطنت با و آورد

 .كشيديد زحمت بس آتش اين براي خيلي نگار و شما _

 تونستي كردي؟ چه مسئله اون مورد در برنگشتي؛ كه دادي انجام درستي كار باش مطمئن. بود خودت با كار اصل ولي _
 بگي؟ مهبد به رو موضوع

 :گفت تأسف با

 .نتونستم هنوز _

 رو كارمون زودتر چه هر ما تا بگه پسرش به رو واقعيت تا خواستم ازش هرچي كردم مي صحبت پدرش با كه امروز _
 تحت اون زودتر چه هر مطمئنا. كنه درك كامال رو موضوع اهميت نتونسته خودش هنوز حتي. نكرد قبول كنيم، شروع
 .بريم مي پي واقعيت به زودتر بگيره قرار جراحي
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 خطرناكه؟ اندازه اين تا غده اون به رسيدن دير يعني _

 .داد نظري هيچ شه نمي نشه جراحي تا كه دونم مي رو اين ولي كرد، بيني پيش شه نمي رو چيزي هيچ _

 كنه؟ مي تهديد اونو جدي خطر بگو، رو واقعيت فرشيد _

 از شود او تر بيش نگراني باعث توانست نمي بود شده مطلع مهبد به مينوشكا محبت ميزان از خواهرش زبان از كه فرشيد
 :گفت تصنعي لبخند با رو اين

 شرايط اين در االن تو بموني كنارش بدي قول بايد تو البته شه، مي خوب حالش كه مطمئنم من نكن ناراحت رو خودت _
 ديدم مي بري ديدنش به قراره گفتم بهش وقتي ولي داشت بدي خيلي حال اول روزهاي. هستي مرهم بهترين اون براي
 .ببينه رو تو تا منتظره و دوخته چشم ساعت به فقط و كرده فراموش رو درد كامال كه

 :گفت و برخاست مصمم مينوشكا

 .بگم بهش رو چيز همه بايد مهبد، پيش برم بايد من _

 :گفت فرشيد به رو اتاق كنار

 .كن دعا برام _

 .شد خارج اتاق از و

 با نگار كنار در شب همان كه او. خورد تأسف خود واهي خياالت و خود به بود دوخته چشم بسته در به همچنان كه فرشيد
 دانست مي. كند ياري را او و بماند رقيبش كنار در تا كرد مي ترغيب را او اينك بود شده او شيفته و دلباخته نگاه اولين
. كند بيني پيش عشق اين براي را خوبي عاقبت توانست نمي اما ندارد را تلنگري گونه هيچ تحمل اي شيشه چشمان آن

 چه آن و گيرد كار به را خود سعي تمام كرد مي خود شيفته ديگر زمان هر از بيش را او كه دختر آن خاطر به كرد سعي
 .دارد نگه مخفي همچنان ببرد پي آن به مينوشكا روزي داشت بيم كه را

**** 

 نيستم؟ كه مزاحم _

 .شد اتاق وارد راحت خيالي با و انداخت اطراف به نگاهي مينوشكا. آمد استقبالش به و برخاست پنجره كنار از مهبد
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 رفتند؟ باالخره _

 .كنند خداحافظي تو با داشتند دوست ولي آره، _

 .نبودم من كه بهتر پس _

 :گفت و زد لبخندي او عصباني چهره به مهبد

 !بداخالق _

 .برم تونم مي باشم، جا اين نداري دوست _

 .هستي كه هم رنج زود _

 هستم؟ رنج زود كه ناراحتي _

 ... عصباني _

 :گفت صراحت با و ايستاد صاف مقابلش در مينوشكا

 باشي؟ داشته خودت كنار رو من خواد مي دلت بازم مهبد؛ هستم عصباني و رنج زود بداخالق، من _

 منظور كه اين براي و نگريست را او مات لحظاتي ها گرفته برق همانند نداشت را سخن اين شنيدن انتظار كه مهبد
 :گفت شود متوجه را مينوشكا

 كني؟ تكرار دوباره شه مي گفتي؟ چي تو _

 :گفت و زد برقي مينوشكا چشمان

 هستي؟ من خواهان بازم. بيني مي كه همينم من مهبد _

 نشاند خود مقابل در تخت لبه را او مهبد. خريد جان به را درد آن لذت مينوشكا و فشرد دست در را مينوشكا گرم دست
 :گفت و كرد نزديك او به را خود صندلي و

 .كنم درك رو غريبش و عجيب رفتارهاي كامال نتونستم هنوز كه هستي كسي باورترين قابل غير و اولين تو _

 ...چيه؟ نظرت حاال باشي داشته رو درك از دور و باور قابل غير موجود اين كه خواستي خودت _
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! كنم باور تونم نمي هنوز كنم ذوب طور اين عشقم با باشم تونسته رو يخ و سرد مينوشكاي تو، شه نمي باورم هنوز _
 نيستم؟ خواب كه كنم باور مينوشكا

 ديدن به رو تو بتونم تا انداختم تعويق به رو سفرم خاطرت به كه مينوشكا منم؛ اين و بيداري تو عزيزم عموي پسر _
 .ببرم همسرش و عموت

 داري؟ منو آزار قصد يا كني مي مسخره منو داري نكنه مينوشكا بگو رو راستش _

 :گفت شيطنت با و خنديد صدا با مينوشكا

 .كني باور تا بگم طوري چه آخه _

 :گفت شيريني جعبه ديدن با و

 بنويسم؟ برات كتبا خواي مي اصال _

 .نوشت آن روي بر و برداشت را جعبه سرعت به و

 مي كه است رازي اين و گويم مي تو با را سخن اين عشق اين حرمت به پس است گرامي خيلي عشق حرمت جان مهبد "
 ".دارم دوستت عزيزم بماند؛ باقي وجودت در و نگاهت قلبت، در خواهم

 .خواند را آن بارها و بارها مهبد و گرفت مهبد سوي به را جعبه و

 تو تونستم طور چه دونستم مي ارزش بي تو مقابل در رو خودم هميشه كه پسري من تونستم؟ طور چه مينو؟ طور چه _
 كنم؟ خودم شيفته رو

 .عزيزم انتخابت با _

 كنم صحبت دكتر با بايد...  ساعت چند فاصله به ببين ولي كنم تصاحب رو تو بتونم كردم نمي فكر هرگز صبح امروز تا _
 .كنم خودم آن از هميشه براي رو تو كنه تغيير تصميمت كه اين از قبل تا بايد كنه، مرخص منو زودتر چه هر خوام مي

 :گفت و گرفته دست در همچنان را او سرد دستان مينوشكا

 .مهمه برام اي ديگه چيز هر از بيش تو سالمت ولي _
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 .شده ترميم هام زخم و شده خوب حالم من اما _

 .باشي جا اين هم اي ديگه مدت بايد شده وارد سرت به كه اي ضربه خاطر به معتقده بهرنگ دكتر اما _

 :گفت و خنديد صدا با مهبد

 به هم اي ضربه كه كردم يقين امروزت هاي صحبت شنيدن با! كرده وارد صدمه بيشتر تو به ضربه اين كن قبول ولي _
 .شده وارد تو سر

 .بگيري قرار ديگه عمل يك...  يك تحت بايد تو كنم مي صحبت جدي دارم من مهبد ولي _

 .ندارم اي مسئله ديگه كه من ولي عمل؟ چي؟ _

 .كنن خارج سرت از اونو بايد كه شدند چربي توده يك متوجه دادند انجام سرت از كه اسكني با ولي بله ظاهرا _

 .شد متوجه دستانش لرزش از بود آورده وجود به او در سخن اين شنيدن كه را وحشتي مينوشكا

 :گفت و دوخت مينوشكا به را حسرتش پر نگاه و منه؟ مال دنيا همه كردم مي فكر كه حاال اونم من؟ چرا آخه ولي _

 ...بايد من چرا _

 سازش شرايط با را خود تا داد فرصت او به را مدتي مينوشكا. دوخت آسمان رگبار به چشم و گرفت فاصله مينوشكا از و
 :گفت و دوخت او پريشان صورت به را نگرانش نگاه و رفت كنارش به گاه آن دهد

 .بشه نابود جراحي يك انداختن تعويق خاطر به قشنگمون آرزوهاي همه نده اجازه مهبد _

 :كرد زمزمه آرام بود دوخته ها دست دور به چشم كه طور همان مهبد

 كي؟ جانب از ولي گرفته، منو دامن كه باشه نفرين يك اين شايد كنم؟ كار چه بايد مينوشكا _

 كني؟ مي نگران قدر اين رو خودت چرا نيست؛ حساس هم قدر آن جراحي اين مهبد _

 مدفون همينجا قراره انگار ولي باشه خورت در كه بگيرم برات جشني بشم خارج بيمارستان از وقتي داشتم تصميم _
 .بشم
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 از كنارت در بودن براي كه من خاطر به اقل ال. رم مي كنارت از كني غمگين و دلسرد هم منو طور اين باشه قرار اگر _
 .كنند شروع رو درمانت تا كن قبول كندم دل ام خانواده

 :دوخت مينوشكا صورت به را نگرانش نگاه مهبد

 .بندازم زحمت به رو تو ابتدا همين از خوام نمي. بدم دست از رو تو و بشه طوالني درمان ترسم مي _

 .دارم دوست رو زحمت اين من كه كن باور ولي _

 باشه؟ طوالني مدتش اگر حتي بموني؟ كنارم در كه دي مي قول مينوشكا _

 :گفت و پاشيد صورتش به گرمي لبخند مينوشكا

 .حاضرم بمونم بسترت كنار در ها سال باشه قرار اگر حتي دم مي قول _

 :گفت و فشرد را دستش شيفتگي با مهبد

 .فرشته مينوشكا، اي فرشته يه تو _

 **** 

 

 ... حال امروز _

 و كرده تعويض را بيمارستانش لباس كه مهبد ايستاده قامت ديدن و ايستاد اتاق كنار حيرت با و ماند كاره نيمه اش جمله
 .دهد نشان خونسرد را خود كرد سعي ولي لرزاند را دلش كرد مي رفتن آماده را خود

 :گفت و آمد كنارش به مهبد

 تو و كنم مي محروم عزيزانم كنار در بودن از رو خودم جديد سال براي من كردي فكر واقعا نكنه كردي؟ تعجب چيه _
 شم؟ مي محبوس بيمارستان

 :گفت پريشاني با مينوشكا

 ... كه دكتر ولي _
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 داد اجازه كنم مصرف داروهامو موقع به كه اين شرط به دكتر. افتاد تعطيالت از بعد به جراحي عمل! نباش دكتر نگران _
 .باشم خونه در رو تعطيالت اين

 .بودي مراقبت تحت اقل حد. بود تر راحت خيالم موندي مي جا اين اگه _

 :گفت لبخندي با مهبد شدند مي خارج اتاق از كه همچنان

 !دشوارتره خيلي بهرنگ دكتر از تو كردن راضي _

 .كنم نمي اعتراضي من باشي خودت مراقب خوب بدي قول اگر _

 .نداره وجود نگراني تو مثل زيبا و مهربون پرستاري وجود با _

 باز فضا آن به مدتي از پس كه او و ديد مي مهبد نگاه در را شادي رنگ مينوشكا. شدند خارج بيمارستان ساختمان از وقتي
 .كرد مي شعف احساس گشت مي

 كرد همدردي ابراز مهبد با و برد كنارشان به را ماشين مهبد همراه به او ديدن با بود مينوشكا انتظار به اتومبيل در كه قباد
 .نمود سالمتي آرزوي برايش و

 :گفت قباد به رو مينوشكا گرفتند جاي اتومبيل در سه هر وقتي

 .نيست خوب مهبد براي زياد شتاب كن رانندگي آهسته لطفا قباد _

 :كرد مينو به سپاسي پر نگاه مهبد

 ساعتها بشن برخوردار محبتش از لحظه چند حتي كه اين براي همه كه پرستارهايي همون از شدي مي پرستار بايد تو _
 .ايستند مي بيماران صف در

 گرفتي؟ مي قرار صف كجاي تو _

 :گفت لذت با مهبد

 .باشي خودم مال هميشه تا ذاشتم مي صف اول رو خودم زنبيل هميشه كه من _
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 مينوشكا شانه بر را خود سر و كرد اكتفا لبخندي به فقط او و كند مراعات كمي تا داد نشان او به را قباد چشم با مينوشكا
 اجازه و كرد او بسته چشمان به نگاهي مينوشكا. كند استراحت خانواده با شدن روبرو تا را راه باقي كرد سعي و داد قرار
 عمل انجام با بود اميدوار دهد انجام كاري همدردي جز توانست نمي ولي بود نگران بسيار برايش. كند استراحت تا داد

 .شود پاك ذهنش از شوم افكار آن تمامي جراحي

 .كرد بيدار را او اش باطني ميل خالف بر مينوشكا اتومبيل، توقف با

 مي رو ديدنت انتظار االن ات خانواده كه دونم مي ولي كنم بيدارت خواست نمي دلم هيچ كه اين با رسيديم؛ مهبد _
 .كشند

 :گفت ناچار به آخر در و بود مردد سخني گفتن براي مينوشكا ساختمان كنار

 كنم؟ خواهشي ازت تونم مي مهبد _

 .بخواه داري دوست چي هر _

 .نباشم من كه بهتره پس نداره من به نسبت خوبي نظر شهين دونم مي تو؟ نيام من شه مي _

 :گفت جديت با و گرفت دست در محكم را او دست مهبد

 .بندازند بيرون خونه از هم منو بايد گرنه و كنند قبول هم رو تو بايد خوان مي منو اگر ها اون _

 ... خوام نمي مهبد ولي _

 .كنم تموم رو كار امروز خوام مي بيا، من خاطر به مينوشكا _

 .نيست خوب برات كه دوني مي بدي؛ قول بايد نشي، عصباني گفتند من به چيزي ها اون اگر بده قول پس _

 :گفت و زد لبخندي مهبد

 .بگي تو چي هر عزيزم، باشه _

 كشيد آغوش در سخت را پسرش و ديد را آنها ديگران از زودتر داريوش. شدند ساختمان وارد هم دوشادوش دو هر و
 تكليف بال را خود كه مينوشكا. شد جويا حالش از و نشاند خود كنار در را مهبد مينوشكا به توجه بي شهين آن از پس و

 .برسد او به نوبت تا نشست كناري در. ديد
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 تر تاب بي همسرش از كه داريوش و داشت را فرزندش به رسيدگي در سعي مستخدمش به پياپي دستورهاي با شهين
 .كرد مي جو و پرس حالش از مرتب بود

 و رساند او به را خود بود آنها ناظر فقط كناري در كه مينوشكا ديدن با ولي گفت مي پاسخ آنها سؤاالت به همچنان مهبد
 :گفت مادرش و پدر به رو

 داريد؟ ميهمان كرديد فراموش كامال كه اين مثل _

 :گفت مادر به رو سپس

 برسي؟ عروست به هم كمي خواي نمي _

 مي عذاب سكوت آن از و فشرد مي هم در را دستانش مينوشكا. كرد اشغال را اتاق فضاي تمامي سنگيني سكوت ناگاه به
 .گفت نمي هيچ مهبد خاطر به ولي كشيد

 از زودتر بود پسرش حال نگران هنوز كه داريوش ولي بود كرده شماري بي ناسزاهاي گفتن آماده را خود شهين
 :گفت همسرش

 كامال شهين و من بشيم روبرو خوشي خبر چنين با امروز كرديم نمي فكر اصال كردي غافلگير كامال رو ما تو مهبد _
 !شديم غافلگير

 :گفت و داد نشان را شهين كنايه با مهبد

 .مشخصه كامال _

 :گفت ديگران به رو و برخاست و

 خواهش پس طرفه، من با بگه مينو به چيزي كسي اگر باشم گفته رو اين ولي كنم استراحت خوام مي ام خسته خيلي _
 به و باشيد داشته قبول هم منو مينوي بايد داريد قبول منو اگر پس تونه خانواده قشنگ عروس اون كنيد باور كنم مي
 .شد وارد خود اتاق

 :گفت نگراني با و شد وارد مهبد اتاق به ديد نمي مشاجره براي علتي جز جا آن در را خود كه مينوشكا

 بشه؟ زده ها حرف اين بود الزم واقعا _
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 :گفت و آمد كنارش به مهبد

 .جديه كامال من تصميم كه فهمند مي طوري اين ها اون. بود الزم عزيزم، آره _

 .كني مجبورشون توني نمي كه تو كنن قبول رو من نخوان ها اون اگه ولي _

 :گفت مضطرب مهبد

 !شدي پشيمون نكنه _

 و برد تختش سوي به را او ديد دگرگون را حالش كه مينوشكا. انداخت وحشت به را او مينوشكا نگاه ترديد لحظاتي براي
 :گفت

 .كني استراحت بهتره هم حاال. مونم مي كنارت در هميشه دادم تو به كه قولي خاطر به باش مطمئن _

 موني؟ مي كنارم در _

 چيدن تو دادم قول شوكت به برم خونه به بدي اجازه اگر اما شم مي حاضر كنارت در كني اراده زمان هر كه دوني مي _
 ... با اونم بگيرم جشن وطنم تو رو عيد خوام مي كه باريه اولين آخه. كنم كمكش عيد سفره

 تو تا نشسته منتظر و دوخته در اين به چشم هميشه نگران چشم دو جا اين نره يادت كه بده قول ولي برو باشه _
 .برگردي

 .مونه مي يادم باش مطمئن _

 .شد خارج در از و

 **** 

 .سبزه اينم بفرماييد جان خانوم _

 .شوكت متشكرم، _

 آمد مي كوچك نظرش به كه اين با دوخت چشم آن به كوتاهي مدت و گرفت فاصله كوچك سفره از سبزه گذاشتن با
 :گفت و بازگشت كتابي با و رفت دوباره شوكت. بود خوب و نيكو سالي سمبل برايش ولي
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 و كنيد نيت هم شما نيست شگون بي كه دونم مي گرفتند مي حافظ فال عيد سفره چيدن موقع بزرگ خانم هميشه _
 .ده مي رو دلتون مراد حافظ كه... انشاءا كنيد بازش

 :فال صاحب اي

 كه باش هوشيار. گشت خواهي باز پشيمان زود بروي كه ديگري جاي هر شوي رها گرفتاري اين از بخواهي اگر كه بدان
 .نخوري را نفس وسوسه فريب

 آرزويت هيچ به هرگز روزگار كه بود نخواهد شايسته ديگر بروي، او نزد از باشي گرفته يار از كامي كه آن بي اگر
 رها اندوه همه اين از تو و گردد مي باز او زيرا نخور، غصه و نكن فكر اما ناالني، سخت او ديدن آرزوي در. نرساند
 .شد خواهي

 .گردد مي ،باز گردد مي باز او نخور غصه و نكن فكر اما...  اما _

 :گفت و كرد پاك اشك از را خانمش صورت شوكت. فشرد سينه به را كتاب و آورد ديده به اشك و

 اعتقاد حافظ به خيلي كه من. گردند مي بر ما پيش و شه مي خوب حالشون خان مهبد... انشاءا باشيد اميدوار جان خانم _
 .برنگردونده خالي دست منو وقت هيچ حال به تا دارم

 .كنيد دعا براش هم شما خانم، شوكت اميدوارم _

 .بگم تبريك بهتون كردم فراموش كه زدم حرف آنقدر خانم اه،... خانم حتما _

 .كنم تلفن جا چند بايد منم باشي ات خانواده كنار بري بهتره هم تو شوكت، متشكرم _

 براي قلب صميم از و آورد لب بر لبخندي تفألش يادآوري از ولي كرد تنهايي احساس پيش از بيش شوكت رفتن با
 آن با كه وضعيتي خاطر به را والدينش داند مي صالح هرگونه خودش تا خواست خدا از كنارش در و كرد دعا مهبد بهبود
 التماس و اصرار چه هر. افتاد وفادارش نديمه آن مارگارت با تماسش آخرين ياد به. كند ياري بودند گريبان به دست
 خاطر به آنها دانست مي. بودند نشده فرزندشان صداي شنيدن به حاضر آنها كند صحبت مادرش و پدر با تا بود كرده

 جزام. افتاد مادر و پدر وضعيت مورد در مارگارت هاي گفته آخرين ياد به. كردند مي رفتار او با سرد گونه آن خودش
 خود اسير را بماند باقي همسرش كنار در بود خواسته خود كه هم را پدر و بود ربوده را مادر چهره زيبايي تمامي كم كم

 و آنها هاي خواهش ولي بود گرفته بازگشت به تصميم بارها. نبيند را آنها هرگز كه كند باور توانست نمي اما بود كرده
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 مي ماندن مشتاق را او بود كردن زندگي براي دلگرمي برايش كه مهبد وجود اينك و كرد مي مردد را او خود، عاقبت
 .كرد

 .رساند آن به را خود و برخاست زحمت به تلفن زنگ صداي شنيدن با

 !شنيدم رو سركار قشنگ صداي عجب چه _

 !كردم مي شماري لحظه صدات شنيدن براي قدر چه خودتي؟ مهبد _

 بپرسي؟ من از حالي نداشتي قصد گرفتم نمي تماس من اگر معرفت بي _

 .دورم تو از وقتي حتي هستم فكرت تو هميشه كه دوني مي _

 .باشي تنها كه سخته خيلي دونم مي بودم فكرت تو شب سر از! داشتم نياز آميز سحر نسخه اين شنيدن به قدر چه _

 .بمونم تنها ذاره نمي و منه با تو ياد نيستم، تنها ولي _

 خواهد خوبي خيلي سال من براي امسال مطمئنم. بينم مي تحويل سال هنگام كه باشي كسي اولين تو امشب دارم دوست _
 .هستم تو مديون اونو البته بود

 .نكن شرمنده منو هات حرف اين با قدر اين كنم مي خواهش مهبد _

 .نكن خودت ديوونه منو اين از بيش قشنگت هاي حرف اين با پس تو، نه منم باشه شرمنده بايد كه كسي اون دوني مي _

 :گفت و خنديد صدا با مينوشكا

 زنه؟ مي رو حرف اين داره كي ببين _

 .االن همين اونم ببينمت خوام مي_

 :گفت و زد لبخندي شوق با مينوشكا

 .هستم كنارت در من كني اراده زمان هر تو _

 جشن يك ترتيب خاطرم به بچه امشب. باشي من منتظر و آماده تو رسونم مي جا اون به رو خودم من تا دارم دوست _
 ... باشي كنارم در هم تو كه خوام مي. دادند رو
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 .بيام خودم من تا بموني بهتره نرفته كه يادت كني رانندگي نبايد تو _

 .باشي منتظرم و آماده خوب دخترهاي مثل بده قول پس. آد مي همراهم پيمان قشنگم، عروس باشه راحت خيالت _

 .هستم منتظرت االن همين از من باشه _

 به. كند زيباتر هميشه از را او كه بود لباسي جستجوي در هايش لباس بين در. رفت اتاقش به مكالمه گرفتن پايان با
 اش سوسني لباس ياد به را او مهبد با ديدارش اولين يادآوري و آورد لب بر لبخندي لباس انتخاب در خود وسواس
 .انداخت

 خود چهره ديدن از و ايستاد آينه مقابل در. انداخت ساعتش به نگاهي دلهره با و پيمود را اتاق طول بار چندمين براي
 .بماند انتظار در همچنان كرد قصد و شد پشيمان ولي بگيرد تماس مهبد همراه با گرفت تصميم و آورد برلب لبخندي

 .برداشت را كيفش نظام، شدن ظاهر با

 !شده خوب خيلي حالشون شكر رو خدا. نشدند داخل كردم اصرار هرچي هستند منتظرتون بيرون خان مهبد خانم، _

 شوق با مهبد. رفت سويش به و داد تكان دستي برايش ديد آهنين در بين در را مهبد. شد جدا او از و كرد تشكري
 :گفت و فشرد را دستش

 كردي؟ منو قلب قصد امشب نكنه _

 :گفت لبخندي با مينوشكا

 مگه؟ طور چه _

 .من قشنگ و كوچك فرشته شدي تر فرشته هميشه از امشب _

 .رفت سويش به و داد تكان برايش دستي پيمان ديدن با

 !شده روشن سركار ديدن به ما چشم عجب، چه به به _

 ... ولي اومدم مي ديدنت به بايست مي دونم مي. نكن شرمنده منو انقدر پيمان كنم مي خواهش _

 :داد ادامه مهبد



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  217 

 .بيفتيم راه بهتره بسه، حرف... ده مي مجال من به مهبد اين مگه ولي _

 :گفت خنده با مينوشكا به رو پيمان راه بين در

 هم سرش از تو اصال... افتادي پسره اين گير كه بود حيف خيلي تو گم مي االن از ولي مينوشكا، گم مي تبريك راستي _
 .زيادي

 :داد ادامه همچنان او و خنديد صدا با مينوشكا

 كنه؟ خودش اسير رو تو تونست طور چه گيج پسره اين خودمونيم ولي _

 :گفت و كرد دخالت مهبد

. آورد در رو پدرم خوشگلم عموي دختر همين نكن نگاه شاد و سرحال طور اين منو عزيز دوست برعكس، هم شايد _
 .كردم مي نگاه رو آسمون فقط اتاقم پنجره از صبح تا خاطرش به كه هايي شب چه

 .بودي نگفته مورد اين در چيزي قبال _

 :گفت دلباختگي با و برگشت عقب به كامال بود نشسته پيمان كنار در كه مهبد

 و ديوونه و دارم دوستت عزيزم، آره شدند متوجه عالم همه كه رو اين بدوني؟ خواي مي رو چي نشده، دير هنوزم _
 .كن باور خواي مي اگه حاال شدم، تو شيداي

 .كن مراعات كمي پيمان جلوي اقل حد مهبد _

 :گفت و خنديد پيمان

 .كني باور نخواستي خله؛ پاك پسره اين نگفتم _

 را مينوشكا دست شوق با مهبد. شدند خارج سه هر مجللي رستوران كنار در ماشين توقف با طوالني نسبتا مسافتي از پس
 برد مي او زيباي چهره ديدن از كه لذتي با و گرفت دست در

 :گفت

 .داشت خواهند دل در رو تو داشتن حسرت ها خيلي رستوران اين به شدنمون وارد با امشب _
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 او كمي افسانه ديدن. كند حس كامال توانست مي را مهبد نگاه شادماني مهبد دوستان ديدن و جا آن به شدن وارد با
 .كرد آرامش مهبد اطمينان پر نگاه ولي كرد مضطرب

 :گفت ديگران از زودتر شاهين

 كني؟ دعوت مبارزه به رو ما خواي مي دلربات و زيبا عموي دختر آوردن با نكنه مهبد _

 همان با افسون. نشستند و كرد باز مينوشكا و خود براي كيارش كنار در را جايي شاهين گويي ياوه به توجه بي او ولي
 :گفت اش زننده لبخند

 .بياريد خودتون با رو دريايي پري رفتين شايد گفتيم! كردي دير قدر چه _

 :گفت و دوخت مينوشكا به را ستايشش از پر نگاه مهبد

 .نيست اونم از كمتر _

 :گفت بحث به دادن پايان براي پيمان

 .بيارن رو كيك بگم بهتره _

 :گفت و كرد نازك چشمي پشت افسانه

 داره؟ مناسبتي چه امشب جشن بگيد خوايد نمي باالخره _

 :گفت و گرفت فاصله او از پيمان

 .شي مي متوجه زود خيلي نكن عجله _

 :گفت و كرد مهبد به نگاهي كيارش

 .هايي حرف اين از تر سخت جون تو معلومه ولي خوندي رو خداحافظي غزل تصادف اون با كردم فكر _

 .نشده خوب حالش هنوز مهبد باش، زدنت حرف مراقب كيارش _

 .كرد هندوستان ياد فيلت باز افسانه چيه _

 :گفت و شد وارد دوستان جمع به بزرگي كيك با پيمان
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 !كيك از اينم _

 :گفت معترض شاهين

 .ده نمي حال مناسبت بي كيك آخه _

 :گفت ديگران به رو بار اين مهبد

 مينوشكا و من...  من نامزدي جشن در تا كردم دعوت جا اين رو شما امشب. فرخنده مناسبت يه اونم مناسبته با اتفاقا _
 .كنيد شركت

 :گفت و گرفت مينوشكا سوي به رو زيبايي انگشتر و كرد خارج كوچكي جعبه كتش جيب از و

 .شيم مي نامزد مينوشكا و من رسما امشب _

 .داد قرار او مرمرين انگشت در را انگشتر لذت با و

 تبريك آنها به يك هر لحظاتي از پس بودند شوك در همچنان كه اين با ها بچه گفت؛ پاسخ مينوشكا لبخند به شوق با
 .كردند خوشبختي آروزي و گفتند

 تسكين را او نتوانست ديگران شاد چهره ديدن حتي بود، جوابش بي سؤال براي پاسخي دنبال همچنان افسانه بين اين در
 .كرد ترك را جا آن حرفي ترين كوچك بدون و دهد

 :گفت كند اعتراض كسي اينكه از قبل پيمان

 .بود كرده جواب اونو پيش ها مدت مهبد گرنه و بود كنه خودش! خيالش بي _

 :گفت و فشرد را دستش ديد مي نامزدش زيباي چشمان در را نگراني كه مهبد

 .نكنيم خراب رو ميهماني اون خاطر به بهتره. افتاد مي اتفاق اين بايد روزي يه باالخره نكن ناراحت رو خودت _

 .شد خارج فكرشان از افسانه كامال اندكي زمان مدت فاصله به و

 :گفت و داد مينوشكا دست به را چاقو مهبد

 .بكش رو زحمتش خودت _
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 مهبد دوستان زدن كف با. رفت كيك سوي به و پاشيد بود شادتر هميشه از كه مهبد صورت به را گرمش لبخند مينوشكا
 .كند خارج افسانه فكر از را خود كرد سعي نيز او

 :گفت ديگران به رو پر نيمه دهان همان با و گذاشت دهان به كيكي قطعه كيارش

 .بديم دستش از حيفه كنيم؟ استفاده سال برف آخرين از بريم فردا موافقيد ها بچه _

 تمايلي چندان او خاطر به و بود مهبد وضعيت نگران كمي مينوشكا بين اين در. شد گذاشته فردا قرار ها بچه تشويق با و
 سويي به يك هر كه بود رسيده نيمه به شب. نداد او به را اعتراض اجازه مهبد نگاه تمناي موج ولي نداد نشان خود از

 با ولي بپردازد استراحت به او و برود تنهايي به خود دهد اجازه تا واستخ مهبد از بار چندمين براي مينوشكا. رفتند
 .شد مواجه او شديد مخالفت

 !هستي بيني پيش قابل غير و يكدنده خيلي تو مهبد _

 :گفت و كرد محبوبش به گذرايي نگاه مهبد

 مگه؟ طور چه _

 :گفت و كرد انگشترش به نگاهي مينوشكا

 .بود منتظره غير برام واقعا امشب ميهماني _

 .باشه منتظره غير هم زياد نبايد چيزها اين كه باور قابل غير و زيبا فرشته مقابل در _

 :كرد زمزمه آرام و انداخت بود دوخته ها جاده گذر به چشم كنارش در كه مردي مردانه چهره به دقيق نگاهي مينوشكا

 .بكنم درخواستي تو از امشب خوام مي مهبد _

 .دم مي گوش بگو داري دوست چي هر _

 باشم كنارت در و بيام بخواي تو جا هر فردا حاضرم. كنه مي نگران منو تو مباالتي بي اين باش، خودت مراقب بيشتر _
 .نريم كوه به ولي

 :گفت كوتاهي خنده با مهبد
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 .بديم دست از رو پاك هواي اين كه حيفه چرا؟ آخه اما بود؟ درخواستت اين _

 .كرده ممنوع برات رو تند حركات و روي پياده دكتر كه دوني مي خودت من، خاطر به كنم؛ مي خواهش مهبد _

 .افته نمي اتفاقي هيچ باش مطمئن خوبه، حالم كن باور اما _

 .باش ميهمانم عمارت در عوض در. كن پوشي چشم گردش اين از و بيا من، خاطر به _

 :گفت و كرد كرد، مي جلوه زيباتر نگاهش در ديگر زمان هر از كه محبوبش به نگاهي لذت با مهبد

 .شي مي پرستارم و موني مي كنارم در بودي گفته كه نكني فراموش رو قولت بايد ولي قبول خواي مي تو كه حاال باشه _

 .دوخت جاده به چشم و كشيد اي آسوده نفس كند مجاب را او بود توانسته كه اين از مينوشكا

 .دنبالش بريم فردا دادم قول بهش مونه مي وسيله بدون پيمان، بيچاره _

 .بياد جا اين به تا كن دعوت هم اونو خب _

 :گفت شيطنت با مهبد

 .كنم دعوت هم اونو نيست كافي من مزاحمت _

 .باشي كنارم كه شم مي خوشحال حرفيه؟ چه اين مهبد _

 در را شب تا خواست او از و كرد دعوت داخل به فراوان اصرار با را او بود مهبد نگران هنوز كه مينوشكا ماشين توقف با
 .انداخت مي وحشت به را او تكرارش و گذشته وقايع تصور حتي. بماند جا آن

 نسيم اولين وزش با و بودند رفته خواب به تاريكي در كه كرد درختان انبوه به نگاهي مهبد حياط، به گذاشتن پاي با
 :گفت بعد. خورد مي تكان هايشان شاخه بهاري

 !باشه شده تنگ جا اين براي دلم كردم نمي فكر هيچ _

 :گفت و كرد تعقيب را نگاهش مسير و آمد كنارش به مينوشكا

 آيي؟ مي ديدنم به مرتب كه همينه براي _

 .بمونم كنارت در بتونم و باشه نشده دير اميدوارم فقط كنم جبران دم مي قول _
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 :گفت عاجزانه و فشرد دست در را او بازوي مينوشكا

 .ببينم اميدوار رو تو هميشه دارم دوست نكن، صحبت طوري اين مهبد _

 .باشم داشته رو كردنت خوشبخت لياقت اميدوارم هستي، مهربوني دختر تو _

 مينوشكا كوچك سين هفت سفره ديدن با مهبد. آورد هجوم سويشان به گرم هواي از موجي سالن به گذاشتن پاي با
 .بود مرتب و نقص بي كامال ولي بود كوچك كه اين با. رفت كنارش به بالذت

 .بگيرم جشن ايرانيان مثل رو نو سال خوام مي كه باره اولين چيه؟ نظرت _

 .آورد خواهد ارمغان به رو خوشي سال تو مثل زيبايي خانم توسط اونم سفره اين شدن چيده مطمئنا! شده عالي _

 !شدند نگرانت االن تا حتما گيري؟ نمي تماس داريوش با راستي داري، لطف من به تو _

 .ام خسته خيلي فعال گيرم، مي تماس بعدا _

 استراحت را ساعتي تا خواست او از و رفت داروهايش جانب به سرعت به و كرد او پريده رنگ چهره به نگاهي مينوشكا
 .كند

 

 

 دوازدهم فصل

 

 

 مبل روي بر را خود كمي. ديد خود كنار در نگران را مينوشكا و گشود چشم اش، پيشاني بر دستي گرفتن قرار با مهبد
 :گفت و كرد جابجا

 چنده؟ ساعت _

 :گفت و داد دستش به را چاي فنجان نشست، كنارش در و زد لبخندي مينو

 .تنبل آقاي شده صبح _
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 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهي متحير مهبد

 .نشدم زمان گذر متوجه اصال خوابيدم؟ همه اين من يعني _

 .كنم بيدارت نيومد دلم خوابيدي راحت طور اون ديدم وقتي ديشب _

 :گفت و رفت پنجره كنار به و داد خود به حركتي مهبد

 ... ارزه مي دنيايي به نگاهش كه باشم عزيزي كنار در سال تحويل موقع امسال كردم نمي فكر اصال عيده، امشب _

 ... كنار در اونم و جا اين از سر كردم نمي تصور اصال منم _

 :گفت و كرد بود دوخته چشم بيرون به و بود ايستاده او كنار در اكنون كه مينوشكا به نگاهي مهبد

 كني؟ نمي تموم رو حرفت چرا _

 :گفت پوزخندي با مينوشكا

 .نداره اهميتي اش بقيه شايد دونم نمي _

 كردي؟ صحبت خودمون مورد در عمو با _

 فشرد مي خود در را او كه سنگيني غم متوجه او تا سازد پنهان مهبد از همچنان را خود صورت كرد مي سعي كه مينوشكا
 :گفت نشود

 .بگيرم تصميم تونم مي باشم مايل طور هر خودم. گذاشتن خودم عهده به رو انتخاب ها اون _

 .ممكنه غير برام كردنش باور كه شده درست سريع انقدر چيز همه خوابه، يك مثل درست كنم باور تونم نمي هم هنوز _

 بر را ظريفش انگشتان ماهرانه مينوشكا. كشاند كهنه پيانوي كنار به را او خوشي صداي ولي نديد خود كنار در را مينوشكا
 ماالمال دلش و بود شده دوخته دور اي نقطه به نگاهش. كرد مي هايي زمزمه آرام خود و آورد مي در حركت به آن روي
 از را او نوايش سوز ولي طپيد مي همچنان تاب بي نگاه گرو در قلبش. لرزيد مي عزيزانش از دوري رنج و اندوه و درد از

 .داد مي نشان تر غمگين هميشه

**** 
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 كوه؟ بياي نداد اجازه خانم شدي؟ ذليل زن اولش همين از مهبد بيچاره _

 :گفت و خنديد دوستش سخن از مهبد

 .شه مي منم نوبت بذار ولي داري حق بگو داري دوست هرچي جان، پيمان بگو _

 .بري پايين پله از ده نمي اجازه بهت خانم كه درآوردي بازي ديوونه آنقدر نيستم، تو مثل كه من _

 :گفت و كرد دخالت مينوشكا بار اين

 .بكنه هندوستان ياد فيلش مهبد نكن كاري كنم مي خواهش پيمان _

 :گفت پيمان و خنديدند مردان المثل ضرب اين شنيدن از

 .رسه مي گويي ناسزا نوبت فردا پس فردا، كنم مي فكر داري، خوبي پيشرفت _

 .كنم صحبت تر روان بتونم تا بكشم زحمت بايد خيلي كنم مي فكر كردم؛ زياد رو ام مطالعه مدتيه _

 .كني مي صحبت بهتر خيلي اول روزهاي از _

 .كردم مي صحبت افتضاح واقعا كه كنه مي اعتراف داره پيمان، ببين _

 .نداشتي چنداني فرق گرنه و كنم تشويق رو تو خواستم فقط عزيزم، نه _

 .خنديدند سه هر و

 :گفت ساعتش به نگاهي با پيمان

 كني؟ مي كار چه تو مهبد. باشم كنارش سال تحويل دادم قول مادرم به. كنم زحمت رفع بايد ديگه ها بچه خب _

 :گفت و گرفت پيشي او از مينوشكا

 .شدند نگرانش ديگران و داريوش حتما ببر، خودت با اونم لطفا _

 .بمونم كنارت داشتم تصميم اما _

 .باشي كنارشون در تو دارند دوست كه دونم مي ترند، مهم ات خانواده جان مهبد ولي _
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 .شن مي خوشحال ديدنت از همه حتما. دارند دعوت ما خونه فاميل همه امشب. بياي بايد هم تو _

 :گفت است دويشان هر نفع به جمع آن در او نبودن دانست مي خود كه مينوشكا

 ...من آخه نباشم من كه بهتره _

 .باشم كنارت منم كه اين مگر بموني، تنها جا اين ندارم دوست كنم، نمي قبول رو حرفي هيچ من _

 ...خوبي نظر ديگرون و شهين كه دوني مي بهتر خودت جان، مهبد _

 !گفتم كه همين _

 :گفت و كرد دخالت پيمان

 .باشه نگرانت كه بده حق اون به. مينوشكا كن قبول كنه مي اصرار قدر اين كه حاال _

 .شد راهي دو آن با اش باطني ميل خالف بر مينوشكا و

 :گفت مهبد به رو پيمان راه بين در

 نباشيد؟ دور هم از همه اين كه آري نمي گير آپارتمان يه براش تهرون تو چرا _

 .كنه نمي قبول ولي دادم پيشنهاد بهش بار چند كنه؛ نمي قبول خودش _

 .كنم پيدا رو مناسبي جاي كمكت با كنم مي سعي تعطيالت از بعد باشه، تو با حق كنم مي فكر بار اين اما _

 .ببينم رو تو تونم مي بخوام زمان هر كه اين هم شه، مي راحت من خيال هم طوري اين _

 :گفت شوخي به مينوشكا

 .هستي خودت فكر به سركار پس _

 ... كرده كاري هر هم حالش به تا دونستي نمي مگه _

 ببندي؟ رو ات گنده دهن اون شه مي پيمان _

 كني؟ مي ترش زود چرا چيه؟ _
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 .كرد سكوت به وادار نيز را دو آن مينوشكا سكوت و

 جا آن در را اقوام همه طور آن كه اين از مينوشكا. كرد دعوت سكوت به يكباره به را شلوغ فضاي دو آن شدن وارد
 .كرد ترس احساس كمي ديد مي خود به دوخته چشم

 :گفت داريوش به رو اقوام ديدن با مهبد

 .هستيم ليست تو هم ما بود رفته يادتون كه اين مثل _

 :گفت شهين

 .باشيد تنها نياد بدتون شايد كردم فكر _

 :افزود مادر سخن ادامه در هم فروغ

 جان؟ مينو نه مگه گذره مي خوش بيشتر تنهايي مطمئنا _

 .كرد خود متوجه را او و انداخت مهبد صورت به را سنگينش نگاه مينو و

 :گفت عرشيا به رو مهبد

 طور چه دونم مي خوب خودم گرنه و كني ساكت رو اون خودت بهتره بگيري؟ دست به رو زنت افسار نتونستي هنوز _
 !كنم اش خفه

 مهربان دستان حتي. لرزيد مي عصبانيت از هنوز مينوشكا. گرفت قرار كنارش در خود و كرد نشستن به دعوت را مينو و
 .سازد آرام را او توانست نمي هم مهبد

 :گفت مهبد به رو و رساند او به را خودش هوري

 .بزنم باال آستين برات خودم تا نگفتي زودتر چرا عمه _

 .بهتره نندازم زحمت به هم را شما كردم فكر نديدم خيري كه مادر و پدر از جان عمه _

 :داد ادامه و كرد ديگران به نگاهي هوريه

 ديگه؟ تمومه چيز همه يعني پس _
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 .اس شده تموم چيز همه مينوشكا و من نظر از بله بدن اجازه ديگرون اگر البته _

 :گفت و كرد دخالت فرهام

 خيلي داشتيد باهم اوايل كه سردي روابط اون وجود با شه، نمي باورم هنوز رسيديد، تفاهم به زود خيلي نفر دو شما _
 .حيرته جاي

 .نيست ممكن غير دنيا اين تو هيچي نفر يك قول به جان دكتر نه _

 عيده؟ شب امشب رفته يادتون نكنه. بديم خاتمه رو بحث اين بهتره اس خسته مهبد ها بچه _

 :گفت و برخاست جا از مهبد

 .كنم مي استراحت كمي شام موقع تا _

 .كند همراهي را او تا خواست مينوشكا از و

 :كرد زمزمه آرام. بود غنيمت مينوشكا براي سنگين جو آن از بودن دور اي لحظه حتي

 .بگيرم قرار جمع اين در امشب نبودم مجبور كاش _

 كسي دم نمي اجازه باش مطمئن بمون، كنارم كنم مي خواهش ولي بشي ناراحت طور اين تو كه شدم باعث من دونم مي _
 .بشه آزارت باعث

 .نيست خوب برات اصال هيجان كني، استراحت كمي بهتره نكن ناراحت رو خودت _

 .نيستند فكرم در ام خانواده هستي سالمتيم نگران تو كه اندازه اين _

 .كن استراحت كمي مهبد كنم مي خواهش _

 كند سرگرم آلبومي تماشاي به را خود كرد سعي تحرير ميز كنار در خود و شود وارد رختخواب به تا كرد كمك او به و
 .كرد متوجه خود به را او آرام نجوايي ولي
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 رو پسرم اومده حاال كرده مي غلطي چه داشته جا اون حال به تا نيست معلوم كنم؟ فدا رو پسرم من چرا جون هوري نه _
 حاال بوده كاره چه جا اون هرزه دختر اون نيست معلوم بگه، خواد مي چي هر داريوش دم نمي اجازه من! بدزده من از

 .كنه بازي پسرم زندگي با دم نمي اجازه من. كنه تموم جا اين رو گندش باقي اومده

. دربياريم چنگش از رو ارث اون مهبد طريق از بتونيم شايد كن تحمل مدتي شي؟ مي عصباني زود انقدر چرا شهين _
 .بشه ثروت همه اون صاحب مفتي همين به گذاشت شه نمي

 بايد فقط. دربياره چنگش از رو امالك همه راحت خيلي تونه مي اون مهبده، چنگ تو مينوشكا االن گه مي راست هوري _
 .كنيم صبر كمي

 برد خودش با و كرد هوايي رو اون اگر شه مي چي پسرم تكليف پس زني؟ مي رو هوري حرف داري هم تو داريوش _
 كنم؟ سرم به خاكي چه وقت اون چي؟

 ... اين تر زرنگ مهبد _

 را اي جمله كردن بازگو قدرت حتي. شد شوم نقشه آن ماندن تمام نا باعث جمع آن در مينوشكا ناگهاني شدن ظاهر
 گريستن به شروع خيابان در گذاشتن پاي با و شد خارج ساختمان از سرعت به. سازد رها افكار آن از را خود تا نداشت

 .گرفت بر در را اندامش لرزشي سخنان آن يادآوري با و ريخت اشك خود روز و حال به. كرد

 ريا و فريب همه آن از را خود داشت تصميم فقط مهتابي شب آن در. بود اهميت بي برايش مردم آمد و رفت و هياهو
 بر خستگي با را خود ديد اتومبيل با دور از را او گذشت مي قباد با تماسش از كه طوالني نسبتا مدتي از پس. سازد دور
 .كند استراحت كمي تا بست را ها چشم و كرد رها صندلي روي

 مي ولي. درآيد سخن به خود او تا نياورد زبان بر سخني ولي شد اش ناراحتي متوجه كاويد مي آينه از را او كه قباد
 سعي پس. است نيافته آرامش براي مأمني و اند كرده ويران را اش آشيانه كه است اي پرنده همانند شب آن او دانست

 .سازد آرام را اش ريخته برهم افكار بتواند كمي تا شود باعث منزل به رسيدن تا كوتاه آرمش آن كرد

 **** 

 

 شدي؟ خيز سحر _
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 :گفت لبخندي با. ديد را قباد و نگريست پشت به

 .كنم استفاده فرصت از تا كرد وسوسه منو عالي هواي اين _

 .باشيد تنها باشيد داشته دوست شايد كردم فكر ولي بدم جواب خواستم و شنيدم رو تلفن صداي بار چند ديشب _

 بوده مهبد جانب از مكرر هاي تلفن آن دانست مي. بود بيزار شب آن به انديشيدن از حتي. افتاد گذشته شب وقايع ياد به
 .بينديشد تنهايي در را مدتي تا داشت تمايل بيشتر ولي

 .ببرمتون بريد خوايد مي جايي اگر نداريد؟ احتياج چيزي به _

 .بزنم نگار به سري خوام مي رم نمي دوري جاي _

 خود گرم زندگي به سادگي به هياهو همه آن از دور به طور آن كه خورد غبطه او حال به لحظاتي براي قباد شدن دور با و
 .داد مي ادامه خانواده كنار در

 :گفت آرام و كشيد آغوش در گرمي به را او مقابلش در نگار شدن ظاهر با و داد تكان برايش دستي سرهنگ ديدن با

 نيستم؟ كه مزاحم _

 .جاست اين امروز هم فرشيد اتفاقا كردي خوشحالمون خيلي عزيزم، نه _

 :گفت و آمد استقبالش به فرشيد

 .نگرفتي ازمون سراغي دادي فراري بخش از رو ما بيمار كه وقتي از كرديم زيارت رو شما باالخره! عجب چه _

 .هستم مزاحمتون هميشه كه من _

 خوشحال باشي داشته دوست اگر داديم مي رو كوتاه مسافرت يك ترتيب داشتيم نگار و من. اومدي موقع به كامال اما _
 .كني همراهي رو ما شيم مي

 بهمون حتما بريم آباد محمود در ويالمون به روز دو قراره. گذره مي خوش خيلي تو وجود با مطمئنا مينو، گه مي راست _
 .گذره مي خوش

 :گفت شادي با مينوشكا
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 .باشم مزاحمتون ترسم مي ولي دارم دوست خيلي _

 .بياي تو كه شيم مي خوشحال خيلي ما حرفيه؟ چه اين _

 منو كار اومدي كه حاال ولي نباشي كردم فكر نشدم موفق ديشب ولي بگيرم تماس باهات مورد اين در داشتم تصميم _
 .كردي تر آسون

 داده قرار تنگنا در آنقدر را او ديگران و شهين داشت يقين! بود واهي خيالي فقط گرفته تماس او با مهبد كه اين فكر پس
 .شده روابطشان زدن هم بر به راضي خود كه اند

 .آيم مي نباشم مزاحم اگر باشه _

 .كنيم حركت ظهر از بعد قراره چون كني آماده رو وسايلت زودتر بهتره پس! شد عالي _

 پاي با. كرد مي سفر آن شيفته بيشتر را او برادرش و نگار كنار در بودن و ساخت مي تر آرام كمي را او سفر فكر
 :گفت و آمد استقبالش به شوكت باغ به گذاشتن

 .داريد ميهمان خانم _

 :گفت متحير

 هست؟ كي _

 .ندادن اجازه آقا بيام، دنبالتون به خواستم هستند منتظرتون اتاق در كه ساعتيه االن خان مهبد _

 كنارش از آرام و كرد اش گرفته چهره به نگاهي چوب چار بين در او ديدن با و افزود هايش گام سرعت به مينوشكا
 :گفت و شد اتاق وارد و گذشت

 .شدم نمي خارج خونه از بياي ديدنم به قراره دونستم مي اگر _

 .بود دليل بي انگار ولي بودم نگرانت _

 :گفت و زد پوزخندي مينوشكا

 .نگرفتن ازت رو شدن نگران اجازه باز خوبه _
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 ولي... گرفتند رو خودشون جواب پيش شب همان ها اون همه كه ديشبه هاي حرف منظورت اگه بگي، خواي مي چي _
 !كني ترك منو اطالع بدون طور اون كردم نمي تصور اصال

 تو يعني كنند مي صحبت موردم در دارند طور اين ها اون كه بشنوم و بمونم جا همان داشتي؟ توقعي چه من از تو مهبد _
 موندي؟ مي بودي من جاي اگر

 :گفت و نشاند تخت كنار در را او مهبد

 ها ميهمان كه زدم فرياد آنقدر. باشه افتاده اتفاقي بايد كه زدم حدس نديدم رو تو و شدم بيدار وقتي دم مي حق بهت _
 درد به بدجوري رو كوچيكت دل كه فهميدم. گفت رو چيز همه كه بود ترسيده قدر اون شهين. كردند ترك را جا آن

 كن باور مينوشكا ولي بياد بدت منم از داري حق چطوره؟ حالت حاال...  ولي بيام دنبالبت به خواستم موقع همون آوردند
 امالك بدون چه و امالك با چه نيست مهم برام خودت جز به چيز هيچ االن ولي داشتم امالك اين به چشم اوايل شايد من
 .ها اون

 :گفت ماليمت با و دريافت را او گفتار صداقت مينوشكا

 دوست هيچ. ندادم اهميتي تو خاطر به ولي. داشت خواهد همراه به رو ها آسيب اين كنارت در من بودن دونستم مي _
 .بشه وارد تو به اي صدمه شم باعث ندارم

 بي طور اين شنيدي نمي رو حرفا اون اگر شايد. بردم نمي جا اون به خودم با رو تو و دادم مي گوش حرفت به كاش اي _
 .شدي نمي تاب

 اين اميدوارم كنم استراحت كمي تا باشم تنها دارم دوست ولي بروم سفر به شايد باشم، تنها روز چند خوام مي مهبد _
 .كني درك رو خواهشم

 با برام هميشه كه باش داشته ياد به ضمن در و كني فراموش رو ها صحبت اون بده قول فقط عزيزم؛ مايلي طور هر _
 .هستي عزيز و ارزش

 يقين خوام مي ولي بمونم كنارت در رفتارها اون وجود با شده باعث تو شفاف محبت همين شايد و مهبد خوبي تو _
 .ببينم تندرستي و صحت در رو تو هميشه دارم دوست و هستم عالقمند تو به منم كني حاصل
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. داد همسرش و شوكت به دستوراتي و كرد آماده را سفرش اسباب سرعت به و گرفت اي تازه جان مهبد، از شدن جدا با
 مي خارج بيهوده افكار از مدتي كار اين با دانست مي. آورد بوجود خانه در تغييراتي سفر از بازگشت در داشت تصميم
 .شود

 .گرداند باز رفته راه از را او تلفن صداي

 ...بله _

 ...مينوشكا مادمازل _

 كردي؟ من از يادي باالخره چطور شبه جا اون البته يعني...  روز موقع اين استپان آه. هستم خودم بله _

 .بگم تبريك بهت را شمسي نو سال گرفتم تماس. شوم مزاحمت نخواستم اما كنم؛ صحبت تو با زودتر داشتم دوست _

 كني؟ مي چه بگو خودت از! داري لطف خيلي تو _

 .شه مي باورتر قابل غير برام تو بازگشت نويد كنم مي نگاه تو خالي نيمكت به كه بار هر! تو بدون هم اون زندگي _

 .بيام تونم نمي فعال من... من راستش _

 اومده؟ پيش اي مسئله مگه چرا؟ آخه! بياي توني نمي _

 .گشتم مي بر اين از زودتر نبودم مجبور اگر ولي مفصله جريانش _

 .بموني جا همون كه كرده وسوسه رو تو ثروت اين شايد رسيده تو به كالني ثروت كه شنيدم مارگارت از _

 اطالعات تا گيرد مي تماس او با روز هر تقريبا استپان كه بود گفته او افتاد مارگارت پيش روز چند هاي صحبت ياد به
 .كند دريافت مينوشكا از جديدي

 .گيرم مي تماس باهات خودم بدي اجازه اگر نيست برام كردن صحبت امكان االن استپان ببين _

 بشي؟ موندگار اونجا كه شده باعث كسي بگو، من به رو چيز يه فقط _

 ...اس پيچيده خيلي اصال...  من بدم توضيح برات بايد _

 .زنم مي گول رو خودم دارم خود بي من و بود درست حدسم پس _
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 ...بدم توضيح بده اجازه نيست؛ درست اين استپان اما _

 باالخره او ولي شود مطلع ماجرا از طور آن استپان نداشت دوست هيچ. داشت اي مكالمه پايان از نشان تلفن، ممتد بوق اما
 .شد مي روبرو حقيقت اين با بايد روزي

 

 .هستند منتظرتون بيرون بهرنگ سرهنگ خانواده خانم _

 و كرد مي رانندگي فرشيد. رساند صميمي و گرم خانواده آن به را خود و گذاشت باقي جا همان را افكارش تمامي باشتاب
 و فشرد را مينوشكا دست نگار. كند استراحت را مسير تمامي كرد مي سعي و بود نشسته آسوده كنارش در سرهنگ

 :گفت

 !گذره مي خوش بهت حتما اومدي ما با كه كردي خوب خيلي _

 :گفت و كرد تنظيم او روي را آينه فرشيد

 .بده بهت رو بردن لذت اجازه نگار هاي حرفي پر اگر البته _

 مورد در اي عقيده ابراز با گاهي از هر كه بود نگار فقط و كرد اشغال را اتومبيل فضاي سنگين سكوتي مدتي براي
 خود استپان ولي برد نمي گمان اصال بود استپان تماس انديشه در هنوز كه مينوشكا. شكست مي را سكوت اين اطرافشان

 شروري پسر كه اين با داشت، خبر طوفانش سراسر زندگي از خوبي به. دهند ادامه را اشان دوستي تا ورزيد، مي اصرار
 براي تواند نمي هرگز كه دانست مي خود ولي بردارد شرارت همه آن از دست بود شده حاضر مينوشكا خاطر به ولي بود

 .دارد نگه آرام گونه آن را او طوالني مدتي

 نه؟ يا اومدي كشور شمال به هم قبال پرسيدم كجايي؟ معلومه هيچ مينوشكا هي _

 .بودم جا اون كوتاهي مدت فقط ولي رفتم چالوس به داريوش خانواده اتفاق به بار يه فقط _

 :گفت و كرد نگاهش آينه از فرشيد

 .كني ديدن جا اون از بيشتر شما تا بمونيم بيشتر كنيم مي سعي بار اين اما! نداشتي سياحت براي كافي فرصت پس _

 رو خودم تنهايي در بايست مي طور چه دونستم نمي رسيديد نمي دادم به هم برادر و خواهر شما اگر فرشيد، متشكرم _
 .كنم سرگرم
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 :گفت پوزخندي با فرشيد

 احساس تا كنه مي كاري هر خاطرت به شناختم اونو كه طور اون كني؟ تنهايي احساس زياد نبايد كه مهبد وجود با _
 .بكني راحتي

 .نشم مزاحمش زياد كنم مي سعي همين براي. كنه استراحت بايد بيشتر داره اون كه وضعيتي با اما _

 .اقباله خوش خيلي مطمئنا تو مثل مهربوني و زيبا پرستار وجود با! مهبد حال به خوش _

 :گفت لبخندي با مينوشكا

 .داري مهربوني و خوب خواهر هم تو _

 .ايه ديگه چيز مهبد پرستار اما _

 روي او از ديد مي او نگاه حصار در را خود كه مينوشكا. دوخت مينوشكا صدفي صورت به تير همچون را نگاهش و
 .كند سرگرم اطراف مناظر ديدن با را خود مسير باقي در تا كرد سعي و برگرداند

 :گفت پسرش به و داد حركتي اندامش به. بود كرده اختيار سكوت زمان آن تا كه سرهنگ

 .كني استراحت كمي بايد هم تو ضمن در برسيم، خودمون به كمي بايد دار، نگه رستوران كنار _

 .كنيم مي توقف هميشگي رستوران كنار پيچ اين از بعد بده اجازه جان، سرهنگ چشم _

 :گفت و كرد مرتب كمي را خود ظاهر نگار

 طوريد؟ چه مشاعره با. باشيم داشته سرگرمي يك بهتره راه باقي براي _

 :پرسيد كنجكاوي با او و دوخت مينوشكا به را خود نگاه و

 هست؟ بازي نوع چه مشاعره _

 بازي مشاعره كه داد توضيح برايش و داد دلداري را او نگار. شد شرمنده سؤالش از كمي بهرنگ خانواده خنده صداي با
 .نيست

 :گفت و زد لبخندي مينوشكا
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 .نشدم آشنا فارسي زبان با كامل طور به هنوز من _

 .شناسي نمي رو كسي هم خاك اين شاعران از حساب اين با پس _

 :گفت فرشيد جواب در

 سپهري " ها اون بين در كرده آشنا ها اون از برخي با منو قباد بودم ايران در كه مدتي در. نيستم اطالع بي هم قدر آن _
 .كنم درك تونستم ديگران از بيش رو "

 :گفت لذت با نگار

 سپهري سهراب به، به _

 آييد مي اگر سراغم به

 بياييد آهسته و نرم

 بردارد ترك مبادا كه

 من تنهايي نازك چيني

 ....هستم هاش نوشته عاشق من

 كشيد طرفين به را ها دست فرشيد. كنند استراحت را ساعتي تا شدند خارج اتومبيل از همگي رستوراني، كنار در توقف با
 چند داد ترجيح فرشيد ولي رساند رستوران داخل به را خود ديگران از زودتر سرهنگ. دهد عضالتش به استراحتي تا

 .بدوزد چشم اطراف به و بايستد جا همان را اي دقيقه

 گرفتند قرار ميز پشت همگي وقتي. گذاشتند تنها را او كوتاه مدتي آرايش تجديد براي و گرفت را دوستش دست نگار
 :گفت شيطنت با فرشيد. بود داده را چيز همه ترتيب سرهنگ

 !داده رو چيز همه ترتيب سرهنگ هميشه مثل _

 :گفت پوزخندي با نگار

 .كرديم مي ضعف گرسنگي از داشتيم و بوديم جاده تو هنوز كه سپرديم مي تو به رو كارها اگر _
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 .بدونيد بيشتر رو مردها ما قدر تا بمونيد خونه همون تو بايد ها خانم شما اصال. كني مي شروع داري دوباره نگار ببين _

 سرت از پوست كه بياد گيرت زني اميدوارم. آم نمي كوتاه شرايطي هيچ تحت بار اين چون نكن شروع باز فرشيد _
 .بكنه

 .زياده براشون هم تفريح حتي باشند خونه تو شب تا صبح از بايد اند هم مثل ها زن همه اصال! كردي خيال _

_ ،زنه مي حرف خودش براي طور همين داره گي؟ نمي هيچي فرشيد به سرهنگ ا. 

 .بكنيد رو ميهمانتون مالحظه هم كمي ساكت ها بچه _

 !بگو چيزي هم تو جان مينو _

 .نكنيد خانوادگي دعواهاي وارد منو كنم مي خواهش _

 :گفت و خنديد صدا با فرشيد

 .كرد ثابت رو موضوع اين سكوتش با هم مينوشكا حتي بود من با حق ديديد _

 در حرفات مراقب كمي سفر اين تو بهتره پس. بگي خواد مي دلت چي هر شه نمي دليل اين ولي كردم سكوت درسته _
 .كني جمع خوب رو حواست بهتره پس. يكي تو و هستيم نفر دو ما االن چون باشي ها خانم مورد

 :گفت و كرد زدن كف به شروع صحنه اين ديدن با نگار و كرد سكوت بود خورده جا كمي تهديد اين از كه فرشيد

 طوره؟ چه حالت االن فرشيد خب اومدي، خوش زنان حقوق حاميان جمع به! مينو آفرين _

 :گفت شيطنت با فرشيد

 !بيني مي حاال كنم، مي تالفي موقع به _

 كني؟ غرق دريا تو رو دومون هر قراره نكنه _

 .كنم فكر موردش در بايد نيست بعيد _

 :گفت و كرد دخالت مينوشكا

 .دم مي نجاتت حتما هستم ماهري شناگر من جان نگار نباش نگران _
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 .باشي خودت مراقب بهتره پس. هستي طرف قدري حريف با بار اين انگار خان فرشيد _

 :گفت و كرد دخالت سرهنگ

 .بيفتيم راه تا كنيد تموم رو غذاتون زودتر بهتره! كنيد مي بحث هم با شماها قدر چه _

 :گفت و داد قرار گوشش كنار را دستش احترام حالت به فرشيد

 .بفرماييد شما هرچي قربان شه مي اطاعت _

 جاده به چشم كرد مي زمزمه خود با آرام كه فرشيد و رفتند خواب به يك هر سرنشينان اتومبيل دوباره حركت با
 .دوخت

 او مهبد براي اش نگراني و بود مهبد فكر در مدام كند استراحت اي لحظه براي حتي نتوانست كرد سعي چه هر مينوشكا
 انجام باشد مايل طور هر را كارهايش و دهد نمي اهميت پزشكش تجويز به هرگز او دانست مي. كرد مي منقلب بيشتر را
 .دهد مي

 كني؟ نمي استراحت چرا _

 :گفت و شد جابجا كمي ديد خود متوجه را فرشيد آينه از

 !شه مي حواس بي خيلي مواقع جور اين در. نخوره داروهاشو موقع به ترسم مي مهبدم نگران _

 اومدي؟ مسافرت به ما با كه داره خبر _

 .داد تكان تأييد عالمت به سري

 .بودي كنارش در خودت اقل حد نكردي همراه خودت با اونو چرا هستي نگرانش اندازه اين تا اگر _

 ... اين از بيش ديگه خواستم نمي كافيه ات خانواده براي من مزاحمت _

 .بياد ويال به تا كني دعوت ازش و بگيري تماس باهاش رسيدن محض به بده قول حرفيه؟ چه اين _

 ... كه خوام نمي اما _

 ...بهتره خيلي اش روحيه براي تو كنار در بودن و سفر اين كنم مي فكر ضمن در نداره، مزاحمتي اصال _
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 .كردي پيشنهاد رو راه بهترين تو فرشيد، متشكرم _

 .كني استراحت كمي مقصد به رسيدن تا بهتره حاال. بشي آروم كمي تا شدم باعث كه خوشحالم _

 .رفت خواب به آرمش با را راه باقي و كرد استقبال فرشيد پيشنهاد از لبخندي با

 به نگار. بود شده واردش اتومبيل كه افتاد ساختماني به چشمش تاريكي در و گشود چشم ماشين، آرام هاي تكان با
 :گفت و زد لبخند نگاهش

 .شي بيدار ديگه بهتره رسيديم _

 تكان دستي برايش سرهنگ آنها به پيرمردي شدن نزديك با. كرد احساس را مطبوعي سرماي اتومبيل از شدن خارج با
 :گفت و داد

 حيدر؟ طوري چه _

 !اومديد خوش خانم نگار خان، فرشيد به، به! اومديد خوش خيلي قربان، سالم _

 :گفت فرشيد به رو و دوخت مينوشكا به نگاهي

 دكتر؟ شديد ها مرغ قاطي هم شما باالخره _

 :گفت و خنديد صدا با سرهنگ

 .ماست خانوادگي دوستان از خانم اين حيدر، نه _

 :گرفت را دوستش دست نگار

 .منه دوستان از مينوشكا حيدر، _

 :افزود خود بحث ادامه در و گفت آمدي خوش حيدر

 .بيني مي حاال! خان فرشيد مونه نمي دوستتون هميشه كه مطمئنم من اما _

 .ساختمون داخل ببري رو وسايل بهتره! حيدر خيالش بي _

 .نبود درست حرفم اگر بيني؛ مي حاال ولي خندي مي پيرمرد من به _
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 :گفت گوشش كنار شيطنت با فرشيد

 .زنم مي نامت به رو ويال همين دربياد آب از درست حرفت اگر _

 .شد ويال وارد ديگران از زودتر و

 و كوچك هاي پنجره و مشبك چوبي هاي ديواره ديدن و انداخت اطراف به نگاهي ساختمان به شدن وارد با مينوشكا
 اختيارش در را ها اتاق از يكي و كرد هدايت ساختمان باالي طبقه به را او نگار. كرد مجذوب را او قديمي تابلوهاي
 :گفت و گذاشت

 مي رو دريا منظره بهترين اتاق اين از ضمن در. ببيني رو خورشيد طلوع توني مي پنجره اين از صبح توئه، اتاق جا اين _
 !تماشائيه خيلي جا اين از غروبش. كني نگاه توني

 .نگار متشكرم _

 استفاده خواستي اگر سالنه همين ته كتابخونه تو هم تلفن ضمن در. هستم كناري اتاق من داشتي احتياج چيزي به اگر
 .كني

 امواج صداي به را كوتاهي مدت. داد گوش امواج صداي به و رفت اتاقش پنجره كنار به مينوشكا نگار، شدن خارج با
 .كند استراحت تا رفت تخت سوي به آن از پس و سپرد گوش

 دانست مي خوب. دهد مي خود دست كاري حتما دانست مي بود، مهبد فكر در مدام. بخوابد نتوانست ولي كرد تقال مدتي
 ولي بپردازد خود به فقط او به كردن فكر بدون را مدتي تا كند سعي داشت تصميم. است ناراضي مسافرتش از مهبد كه
. بوده خود فكر به فقط و گذاشته تنها را او كه كرد مي سرزنش را خود مدام. بود هولناكي اضطراب دچار. بود ممكن غير
 چند پاورچين. بيابد را كتابخانه توانست زحمت به سالن روشن و تاريك در رساند كتابخانه به را خود زمان به توجه بي
 كه بود اميدوار و گرفت را مهبد همراه شماره سرعت به تلفن يافتن با نشود، ديگران استراحت مزاحم تا برميداشت قدم
 .باشد بيدار او

 

 .شنيد را مهبد خسته صداي ممتد بوق چند از پس

 !بودم نگرانت خيلي ولي شدم استراحتت مزاحم دونم مي _
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 .كني فراموش منو قراره بازگشتت تا كردم مي فكر توئه، صداي اين مينوشكا _

 طوره؟ چه حالت _

 .موندي مي كنارم در بود مهم برات اگر _

 .شدم نمي مزاحمت شب موقع اين نبودي مهم اگر _

 كجايي؟ االن راستي. كنم مي دلتنگي احساس كمي فقط. كنم ناراحتت خواستم نمي _

 .رسيديم تازه سرهنگ، ويالي تو _

 .گرفتي مي تماس فردا و كردي مي استراحت بود بهتر _

 نه؟ يا خوري مي موقع به رو داروهات راستي. خوبه حالت كه شدم مي مطمئن بايد _

 .رفتي و گذاشتي و كردي خودت وابسته رو ما خوب خانم؛ بگو خودت از داروها خيال بي اصال كنم مي سعي _

 نيستم؟ اينطور من كني مي فكر _

 :گفت و كرد كوتاهي خنده مهبد

 .كردي نمي تركم بودي اگر نيستي؛ من مثل _

 .گرفتم تماس باهات خاطر همين به هم االن _

 .كنم مي تحمل رو ات دوري ولي سخته هرچند. بزني هم به من خاطر به رو سفرت خوام نمي _

 .جا اين بياي هم تو خوام مي من كنم تحمل تو مثل تونم نمي من اما _

 .مونم مي منتظرت جا همين گفتم جان مينوشكا _

 .بگذاري انتظار در منو زياد ندارم دوست هيچ ضمن در! جا اين بياي خوام مي من اما _

 .بشم بهرنگ خانواده مزاحم منم كه نيست درست اين مينوشكا _

 .كردند دعوت رو تو خودشون ها اون چون باشه راحت بابت اين از خيالت _
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 ... اما _

 .باشه راحت خيالت ها اون طرف از ولي ندارم حرفي بياي نداري دوست اگر _

 باش مطمئن. هستم تو طرف از كوچيك اشاره يك منتظر فقط كه دوني مي خوب خودت عزيزم؟ مينوي حرفيه چه اين _
 .كنم مي پرواز جا اون به تو ديدن زودتر براي

 .نشي خسته زياد تا كني استراحت رو مدتي كني سعي مسافتي هر در ضمن در. كني رانندگي احتياط با كه بده قول _

 شدي؟ راضي حاال دم مي انجام مو به مو رو سركار اوامر باش مطمئن عزيزم، چشم _

 .هستم منتظرت جاده به چشم جا اين در من كه باشي داشته توجه موضوع اين به مسير تو خوام مي _

 .هستم ديدارت مشتاق تو مثل منم كه چون عزيزم، باش منتظرم _

 به و نشست آنجا سكوت در را مدتي. كند رانندگي احتياط با تا خواست او از دوباره و داد مهبد به رو ويال آدرس مينوشكا
 كتابخانه از شدن خارج با. كند استراحت را شب ساعت باقي تا گرفت تصميم آن از پس و انديشيد اطرافش وقايع و خود

 :گفت و رفت جانبش به بود ايستاده حياط به رو پنجره كنار در كه فرشيد ديدن و

 ...نخوابيدي؟ چرا _

 :گفت او به رو و گرفت فاصله پنجره از مينوشكا ديدن با فرشيد

 گرفتي؟ تماس مهبد با راستي نخوابيدي؟ چرا تو _

 :گفت شد مي دستخوشش مكالمه آن آوري ياد از كه لذتي با

 .كنم پيدا نجات نگراني اين از من شد باعث كه بود تو لطف اين. بشه وارد ما جمع به فردا اونم كنم مي فكر _

 .داره تو مثل مهربوني فرشته كه خوشحالم مهبد براي بيشتر و شدم تو به كمكي باعث كه خوشحالم _

 .داري رو آرزوش كه چيزي همون. بشي مهربون و زيبا فرشته يك صاحب هم تو روزي كه اميدوارم _

 .داشتني دوست و مهربون هم و دلربا هم و زيبا هم شه نمي سيندرال مثل كس هيچ مطمئنا ولي _

 كني؟ استراحت نرفتي چرا راستي _
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 تا داري دوست. شه مي بهتر فردا مطمئنا ولي كنم، استراحت خوب تونم نمي جديد مكان در اقامتم روز اولين هميشه _
 بزنيم؟ قدم دريا كنار كمي

 :گفت و كرد استقبال فرشيد پيشنهاد از نداشت خانه در ماندن براي تمايلي چندان كه مينوشكا

 .پذيرم مي ميل كمال با _

 .شدند خارج ساختمان از دو هر و

 انگيز سحر دريا هواي صبح اوليه ساعات آن در. رسيدند دريا كنار به تا گذشتند ويال ساختمان پشت از را كوتاهي مسافت
. دوختند چشم آب خروش به و ايستادند ساعتي امواج كنار در و رساندند ساحل به را خود. نواز گوش امواج صداي و بود

 او به فرشيد و نبود لطف از خالي ديد مي نزديك از را منظره آن بود بار نخستين كه مينوشكا براي خورشيد طلوع ديدن
 .بدوزد چشم منظره آن به تا داد را فرصت اين

 تو شه، مي آغاز ديگه زندگي شروع يك جهش، يك تحول، يك طلوع اين با كنم مي احساس! جادوئيه واقعا منظره اين _
 نداري؟ رو حس اين

 :گفت و زد لبخندي فرشيد

 طلوعش از بيش هم رو غروبش مطمئنا نيست، جدا اون از هم غروبش و طلوع و زندگيه يك خوش روز و شب وجود _
 .داشت خواهي دوست

 .بشم بزرگ غريب كشور يك در بايد من چرا مملكتي چنين اين داشتن با كه خورم مي افسوس اوقات گاهي _

 بگيري؟ بازگشت تصميم شده هيچ _

 دور تصور تونم نمي حتي كه ام وابسته بهشون قدر آن. كنم ترك رو ها اون تونم نمي كارش و پدر اوضاع خاطر به _
 .بكنم رو ها اون از بودن

 شدي؟ دور ها اون از مدت همه اين كه شد طور چه پس _

 :گفت و افتاد خود كهنه درد ياد به مينوشكا
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 ترك يعني نبودم انجامش به حاضر هرگز عادي شرايط در شايد كه كاري برگردم، كه شد باعث سرنوشت دست شايد _
 .ام خانواده

 :گفت و دوخت چشم غمگينش چهره به متعجب فرشيد

 افتاده؟ ات خانواده براي اتفاقي مگر چيه؟ منظورت _

 :گفت و رساند او به بلند گام چند با را خود فرشيد. كرد زدن قدم به شروع و داد تكان افسوس از سري

 اومده؟ پيش چي ات خانواده براي بگو مينوشكا كنم مي خواهش _

 هيچ. باشم تنها وقايع آن با خودم بده اجازه پس. داشت نخواهد چيزي لحظات اون دردآور يادآوري جز به گفتنش _
 .كنم تكرار خودم براي رو گذشته تلخ وقايع اون كردن بازگو با ندارم دوست

 .نمود اختيار سكوت و نكرد اصراري ديگر ندارد خود زندگي تلخ وقايع كردن بازگو براي تمايلي هيچ او دانست فرشيد و

 :گفت دهد تغيير را جو كه اين براي مينوشكا

 كنه؟ مي كار پدرت براي وقته چند حيدر _

 .ديدم ويال اين در اونو بودم ساله 5 ،4 پسر يك فقط من كه وقتي شايد ساله؛ خيلي _

 :پرسيد بود نشده ارضا ورودشان زمان كنجكاوي هنوز كه مينوشكا

 بشي؟ مرغ قراره كه گفت تو به چرا شد روبرو ما با وقتي _

 به اشك كه خنديد قدر آن. كرد خنديدن به شروع صدا با آن از پس و نگريست را او صورت حيرت با اي لحظه فرشيد
 .آورد ديده

 بود؟ مضحك من سؤال قدر اين _

 نوع اين كنه ازدواج قراره كه كسي براي فارسي زبون تو اصطالحه؛ يك شدي ها مرغ قاطي راستش مينوشكا، نه _
 .برن مي كار به رو اصطالح

 كردي؟ ازدواج تو مگه _
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 .هستي همسرم تو كرد فكر يعني...  تو و من كه كرد فكر فقط...  فقط تو ديدن با حيدر _

 شدي؟ متأهل هم تو بگه تو به نوعي به خواست مي پس فهميدم؛ حاال آهان _

 .خورد سنگ به تيرش اما تقريبا؛ _

 :گفت و كشيد كوتاهي خميازه مينوشكا

 .كردم پيدا اي تازه ي روحيه روي پياده اين با دارم استراحت به احتياج كنم مي احساس _

 خيلي زيباشو سيندرالي كنه فكر ندارم دوست. كني استراحت كمي مهبد اومدن تا بايد. برگرديم ساختمان به بهتره _
 .كرديم اذيت

 .رفت خواب به فورا اتاقش به رسيدن با و شد ساختمان راهي او با و آورد لب بر لبخندي مينوشكا

 

 سيزدهم فصل

 

 .كني باز روم به رو قشنگت هاي چشم اون تا بشم منتظر شب تا بايد نكنه شي؟ نمي بيدار چرا تنبل، خوشگل مينو، _

 سختي به. گشود را هايش چشم زحمت به آشنا صدايي باشنيدن اما دارد خواب به احتياج هنوز كرد مي احساس مينوشكا
 :گفت خوشحالي با و نشست برجاي سرعت به مهبد ديدن با. ببيند را مقابلش چهره توانست

 اومدي؟ كي تو _

 :گفت و نشست تخت لبه روي كنارش مهبد

 نمي خوابيدي؛ تازه و بود بيدار صبح تا كه گفت خانم نگار ولي شدم نگرانت نيومدي استقبالم به ديدم وقتي رسيدم تازه _
 .مهمه برام صدات شنيدن حتي كه كنم چه ولي بشم مزاحمت خواستم

 :گفت معترض و كشيد خود آشفته موهاي به دستي مينوشكا

 كني؟ رانندگي آهسته بودي نداده قول مگه _
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 !كنه مي عجول منو قدر چه تو به رسيدن دوني مي خوب كه تو _

 نيستي؟ خودت فكر به وقت هيچ چرا مهبد _

 :گفت و داد قرار خود نگاه حصار در را او نيلگون چشمان مهبد

 .باشي نگران كه نيست احتياجي ديگه تو پرستاري با هستم كنارت در كه حاال _

 ...نداشتي رو زبون اين اگر مهبد _

 .نداشت دوستم مينوشكا مثل مهربون و زيبا دختر اين كه _

 :گفت و برخاست جا از مهبد

 .بدم نشون بهت رو اطراف اين حسابي روز چند اين خوام مي. بياي تا مونم مي منتظرت پايين _

 :گفت و زد چشمكي مينوشكا لبخند با

 !عمو دختر نوكرتم خيلي خدا به _

 بر لبخندي كرده، آغاز مهبد ورود با را خوبي روز ديد مي كه اين از و ايستاد آيينه مقابل در مينوشكا. شد خارج اتاق از و
 از وقتي. شود مهبد شادي و نشاط باعث سفر اين در داشت تصميم كرد، انتخاب را بهترين هايش، لباس بين در. آورد لب
 تحسين با بود شده مينوشكا متوجه ديگران از زودتر كه نگار. ديد فرشيد با گفتگو سرگرم را مهبد رفت مي پايين ها پله

 :گفت

 .شدي ها فرشته مثل درست مينوشكا! من خداي واي _

 .كرد او متوجه را مرد دو نگاه و

 :گفت و كرد او به كوتاهي نگاه فرشيد. كرد نشستن به دعوت را او و كرد نگاهش تحسين با مهبد

 كني؟ استراحت تونستي _

 ... اگر البته بود عالي _

 :گفت و دوخت او به را مشتاقش نگاه مهبد
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 .شدم نمي مزاحم من اگر _

 .كنم استراحت تونستم مي بهتر نبود مشغول زياد فكرم اگر جان، مهبد نه _

 .كرد اش خانواده مورد در ساحل كنار هاي صحبت متوجه را فرشيد و

 ناهار بايد ديگه ساعت نيم سرهنگ حساب با كنم فكر كني، مي صبر ظهر تا كه اين يا خوري مي چيزي جان مينو _
 .بخوريم

 آوردي؟ رو داروهات مهبد راستي. مونم مي منتظر پس _

 .بيارمشون ماشين تو از بايد خانم، بله _

 .آم مي باهات منم پس _

 .شدند خارج ساختمان از دو هر و

 :گفت و دوخت او به را اشتياقش پر نگاه مهبد ماشين كنار

 .شدي تر داشتني دوست و تر خوشگل هميشه از _

 :گفت و زد لبخندي مينوشكا

 .سخته خيلي برام صدات نشنيدن حتي و كردم عادت تعريفات اين به كني مي باور مهبد _

 كني؟ مي چه دور تو از و باشم بيمارستان در مدتي باشه قرار اگر پس _

 .بموني تنها اي لحظه حتي ذارم نمي و مونم مي كنارت سايه مثل _

 :گفت و كرد وارد مينوشكا دست به فشاري

 كسي هر نصيب كه بوده تو كردن پيدا زندگي تو من شانس بهترين دوني مي هستي، مهربون و كوچيك فرشته يه تو _
 !شه نمي

 :گفت لبخندي با مينوشكا

 درسته؟ بودي اقبال خوش خيلي پس _
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 :گفت و خنديد صدا با مهبد

 .كنه جدا من از رو تو چيزي هيچ و كس هيچ دم نمي اجازه باش مطمئن و عزيزم درسته كامال _

 اين شر از زودتر تا باش خودت مراقب كنم مي خواهش پس. دارم احتياج تو پشتيباني به هميشه من مهبد، متشكرم _
 .بشي رها لعنتي غده

 :گفت و گرفت را دستش او تسلي براي. ديد مي مهبد گرم نگاه و مردانه چهره در را غمي وضوح به

 !جنگي مي بيماري اين با خاطرم به كه كنم باور خوام مي باشي؛ مقاوم بدي قول بهم بايد _

 .باشم داشته رو تو كه كنم مي كاري هر عزيزم مينوي باش مطمئن _

 :گفت مي كه صدايي با

 .اس آماده ناهار بياييد زود ها بچه آهاي _

 .بازگشتند ساختمان سوي به و برداشتند هم از چشم

 :گفت مهبد به رو و كرد نشستن به دعوت را آنها سرهنگ

 درسته؟ ديدمت، مرحوم بزرگ خانم خاكسپاري روز بار آخرين كنم مي فكر _

 .شيم مي اتون خانواده و شما مزاحم حسابي سفر اين با!... بودم ديدارتون مشتاق خيلي سرهنگ، درسته _

 .شيم مي مسرور شما خانواده ديدن از هميشه ام خانواده و من كوچك؟ صفارزاده حرفيه چه اين _

 :گفت و كرد دخالت فرشيد

 .بخوريم نشده سرد خانم بتول غذاي تا بهتره _

 :گفت مينوشكا به رو سپس

 .باشي چشيده رو شمالي غذاي طعم تا كنه تهيه شمالي غذاي خواستم خانم بتول از تو خاطر به _

 :گفت معترض نگار
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 رو تو هواي كمي خوبه اقل حد. رسه نمي من به كه خيرش شه، مي بابا زن رسه مي كه من به مادره، همه براي فرشيد _
 .داره

 :پرسيد و شد كنجكاو مينوشكا

 مادره؟ فرشيد مگه _

 :گفت گوشش كنار مهبد اين در و كردند خنديدن به شروع همه

 .رسه مي تو به نگار از بيشتر داره رو تو هواي خيلي فرشيد كه اين يعني اصطالحه يك اين _

 :گفت كالفگي با

 شيد؟ نمي خسته كردن صحبت تو كنايه همه اين از خودتون! داريد اصطالح قدر چه شما كه واي _

 :گفت لبخندي با فرشيد

 .كني مي عادت ها اون به كم كم هم تو_

 .كنم فراموش هم رو كردنم صحبت ترسم مي ولي _

 .كنه مي كمك بهت حتما ادبياته دبير نگار مينوشكا؛ باشه راحت خيالت _

 :گفت بقيه به رو و شد جدا ميز از ديگران از زودتر سرهنگ

 .كنم استراحت كمي منم تا كنيد گردش حسابي و بيرون بريد غذا از بعد بهتره _

 :گفت و كرد دنبال را مسيرش فرشيد. افتاد راه به كتابخانه سوي به و

 .نداريم را صدايي و سر و شيطنت گونه هيچ حق جا اين در و شديم اخراج شام موقع تا همه كه اين يعني اين _

 :داد ادامه مهبد

 .بزنه قدم ساحل كنار هوا اين تو كه جالبه خيلي براش مينوشكا حتما ساحل كنار بريم بهتره _

 .كنه آماده راهمان توي براي چيزي گم مي خانم بتول به منم بشيد آماده ها شما تا! عاليه _
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 .رفت خانم بتول جستجوي به فورا سخن اين گفتن با نگار

 **** 

 :زد فرياد شوق با نگار

 .صدفه از پر جا اين جا، اين بيا مينوشكا _

 .دوخت چشم صدف همه آن به هيجان با و رساند او به را خود سرعت به مينوشكا و

 :گفت و برداشت آنها از مشتي نگار

 اون از تا چند هنوز بودم عاشقشون هميشه كرد؛ مي درست گردنبند برام ها اين با هميشه فرشيد بودم كه تر كوچك _
 .دارم رو ها

 .داشتم زيبا هاي صدف اين از گردنبندي منم كاش باشه، جالب بايد _

 .كنم مي درست هم تو براي باشي داشته دوست _

 :گفت و آورد لب بر لبخندي فرشيد ديدن با

 !باشي سليقه و ذوق با قدر اين كردم نمي فكر _

 :گفت و خنديد فرشيد

 .نيستم احساس بي هم قدرها آن _

 راه به آنها پي از نيز دختران گرفت؛ پيش در را ساحل انتهاي راه او با و رفت كنارش به فرشيد مهبد، شدن نزديك با
 .افتادند

 .سوراي قايق بره آدم كه ده مي جون هوا اين _

 .شه مي سرد داره كم كم هوا مهبد شدي ديوونه مگه _

 .كردم رو دريا وسط به رفتن هوس خيلي خودم ولي دونم نمي رو شماها _

 :گفت و آمد كنارش به مينوشكا
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 .كني استراحت بايد بيشتر تو باشه يادت! شدي خسته خيلي امروز بذاري رو دريا به رفتن برنامه ديگه روز يك بهتره _

 :گفت و كرد سرمايش از شده سرخ صورت به نگاهي و انداخت مينوشكا دوش بر را پالتويش مهبد

 .بگه عزيزم مينوي چي هر _

 .بازگردند ويال به تا خواست فرشيد از سخن، اين از رضايت با مينوشكا و

 راه بين در ولي باشد داشته نظارت كارها بر كمي تا برساند ساختمان به را خود ديگران از زودتر گرفت تصميم نگار
 :گفت و بازگشت ها بچه جانب به دوباره

 .ببره لذت ديدنشون از بتونه مينوشكا تا بريم اطراف شهرهاي از يكي به روز هر طوره چه پيشنهاد، يه ها بچه _

 :گفت شيطنت با فرشيد

 مينوشكا؟ يا بودي خودت فكر به تو بگو رو راستش حاال _

 .كنه ديدن كشورش شهرهاي از حسابي ايرانه در كه مدتي تا دارم دوست ديگه معلومه فرشيد چيه؟ منظورت _

 به نيازي كنم نمي فكر مهبد وجود با ضمن در. بشم ات خانواده مزاحم ندارم دوست هيچ ولي جون، نگار متشكرم _
 .باشه اين از بيش مزاحمت

 :گفت و كرد دخالت فرشيد

 ما بين در رو خودت اصال گفتيم اول همون از كه ما. كني مي محروم خودت با صحبتي هم از رو ما داري! ها نداشتيم _
 .نكن احساس غريبه

 ... تو مهبد؟ چيه تو نظر _

 .شد اش نگراني باعث مهبد باخته رنگ چهره ديدن

 پريده؟ مهبد رنگ ببين فرشيد _

 :گفت و رساند دو آن به را خود سرعت به فرشيد

 .داخل بريم زودتر بهتره _
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 :گفت و زد كمرنگي لبخند مهبد

 .شدم ضعف دچار كمي فقط نيست، مهمي چيز _

 دچار هم بايد. كني روي پياده همه اين شديم باعث ماهم و كردي رانندگي سره يك حالت اين با تو ديوونه پسر آخه _
 .شدي مي ضعف

 :گفت مينوشكا به رو ساختمان به شدن وارد با

 .بيار رو مهبد داروهاي زود _

 .شود وارد بودند داده قرار اختيارش در كه اتاقي به تا كرد كمك او به و

 .ايستاد كنارش در نگران اي چهره با خود و داد فرشيد دست به را داروها بسته و شد وارد سرعت با مينوشكا

 .خوبه ضعفت براي بخوري االن رو يكي اين بهتره خب، _

 .كند استراحت كمي تا بست را چشمانش لحظاتي براي مهبد

 :گفت ديد مي نگران همچنان را مينوشكا كه فرشيد

 كمي هم تو بهتره شه، مي راه به رو دوباره استراحت كمي با عاديه اون حال براي ها ضعف اين نيست، مهمي چيز _
 .كني استراحت

 .كنه پيدا احتياج چيزي به شايد بمونم كنارش خوام مي فرشيد نه _

 .هستم سالن تو من اومد پيش اي مسئله اگر مايلي، طور هر _

 :گفت و كرد مكث اي لحظه فرشيد. كرد همراهي را او در كنار تا

 داري؟ دوستش خيلي _

 :كرد زمزمه آرام و انداخت پايين را سرش مينوشكا

 .خوام مي رو اش سالمتي فقط حاضر حال در _

 .باشي اميدوار بهتره _
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 .فرشيد متشكرم _

 چهره به چشم و نشست كنارش در ساعتي. بود رفته خواب به آرام و آسوده همچنان كه بازگشت مهبد كنار به دوباره
 قدر آن او دور چندان نه روزي برد نمي گمان هرگز. افتاد او با خود اوليه ديدارهاي ياد به. دوخت بيمارش و خسته
 به او برابر در كه ديد مي را او اينك ولي دانست مي مغرور و خودسر پسري را او ورودش اوايل. كند جلوه مهم برايش

 گذشته از بيش زندگي به را او تا كند كاري توانست مي داشت دوست خيلي. كرده اعتراف عشقش به و درآمده زانو
 ....بود مي اميدوار بايست مي فقط دانست؛ نمي مرموز توده آن از چيزي خود هنوز ولي دهد پيوند

 :كرد زمزمه آرام و رفت كنارش به داد خود به مهبد كه تكاني با

 بيداري؟ جان، مهبد _

 مينوشكا؟ تويي _

 طوره؟ چه حالت عزيزم، آره _

 :گفت و شد جابجا تختش در كمي

 .بهترم كنم مي فكر كوتاه استراحت اين با _

 :گفت و گرفت قرار كنارش در خود و بنشيند خود جاي در تا كرد كمك او به و زد رويش به لبخندي مينوشكا

 !شدم نگرانت خيلي _

 !نيست نگراني جاي ديگه تو مثل پرستاري وجود با _

 قايق بري خواستي مي تازه دي نمي گوش فرشيد و من هاي توصيه به اصال! هستي شق كله خيلي تو دوني، مي هيچ _
 بكنم؟ تونستم مي كار چه من شد مي بد حالت دريا وسط اگر! سواري

 :گفت و خنديد مهبد

 .نشستم كنارت جا اين و نرفتم بيني مي كه حاال خوب شي؟ مي كه هم عصباني _

 :گفت غيظ با مينوشكا
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 .بدم چي رو داريوش و شهين جواب كه دونم نمي بيفته برات اتفاقي اگر _

 .رسيدند مي من به هم كمي بودم اگر نيستم، مهم اصال ها اون براي من باش مطمئن _

 :گفت شيطنت با مينوشكا

 دهنت گفتند بگيري زن خواي مي گفتي بهشون نكنه بيرون؟ زدي خونه از و كردي قهر ها بچه پسر مثل نكنه چيه؟ _
 ده؟ مي شير بوي

 :گفت و خنديد صدا با مهبد

 !كرده پيشرفت خيلي فارسيت _

 ندادي؟ رو جوابم _

 .كرديم مي شروع رو مشتركمون زندگي تو و من بايست مي االن بود من ميل به كارها اگر دوني مي مينوشكا _

 شه؟ مي چي من هاي خواسته تكليف پس بشه، بگي تو چي هر قراره انگار! ري مي تند خيلي داري _

 .بگي تو چي هر گفتم اول همون از كه من _

 .ره مي پيش سركار ميل طبق داره كارها كه فعال ولي بله اسما _

 :گفت و آورد لب بر لبخندي دو آن خندان چهره ديدن از و شد وارد فرشيد در صداي با

 !ها ترسوندي رو ما سيندرالي اين خوب مهبد _

 .شدم دچارش بار چند حال به تا بود كوچيك ضعف يك فقط _

 .نشه نگرانت اين از بيش عزيزمون دوست اين تا باشي خودت مراقب بيشتر بهتره _

 .حتما _

 .بياييد زودتر هم شما بهتره دادند رو شام سرو دستور سرهنگ اومدم، چي براي رفت يادم راستي _

 .كرد ترك را اتاق دو آن از قبل و
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 :گفت و شد دقيق مهبد چهره به سرهنگ آمدند ميز گرد همگي وقتي

 .باشي ناراحت نبينم قهرمان _

 كار هاش آدم و دنيا اين با حاالها حاال كنم، خالي رو ميدون ها زودي اين به نيست قرار سرهنگ باشه راحت خيالت _
 .دارم

 .باشي پاينده هميشه اميدوارم _

 يادش به را ترسي همان نگاه اين. آمد درد به قلبش و خواند فرشيد چشمان در را نگراني لحظه يك در مينوشكا ولي
 ولي آورد لب بر لبخندي كرد سعي ديد خود متوجه را مينوشكا نگاه كه فرشيد. داشت مهبد جراحي از روزي كه آورد
 .سازد آرام را دختر لرزان قلب تواند نمي هم لبخند آن حتي كه بود واضح كامال

 نتيجه بي هم نگار اصرارهاي و بخورد را اي لقمه حتي نتوانست كرد سعي چه هر. كرد بازي غذايش با فقط غذا پايان تا
 بر آرام آرام گرمش هاي اشك. رساند سرسبز باغچه بين در و حياط به را خود و برخاست ديگران از زودتر. بود

 شدن خاكستر يعني فرشيد سوي از سرد نگاه آن. بود دوخته تاريكي هاله به چشم رمق بي خود و بودند جاري صورتش
 پس. است نتيجه بي هم جراحي اين حتي دانست مي. بود مطلع چيز همه از پزشكش عنوان به او پس. روياهايش تمامي
 .بود نيافته برايش پاسخي هنوز كه بود سؤالي اين! داشتند؟ را مهبد شكنجه قصد چرا

 كني؟ مي كار چه جا اين سرما و تاريكي اين تو مينوشكا _

 :گفت برگردد صدا جانب به كه آن بي ولي كرد پاك را صورتش

 .كنم خلوت خودم با كمي خواستم مي _

 .ببينم بيمار رو عزيزم سيندرالي ندارم دوست هيچ! نخوردي سرما تا تو بياي بهتره _

 دوني؟ مي مهبد بيماري از چي تو فرشيد _

 .مزاحم توده يك وجود فقط گفته بهتون توكلي دكتر كه هموني يعني...  هيچي من...  من _

 :گفت و كرد ثابت او صورت بر را نگاهش فرشيد كه بزند حرفي خواست و برگشت جانبش به

 افتاده؟ اتفاقي كردي؟ مي گريه داشتي _
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 نمونده؟ مهبد براي نجاتي راه هيچ يعني. شدم اميد از عاري نگاه اون متوجه ميز سر. نداري اطالع چيزي از نكن وانمود _

 انجام بتونيم كاري هر دوستام و من ثانيا باالئيه، اون دست ها آدم ما زندگي و مرگ كه اوال حرفيه؟ چه اين مينوشكا، _
 .كنه پيدا نجات لعنتي غده اون شر از بتونه مهبد تا ديم مي

 داره؟ بودن زنده اميد صد در چند _

 !همين باشي اميدوار بايد فقط نيست؛ معلوم هيچي _

 :بودگفت وضعيت اين شاهد كه فرشيد. افتاد رعشه به و كرد يخ سخن اين شنيدن از بدنش تمام

 ضعيف روحيه اين با تو وقت اون. محتاجه ديگرون از بيش تو اميدواري به مهبد. داخل بريم بهتره لرزي مي داري تو _
 كني؟ همراهي اونو خواي مي

 هايش دندان سرما شدت از هنوز شود، جابجا بخاري كنار در تا كرد كمك مينوشكا به فرشيد ساختمان به شدن وارد با
 :گفت و آمد كنارش به مهبد. بياورد جوش آب تا خواست نگار از او. خوردند مي هم به

 سرد خيلي دريا اطراف هم اون شمال هاي شب فصل اين تو دوني نمي مگه جان دختر رفتي؟ بيرون چرا سرما اين تو _
 !شه مي

 :گفت زحمت به

 .كنم جمع مسائل اين به رو حواسم بيشتر شه مي باعث تنبيه اين _

**** 

 بزنيم؟ چرخي شهر بازار تو بريم موافقي مينوشكا _

 .نيومدند هنوز كه فرشيد و مهبد ولي موافقم باشه _

 به باشه راحت خيالت ولي كردند جور سرگرمي يك خودشون براي حتما مونند، نمي بيكار هم ها اون باش مطمئن _
 .رفتيم كجا ما بگه بهشون گم مي حيدر

 .شن نمي هم نگرانمون ديگه بهتره طور اين آره _
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 بي بازار از قسمتي در. بود آور هيجان مينوشكا براي ازدحام و جوش و جنب همه آن ديدن روز، بازار به شدن وارد با
 :گفت و كشيد را نگار دست و ايستاد اختيار

 .زنند مي برقي چه خورشيد نور تو ببين كن، نگاه رو عجيب هاي لباس اين نگار _

 :گفت و خنديد نگار

 .كني امتحان رو ها اون از يكي داري دوست جاست، اين زنان محلي لباس _

 :گفت حيرت با مينوشكا

 آد؟ مي بهم يعني! دونم نمي _

 .باشه ديدني لباس اين تو ات قيافه بايد آد، مي حتما _

 .كشاند محلي هاي لباس انبوه سوي به را مينوشكا دست و

 !قشنگي شال چه دارند، جالبي هاي رنگ چه ببين نگار واي _

 !آد مي تو به لباس اين قدر چه من خداي واي ببينمت بچرخ خوب _

 :گفت هيجان با و كرد تنش لباس به نگاهي مينوشكا

 .باشم داشته رو لباس اين دارم دوست خيلي جون، نگار گي مي راست _

 .شد خريداري االن از مباركه، پس _

 بپوشم؟ كجا رو لباس اين من آخه اما _

 .باشي داشته جا اين از يادگاري عنوان به رو لباس اين بهتره _

 بياد؟ خوشش لباس اين از مهبد كني مي فكر _

 :گفت هيجان با نگار

 لباس اين و آبي هاي چشم اون با چون گرده مي بر جا اين به اصالتت تو نكنه كه كنم مي فكر دارم مياد، خوشش حتما _
 .شدي جا اين دختراي شبيه درست



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  257 

 :گفت و كرد همراهش بسته به نگاهي مينوشكا مغازه، از شدن خارج از پس

 .فرستم مي مارگارت و ام خانواده براي عكس با همراه مفصلي نامه حتما لباسم مورد در _

 مستخدمته؟ همون منظورت _

 !شده تنگ براش دلم خيلي آره، _

 :گفت و كشيد هم در چهره لحظاتي از پس

 .شم مي خفه دارم نگار بوئيه؟ چه اين _

 :گفت و خنديد مينوشكا قيافه ديدن از نگار

 .طوره همين هميشه ماهيه، بازار _

 .شم مي خفه بسته فضاي اين از بيرون بريم جا اين از بيا كنم مي خواهش _

 :گفت و كرد بو را اش روسري گرفتند فاصله جا آن از وقتي

 .گرفته ماهي گند بوي هام لباس تمام كنم مي احساس _

 .كشاند بازار ديگر سوي به را او لبخندي با نگار و

 :گفت دستي صنايع ديدن با نگار

 .هستم چوبي و حصيري كارهاي اين عاشق هميشه من بازاره، اين جاي بهترين جا اين خب _

 !كردند درست قشنگي پرنده چه حصير با ببين نگار واي. هستند قشنگ خيلي واقعا _

 !كردند درست صدف از قشنگي صندوقچه چه من خداي واي ببين رو اينجا _

 .ساختند چوب هاي تكه با قشنگي گردنبند چه طرف اين بيا نگار _

 :گفت و آويخت خود گردن به را آن فورا و

 طوره؟ چه _
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 .آد مي لباست به خيلي! عاليه _

 .سفرمون از يادگاري عنوان به بردار، يكي هم تو پس _

 اومدن كه طوره چه دونم نمي بار اين ولي ام مي شمال به بار چند سال در تقريبا كه اين وجود با مينوشكا دوني مي باشه، _
 .داره هيجان برام همه اين تو با

 .هستم برات خوبي همراه اقل حد كه خوشحالم_

 :گفت و خنديد نگار

 .شم مي زده هيجان منم كه كني مي عقيده ابراز جالب انقدر _

 :گفت و كرد ساعتش به نگاهي نگار

 اجناس اين بابت داريم كيفمون تو پول چي هر بمونيم بازار اين تو بازم اگر كنم مي فكر چون برگرديم، ديگه بهتره _
 .بديم زيبا

 .كرد اشاره خريدشان از پر دستان به و

 :گفت و زد لبخندي مينوشكا او عقيده برعكس ولي

 .هستند ارزش با واقعا كارها اين چون نيست مهم اصال من نظر از اما _

 .بازگرديد ويال به زودتر نيست بهتر عزيز هاي خانم ولي _

 :گفت برادر جواب در نگار زدند، لبخندي فرشيد و مهبد ديدن از و برگشتند عقب به متعجب دو هر

 بوديد؟ كجا حال به تا شه، مي پيدات دفعه يك! هستي طوري همين هميشه _

 .كرديد گم رو ويال راه حتما كرديم فكر گرديم، مي شما دنبال بازار تو داريم صبح از كه ما بوديم، كجا ما _

 .نيستيم پا و دست بي كنيد مي فكر كه هم آنقدرها _

 :گفت و كرد دخالت مهبد

 .گيري نمي من از سراغي حتي كه انقدر گذشته خوش بهت حسابي كه معلومه _
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 .بشم مزاحمت نخواستم گذره مي خوش بيشتر تو به فرشيد وجود با ديدم وقتي _

 .افتادند راه به خواند مي ماشين سوي به را آنها كه فرشيد صداي با

 گردش به مدتي مينوشكا همراه به خود تا بازگردند تا خواست آنها از و كرد خواهرش و فرشيد به رو مهبد اتومبيل كنار
 .بپردازند

 :گفت و كشيد عميقي نفس مهبد كردند زدن قدم به شروع ساحل كنار وقتي

 !غبار و دود بدون تازه، هواي گن مي اين به _

 .گذره مي خوش بهت داره كه خوشحالم _

 .نگذره خوش كه شه مي مگه تو وجود با _

 :گفت و آورد لب بر لبخندي سخن اين از مينوشكا

 نشه؟ نگرانت تا گرفتي تماس داريوش با باالخره _

 :گفت كالفگي با مهبد

 .نيستند فكرم در ها اون هستي نگرانم تو كه قدر اين باش مطمئن ولي آره، _

 :گفت و دوخت ها آب انتهاي به را نگاهش و چسپاند بزرگي سنگ تخته به را خود مينوشكا

 .بوده مادرم خواهان داريوش روزي دونستي مي مهبد _

 .شدند هم عاشق هاشون بچه حاال اما نرسيدند هم به ها اون ببين رو روزگار كار... شنيدم چيزهايي آره، _

 شه؟ مي چي ما عاقبت گي مي تو مينوشكا

 .كنه مي نگرانم كمي آينده از خبري بي همين و دونم نمي _

 بشي؟ روبرو من با نخواي ديگه و بشي خسته من از روزي هم تو ممكنه يعني _

 :گفت و چرخيد مهبد جانب به مينوشكا
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 از فقط و طرفه يك عشقشون كه اينه براي نرسيدند هم به ها اون ديدن اگر كني؟ مي فكر طوري اين موردم در چرا _
 تو عشق كه آنقدر دونم مي مادرم، من نه و هستي داريوش تو نه كنيم مي فرق ها اون با تو و من ولي بوده داريوش جانب

 .نبوده داريوش عشق حقيقيه،

 مگه؟ طور چه _

 باعث مادرم براي داريوش پدرم، با مادر ازدواج از بعد. شد نمي آزارش باعث هرگز داشت دوست رو مادرم واقعا اگر _
 براي خاكشون حتي و خانواده از گيرن مي تصميم كه ده مي ناروا و بد هاي نسبت او به انقدر شه، مي زيادي دردسرهاي

 .بگيرند فاصله هميشه

 :گفت داشت تازگي برايش كه سخنان اين شنيدن از متحير مهبد

 من كه كنه مي صحبت دانيال از طوري هميشه داريوش. داشته رو رفتار اين عمو زن با پدرم دونستم نمي هرگز من _
 .كرده جدا پدرم از رو مادرت نيرنگ و فريب با دانيال كردم مي تصور

 بمونيم؟ امون آينده انتظار در مشكلي هيچ بدون تو و من شه مي يعني مهبد _

 ...لعنتي بيماري اين فقط... اميدوارم _

 :كرد زمزمه لب زير آهسته و

 .كردم نمي كه كارها چه برات نبودم بيمار اگر _

 :گفت و دوخت چشم صورتش به لرزان قلبي با مينوشكا

 كنم مي خواهش پس. كنم تكيه تونم نمي تو جز به كس هيچ به دنيا طرف اين تو من شو، خوب كنم مي خواهش مهبد _
 .نذار تنها منو وقت هيچ

 ببينم اي ديگه كس با رو تو تونم نمي و حسودم خيلي من كه اينه اونم كنم؛ اعترافي يه بايد عزيز، مينوي باش مطمئن _
 .بدم دست از رو تو و برم پيشت از خوام نمي ها زودي اين به كه باشه راحت خيالت پس

 :گفت خنده با مينوشكا
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 حسابي روز چند اين تو خوام مي چون بزنيم، اطراف اين دوري بريم برنگشته نظرم من تا بهتره حسود كوچولوي _
 .كنم ات خسته

 .بكني رو پوستم قراره كه برسه فريادم به خدا پس _

 :گفت قهر با مينوشكا

 .برگردي توني مي ناراحتي اگر _

 .كرد راهپيمايي به شروع خود و

 :گفت و افزود هايش قدم سرعت به مهبد

 داري؟ مسابقه خيال نكنه ري مي سريع چه دختر كن صبر _

 لذت با مينوشكا و دويد مي اش پي در هيجان با مهبد. كرد دويدن به شروع كند اذيت كمي را او كه اين براي مينوشكا و
 :گفت و دويد او سوي به وحشت با مهبد ناگهاني توقف با. كند سعي بيشتر تا كرد مي تشويق را او

 به رسيدن با. كرد تكرار بار چند مينوشكا كه بود اي زمزمه اين و كنم كار چه من بشه بد حالش مهبد اگر من خداي _
 :گفت و گرفت را دستش مچ بلندي خنده با مهبد. بپرسد را حالش تا زد زانو كنارش در وحشت با مهبد

 .نكني اذيت منو باشي تو تا! گرفتمت ديدي _

 .مردم مي ترس از داشتم! مهبد بدي خيلي _

 :گفت لذت با و خنديد صدا با مهبد

 .كنارم در مينوشكا فهمي مي باشي؛ كنارم در هميشه دارم دوست بگيري فاصله من از نداري حق ديگه _

 .كرد تشويق را او و خنديد هيجان با مهبد شاد فريادهاي صداي از مينوشكا و

**** 

 و تازد مي شبانگاهي برق از كه آسمان آبي نگاه از حيف. بسپارد انگيزي غم غروب به را مهرش پر نگاه كه طلوع از حيف
 هر جاي ترديد اش ماندگاري در هنوز كه خمار چشمان آن از حيف و گذارد مي تنها تاريكش و سرد نگاه با را آسمان
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 رو سردم نگاه كه باشيد داشته ياد به صدفي و نيلگون هاي نگاه اي خداحافظ، بيكران آبي آسمان اي است بسته را اميدي
 پس. بازگردم جانبتان به دوباره تا گذارم مي باقي جا اين در را اميدم ولي روم مي من. كردم گرم شما روشني و طراوت با

 قلبم لرزش بار اين ولي مانيد مي انتظارم در كه برسانيد گوشم به را ها آب خروش و امواج صداي و كنيد نوايي هم برايم
 طلوع آن تا پس. بيايم سويتان به طلبم مي را اش همراهي كه او دست در دست و كنم تعويض آن منظم هاي طپش با را

 .خداحافظ دوباره روشن

 .كردند حركت سرهنگ خانواده شد، دير مينوشكا _

 :گفت لبخندي با و كرد پاك را صورتش سرعت به مينوشكا

 .بريم ام آماده من _

 :كرد زمزمه لب زير و كرد اطراف به نگاهي اتومبيل حركت با

 .گردم برمي مهبد سالمتي با بار اين _

 گفتي؟ چيزي _

 :گفت و كرد مهبد به نگاهي

 .كردم مي وداع زيبا سرزمين اين با داشتم نه، _

 .بيارم جا اين به رو تو حتما شدم مرخص بيمارستان از وقتي دم مي قول _

 :گفت جديت با مينوشكا

 .كنم تحمل رو بدقولي تونم نمي اصال چون. باشي وفادار قولت به حتما باشه يادت _

 :گفت و كرد ثابت محبوبش صدفي صورت بر را نگاهش لحظاتي مهبد

 .بشم ات ناراحتي باعث كه ترسم مي ولي بكنم سؤالي ازت خوام مي كه مدتيه مينوشكا _

 .بپرس كردي كنجكاوم _
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 پشيمون ولي بگي بهم ات خانواده براي رو نگرانيت دليل گرفتي تصميم لحظاتي براي اسكي پيست تو روز اون يادته _
 .بگي برام رو موضوع اون خوام مي حاال شدي،

 و كرد پنهان مهبد از را خود صورت. كرد مي عصبي را او مادر و پدر نام شنيدن از هنوز. كرد يخ تنش يكباره به مينوشكا
 :گفت

 .نپرس ازم مورد اين در چيزي كنم مي خواهش _

 ري؟ مي طفره حقايق گفتن از هميشه چرا مينوشكا _

 .است فايده بي چون نكن اصرار مهبد كنم؛ مي خواهش _

 :پرسيد مصرانه بار اين مهبد

 زندگي لحظات تمام از منم دوني مي موردم در رو چيز همه تو كه طوري همون دارم دوست چيه؟ واقعيت بگو من به _
 .باشم مطلع ات

 :زد فرياد بود شده عصبي مهبد اصرار همه اين از كه مينوشكا

 حقايق كردن بازگو دونستم مي اگر باش مطمئن بشي؟ مطلع من بدبختي از تا داري اصرار قدر اين چرا! مهبد كن بس _
 .بودم كرده بازگو رو مهر به سر راز اين حال به تا شه مي برام مرهمي

 .شود آرام كمي مينوشكا تا كرد توقف كناري در بود شده مبهوت او برافروختگي از مهبد

 تا بود شده باعث مهبد كه اين از. كرد گريستن به شروع و ايستاد جاده كنار در و شد پياده ماشين از سرعت به مينوشكا
 و نگريست اطراف به و ايستاد حال همان در مدتي. شد عصباني او از لحظاتي براي بازگردد خود تلخ گذشته به دوباره او

 كند مي نگاهش متعجب گونه آن او و شده مهبد نگراني باعث ديد مي كه اين از. بازيابد را خود آرامش كرد سعي
 :گفت آرام و بازگشت ماشين سوي به شرمنده

 ...بخوريم شب به ممكنه بيفتيم راه بهتره _

 .شد بهتر حالت كه خوشحالم _

 .شدم تو ناراحتي باعث كه متأسفم _
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 .بشن غمگين قشنگت چشماي شدم باعث كه منم اين جان مينو نه _

 :گفت و كشيد كوتاهي آه مينوشكا

 .نزنيم هم رو حرفش بهتره نيست، مهم اصال _

 :گفت دهد تغيير را جو كه آن براي مهبد

 بخوريم؟ ها رستوران همين از يكي در رو ناهار موافقي _

 !عاليه _

 كار اين دانست مي خود ولي نشود مهبد نگراني باعث تا دهد نشان هميشه از تر سرحال را خود راه باقي تا كرد سعي و
 .كرد مي غمگين هميشه از بيش را او اش خانواده اندوه و درد ياآوري با بار هر و نيست عملي

 طوره؟ چه رستوران اين خانم _

 .نيست خبري اش خانواده و نگار از ولي خوبه، _

 :گفت شدن پياده حال در مهبد

 .نمونند منتظرمون تا خواستم فرشيد از خودم _

 .مونديم مي هم كنار در هم مسافرت پايان تا بود بهتر بوديم، مزاحمشون مدت اين تو ما نكردي درستي كار _

 .هستند تهران نزديك االن اونا مطمئنا جان، مينو كني فراموش رو ها اون بهتره _

 .كنم خداحافظي ازشون من تا دادي مي اجازه بايد حداقل! شد بد خيلي _

 :گفت و كشيد عقب مينوشكا نشستن براي را صندلي مهبد

 .نمياد خوشم فرشيد از زياد من راستش جان، مينو كنم مي خواهش _

 :گفت حيرت با مينوشكا

 ...كرد محبت ما به همه اين و داد نجات رو تو جون بيچاره اون _
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 .ببينم تو بر و دور زياد اونو ندارم دوست هيچ. نيست خودم دست شم مي عصبي سيندرال گه مي تو به وقتي _

 :گفت و زد اي قهقهه داشت او به نسبت مهبد كه تعصبي از مينوشكا

 درسته؟ همينه شرقي پسرهاي تعصب پس _

 :گفت و زد لبخندي مهبد

 .كنه نگاه چپ بهت كس هيچ دم نمي اجازه باشه راحت خيالت پس خواهانتم، جوره همه گفتم كه من _

 .بدي رو غذا سفارش نكردم ضعف تا بهتره متعصب آقاي _

 .طاليي گيسو دختر چشم _

 .گرفت فاصله او از و

**** 

 كجايي؟ خانم شوكت شوكت، كجاست؟ لعنتي اين پس آه _

 :گفت وحشت با بود افتاده شماره به نفسش كه پيرزن

 افتاده؟ اتفاقي جان، خانم بله، _

 :گفت و داد نشان بود ريخته به كامال كه را اطرافش به دست با

 .كنم نمي پيدايش گردم مي چي هر! نيست _

 .كنم كمكتون بتونم من شايد بگيد جان؟ خانم رو چي _

 .بود صندوقچه اين توي. نيست ها زمين و خونه مدارك و اسناد _

 :داد ادامه و برد شوكت سوي به را كهنه صندوقچه و

 بذاري؟ اي ديگه جاي برنداشتي كه اين يا و نديدي رو ها اون تو نيست، االن اما _

 :گفت و نگريست او به بود شده درشت نگراني شدت از كه چشماني و ترس با پيرزن
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 مي نظافت فقط كنم مرتب رو جا اين آم مي كه هم وقتي. نديدم رو ها اون حتي برنداشتم، چيزي من جان خانم خدا به _
 .زنم نمي چيزي هيچ به دست و كنم

 :گفت لبخندي با شده اش مستخدمه پريشاني باعث ديد كه او

. كنم نمي پيداشون گردم مي هرچي ولي ببرم بزرگ خانم وكيلم پيش بايد من رو اسناد اون خانم شوكت دونم مي _
 .بگردي رو ديگه هاي اتاق تو هم تو بهتره

 .خانم چشم _

 .گرفت فاصله او از و

 دفعه يك اسناد بود ممكن طور چه. انداخت نظري خود آشفته اتاق به و زد كمر به دست نتيجه بي جستجوي از كالفه
 :برگشت عقب به قباد صداي با. شد آنها شدن گم نگران بيشتر انديشيد بيشتر چه هر. شوند مفقود

 .كرديد گم رو خونه مدارك شما گفتند مادرم _

 .اس فايده بي. نداره اي نتيجه ولي گردم مي دنبالشون دارم كه هاست ساعت االن قباد، درسته _

 :پرسيد او از كنجكاوانه قباد

 بوديد؟ گذاشته كجا قبال رو ها اون آد نمي يادتون _

 !نيست چرا حاال كه كنم مي تعجب ولي بود قبال كه طور همون صندوقچه؛ اون تو يادمه دقيقا _

 :گفت و كرد فكري قباد

 .باشه برداشته رو ها اون بايد كسي گيد مي شما كه باشه طور اين اگر پس _

 :گفت متحير مينوشكا

 برداشته؟ رو ها اون كسي چه يعني _

 داديد؟ راه اتاقتون به رو كساني چه وقت چند اين در شما دونم، نمي _

 :گفت و برداشت آشفته اتاق در قدم چند متفكر مينوشكا
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 ... اما...  مهبد ممكنه يعني... مهبد و خوره نمي دردش به اسناد كه نگار. مهبد و نگار فقط _

 :دوخت قباد نگاه به چشم متفكر و

 باشه؟ برداشته مهبد ممكنه يعني _

 باشه؟ برداشته رو ها اون بايد چرا مهبد نداره، امكان _

 .برداشته اي ديگه كس براي رو اونا شايد _

 :گفت كالفه مينوشكا

 خونه اين توي جايي يك شايد اصال. كنم متهم رو مهبد دليل بي تونم نمي نكن، بزرگ رو موضوع قباد كنم مي خواهش _
 .باشه

 .بگرديم رو كتابخونه و اتاقتون باهم دوباره بهتره پس _

 :غريد و كرد رها مبل روي را خود خستگي با مينوشكا جستجو مدتي از پس. كرد استقبال پيشنهادش از شايد با مينوشكا

 .نيست پيداش اصال شده، آب انگار _

 :گفت و كرد مينوشكا آشفته چهره به نگاهي بود، داده ديوار به را خود تكيه كه قباد

 .شده خارج خونه اين از مطمئنا پس گشتيم، رو جا همه ديديمش، مي بودحتما جا اين اگر _

 :گفت و بست را چشمانش و داد تكيه مبل پشتي به را سرش مينوشكا

 مطمئني جاي در روز همون كاش ولي باشم گذاشته اي ديگه جاي رو اونا آد نمي يادم هيچ كنه، نمي كار فكرم ديگه _
 .نخورم افسوس حاال تا كردم مي شون مخفي

 :پرسيد و كرد دو آن خسته چهره به نگاهي و شد وارد در به اي ضربه با شوكت

 شد؟ پيدا _

 :گفت و داد تكان سري قباد

 .كنيم پيداش نتونستيم گشتيم، چي هر نه _
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 :گفت و دوخت مينوشكا به را نگرانش نگاه شوكت

 .هستند خط پشت خان مهبد جان، خانم _

 قشنگم؟ محبوب كجايي معلومه هيچ _

 :گفت و آورد لب بر خستگي از لبخندي مينوشكا

 .تهران بيرون متري صد چند خونه يه تو اطراف؛ همين _

 بدزدمت؟ بيام شب ممكنه كني نمي فكر دقيقي آدرس چه _

 كردي؟ پيدا دوم شغل و شده كم درآمدت حال به تا كي از _

 .شم مي عاشق دارم ديدم كه وقت اون از _

 سرحالي؟ خيلي امروز چيه _

 .آورد سرحال منو قشنگت صداي ولي بودم پكر خيلي بگيرم تماس تو با كه اين از قبل تا _

 شده؟ چي كردي نگرانم _

 .بيمارستان برم فردا قراره خانم هيچي _

 :گفت لكنت با و نشست و يافت جايي تخت شلوغي ميان در مضطرب مينوشكا

 !بري خواي نمي ماه آخر تا گفتي كه تو زودي؟ اين به چرا _

 .بهتره بشه انجام جراحي زودتر چه هر معتقده اون گرفت، تماس دكتر ديروز _

 .نداشتم رو شنيدنش آمادگي اصال بود منتظره غير خيلي _

 .بگم بهت خودم داشتم دوست ولي كنم ناراحتت خواستم نمي _

 .آم مي بيمارستان به ديدنت براي حتما فردا! كردي خوب _

 :شنيد را مهبد خنده صداي



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  269 

 باشم؟ ركابتون در مجلل و شيك رستوران يه در تا باشم داشته رو افتخار اين تونم نمي امشب بنده يعني _

 .شم مي خوشحال ديدنت از هميشه كه دوني مي حرفيه؟ چه اين! مهبد واي _

 .پيشت آم مي دارم كه باش منتظرم پس _

 

 

 چهاردهم فصل

 

 نداري؟ رو ام حوصله امشب نكنه فكري؟ تو مينوشكا چيه _

 .هستم فردا فكر تو ديوونه؟ حرفيه چه اين _

 :گفت و خنديد مهبد

 .بگذار فردا براي رو فردا فكر پس مونده ساعتي چند هنوز فردا تا دريابي، رو امشب بهتره _

 :گفت و كرد اطراف به نگاهي هوا روشن و تاريك در و زد لبخندي مينوشكا

 دزدي؟ مي منو داري نكنه ريم؟ مي كجا داريم _

 :گفت و دوخت كنارش دختر شاد صورت به چشم و خنديد مهبد

 .كنم مي رو كار اين باشي داشته دوست اگر _

 اونوقت كنه رشد كامال سرت موهاي و برسه پايان به ات جراحي تا تعصبي پسر دار نگه دست فعال كنم مي خواهش نه _
 .كنم مي حالت به فكري يه

 كردي؟ هم رو موهام فكر حتي! بدجنس اي _

 .گرفت نظر در رو جوانب تمام بايد _

 .زرنگ طاليي گيسو دختر براوو پس _
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 ريم؟ مي داريم كجا نگفتي باالخره _

 .رسيم مي االن. باش داشته حوصله كمي جون دختر _

 بايست مي و برپاست بزمي دوباره دريافت گذاشت مي قرار آن در دوستانش با مهبد كه هميشگي رستوران كنار توقف با
 .كند تحمل را مهبد متنوع دوستان

 !شدي؟ پشيمون اومدن از نكنه ايستادي چيه _

 .بريم نه نه، _

 نداشتند ديگري ميهمان پيمان جز تصورش خالف بر دادند؛ تكان برايش دست آمد مي استقبالشان به كه پيمان ديدن با
 .ساخت آرام را او كمي موضوع اين و

 .بينيم نمي رو تو اصال نباشه هم مهبد اگر! مينوشكا شدي سهيل ستاره _

 .بودم يادت به كن باور گرنه و بوديم مسافرت روز چند _

 كنه؟ نمي اذيتت زياد كه ديوونه پسره اين _

 .باش زدنت حرف مراقب پيمان آهاي _

 نيست؟ خبري ها بچه از امشب مهبد راستي كرد؟ شروع بازم _

 .كنم خلوت حسابي امشب خواستم ضمن در. نداشتم رو افسون و شاهين هاي مزگي بي حوصله _

 .شدم آرامش اين مزاحم من پس _

 :گفت معترض مهبد

 .هستي خودمون از كه تو كردي؟ شروع باز _

 چيه؟ ميهماني اين حكايت حاال _

 :گفت نگراني با مينوشكا

 .بشه بستري و بيمارستان بره بايد فردا مهبد _
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 :گفت تعجب با پيمان

 .برسي كارهات به توني مي و شي مي راحت غده اون شر از زودتر عوض در خوبه ولي!... زودي اين به _

 .داد نشان را مينوشكا چشمكي با و

 .بكنه تنهايي احساس ندي اجازه و باشي عزيزم مينوي مراقب حسابي هستم جا اون كه موقعي تا بدي قول بايد پيمان _

 .بدي رو شام سفارش ها حرف اين جاي به بهتره حاال. باشه راحت خيالت چشم به اي _

 :گفت مينوشكا مهبد شدن دور با

 هم خودش كه معلومه كامال ولي بده نشون سرحال رو خودش كنه مي سعي كه اين با نگرانم، براش خيلي پيمان _
 .نگرانه

 .داره نياز اي ديگه زمان هر از بيش تو محبت و مهربوني به االن اون باشي، كنارش هميشه از بيش بايد تو _

 تونم نمي زياد اش خانواده خاطر به من. داشت خواهد سختي جراحي حتما بموني، كنارش برادر مثل بده قول پيمان _
 .كنه مي فرق تو قضيه ولي بشم نزديك بهش

 بياي؟ كنار اونا با نتونستي هنوز _

 :گفت و داد تكان افسوس از سري مينوشكا

 .هستند عالقمند خودم از بيشتر پولم به ها اون كه كنم چه ولي كردم سعي خيلي كن باور _

 :گفت شيطنت با پيمان

 طور؟ چه مهبد _

 .عالقمنده امالك اون از بيش خودم به كرده ثابت كه حال به تا _

 .كرد اختيار سكوت غذا رسيدن تا "اميدوارم " گفتن؛ با او و

**** 
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 پريشان و مضطرب همچنان بود داده مهبد به كه دلگرمي وجود با. گرفت پيش در را ساختمان هاي پله راه خستگي با
 .ترساند مي را او گذشته از بيش مهبد پريده رنگ چهره. بود

 كرديد؟ صحبت خان مهبد با _

 :گفت و ايستاد برجا لحظاتي قباد ديدن از

 موردي؟ چه در _

 نه؟ يا داره اطالعي ها اون از پرسيديد ازشون. گم مي رو اسناد شدن گم _

 .گفت مي من به داشت برمي اون اگر مسلما. نديدم لزومي يعني نه، _

 .نكردم پيدا چيزي ولي گشتم رو ها اتاق تمام دوباره شما رفتن از بعد _

 :گفت خستگي با مينوشكا

 .كردم مي دقتي بي اندازه اين تا اسناد از مراقبت در نبايد گذاشتم، جايي رو اونا خودم احتماال، _

 .برداشته اتاقتون از رو اون كسي گم، مي بازم من ولي _

 :پرسيد و گرفت قرار قباد نگاه مسير در مستقيم و آمد پايين پله چند مينوشكا

 درسته؟ دوني مي ها اون از چيزي تو كنم مي فكر من _

 :گفت و گرفت فاصله او از نداشت بود ايستاده مقابلش در كه را دختري نيلگون نگاه تحمل كه قباد

 .شدن ناپديد دفعه يك طور اين كه داره وجود علتي كنم مي احساس فقط من _

 .هستي مطلع ها اون جاي از تو احتماال كه اين اون و دارم اي ديگه فكر من اما _

 :گفت و برگرداند روي او از قباد

 .كنم مال بر رو مسائل از بعضي تا نكن مجبور منو مينوشكا كنم مي خواهش _

 :گفت و ايستاد برابرش در مينوشكا
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 .ده مي روي اتفاقاتي چه اطرافم بدونم بايد من گذره؟ مي چي اطرافم بگو من به قباد _

 .نباشه دلچسب چندان برات شنيدنشون شايد _

 .بدونم بيشتر اطرافم مورد در تا كن كمكم كنم مي خواهش پس دارم اعتماد سايرين از بيش تو به من قباد _

 بود يافته خاص جلوه برايش ورودش بدو از كه دختري صدفي صورت به را خود چشم لرزشي هيچ بدون قباد بار اين
 :گفت و دوخت

 داري؟ اعتماد بيشتر هم مهبد از حتي من به يعني _

 :گفت درنگ بدون مينوشكا

 .باشم داشته اطمينان اون به تونم نمي كنم حساب تو ياري و كمك روي تونم مي كه انقدر البته؛ _

 .كرد ثابت رو اي ديگه چيز زمان اما _

 به كنم مي خواهش پس. كنم ايستادگي اقوامم مقابل در تونم نمي گرنه و باشم برخوردار مهبد پشتيباني از مجبورم من _
 گذره؟ مي چه اطرافم بگو من

 :گفت و نشست كنارش در خود و بنشيند حوض كنار در تا كرد دعوت را او قباد

 نزديك با. بدوني امورت در دخالت منو كار ترسيدم ولي كني دوري اقوامت از بدم هشدار بهت كردم سعي بار چند _
 ... تو نبود در حتي شد باز خونه اين تو ديگران پاي گذشته مثل ها اون به تو شدن

 :پرسيد متعجب مينوشكا

 آمده؟ جا اين به كسي چه من نبود در _

 ساعت چند از بعد وقتي رفتم تهران به ماشينتون سرويس براي منم رفتيد مسافرت به سرهنگ خانواده با وقتي _
 وقتي. كرد مي گريه آرام آرام شوكت و بود افتاده كناري در خونين صورتي با نظام. بودند آشفته ها اتاق تمام برگشتم

 جستجوي در معلوم قرار از. بودند آمده خونه به خان مهبد و داريوش فهميدم پرسيدم را شلوغي و آشوب آن علت
 برم خان مهبد سراغ به گرفتم تصميم نه؟ يا بودند برداشته چيزي اونا كه نشدند متوجه نظام و شوكت اما بودند چيزي
 رفته چالوس به اونم چون بگيرم خبري نتونستم هم داريوش از رفته، شمال به گفت نگهبانشون رفتم منزلشون به وقتي
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 كرده تهديد رو اونا مهبد شنيدم كه طور اون. شدند مانع نظام و شوكت ولي كنم مطلع رو شما موقع به تا كردم صبر. بود
 اون شده، گم زمين و خونه اسناد فهميدم كه امروز تا. نگفتند چيزي اونام و ميارن من سر باليي بزنند حرفي اگر كه

 .كنم بازگو رو حقايق شدم ناچار من همين براي بودند خودشون امانتداري نگران خيلي پيرزن و پيرمرد

 درد به قلبش مهبد دوگانگي و نيرنگ همه آن يادآوري از و بود دوخته چشم قباد صورت به وحشت با همچنان مينوشكا
 به را خود نخورده دست و پاك احساس چگونه كه خورد افسوس خود حال به و داد قرار دستان بين در را خود سر. آمد

 :گفت گلو در بغضي با. بود كرده بازي پاكش قلب با طور آن كه كرده تقديم پسري

 كنيم؟ كار چي گي مي حاال _

 از شما كه بفهمند اگر. بزنيم ضربه بهشون سياست همون با و كنيم رفتار خودشون مثل ها اون با بهتره من نظر به _
 پس. آريد نمي دست به هم رو اسناد و شه نمي دستگيرتون چيزي تازه و كنند مي كتمان اونو حتما شديد مطلع موضوع
 هستند؟ چي پي در اونا بفهميم تا بمونيد مهبد كنار در گذشته مثل و بياييد راه ها اون با فعال بهتره

 چي؟ بيارن سرمون باليي بخوان اگر ترسم مي ازشون من تو، هاي صحبت اين با _

 :گفت مينوشكا به مطمئني نگاه با قباد

 .هستم دنبالتون سايه مثل هميشه من باشه راحت خيالتون _

 ... هميشه تو حاال تا مگه _

 :گفت و آورد لب بر لبخندي قباد

 .مونم مي محافظتون همچنان هم بعد به اين از و باشم كنارتون در داره امكان كه جا اون تا كردم سعي هميشه _

 !بزرگيه كمك برام واقعا لحظات اين در تو بودن قباد متشكرم _

 برگردي؟ فرانسه به قراره كي راستي _

 :گفت خاست مي بر حوض كنار از كه طور همان مينوشكا

 شه؟ مي چي درست و خانواده پس _

 .ديگه جاي نه جاست، اين در من زندگي باقي _
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 ...يعني پس _

 .كنم استراحت برم بايد ام خسته خيلي االن. كنيم مي صحبت موردش در بعدا _

 بود كرده خارج اش بيهوده روياهاي همه از را او شب آن كه دختري خميده قامت به همچنان قباد مينوشكا، شدن دور با
 ديد مي كه اين وجود با. باشد راهنمايش مشكالت در همچنان تا باشد كنارش در گذشته از بيش داشت تصميم. نگريست
 او براي شنيدنش چند هر. زدكند گوش او به را واقعيت تا دانست مي ملزم را خود ولي شده عالقمند مهبد به مينوشكا

 از ولي باشد هضم قابل توانست مي بود فكر روشن دختري كه او براي حقايق دانستن دانست مي. باشد ناخوشايند
 دختر آن حساس روحيه در داشت يقين و بود نگران كمي دانست مي پاك را آن خود كه عشق آن در مينوشكا شكست
 .بود نخواهد تأثير بي رنگي چشم صدفي

 **** 

 هاي صحبت ياد به است نتيجه بي كند تالش خود روحيه تجديد براي چه هر دانست مي كه بود خسته و شكسته قدر آن
 وحشت به خود پريده رنگ چهره ديدن از گرفت قرار آينه مقابل وقتي. آمد درد به قلبش دوباره و افتاد قباد پيش شب
 مهبد. كند باور را خيانت همه آن توانست نمي هنوز. داد مي احوالي پريشان يك از گواهي نيز چشمانش حالت حتي. افتاد
 بود؟ داده قرار طوفان معرض در را پاكش احساس و او چگونه بود كرده عالقه ابراز او به لحظه هر كه كسي

 علت شنيدن با خواست مي فقط و بود شده متنفر او از. گذاشت آزاد را ها اشك و كرد مخفي دستانش بين در را صورتش
 از كه افتاد پيمان درخواست ياد به. بود نگران برايش هنوز چرا دانست نمي ولي كند، ترك هميشه براي را او كارهايش

 تا. كند تحمل را حقارت همه آن توانست مي چگونه اما. بماند كنارش مهبد جراحي پايان تا شرايطي هر در بود خواسته او
 نداشت را آنها با شدن روبرو براي تمايلي اينك ولي بود كرده تحمل را رفتارها آن تمامي مهبد حمايت تصور به زمان آن
 مي تنها ديگر زمان هر از بيش را خود كه لحظات آن در. ديد نمي خودش در هم مهبد از دوباره ديدار براي تمايلي حتي
 دور اقوامش گزند از را خود كه بود داده هشدار او به اول روز همان از چگونه كه افتاد فرهام هاي صحبت ياد به ديد
 تصميم داشت او هاي گفته و ها حرف به كه اعتنايي بي از پشيمان. بود نبرده او هاي صحبت عمق به پي او ولي سازد
 .بيابد زندان آن از خالصي براي راهي تا. كند صحبت نزديك از او با تا گرفت

 و كرد مي زمزمه خود با هميشه همانند قباد. شد وارد باغ به قباد جستجوي در. شد خارج اتاق از سرعت به تصميم اين با
 چهره ديدن ولي برگشت جانبش به شد، مينوشكا پاي صداي متوجه كه بود درختي خشكيده هاي شاخه هرس گرم سر

 .كرد متعجب را او مينوشكا متورم چشمان و خسته
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 كني؟ پيدا برام فرهام از تلفني يا آدرسي توني مي قباد _

 بيان؟ شما عيادت به تا كنم خبر رو بهرنگ دكتر خوايد مي هستيد، پريده رنگ خيلي افتاده؟ اتفاقي _

 :گفت كالفگي با

 .ببينم رو فرهام خوام مي فقط نيست احتياجي _

 .برم مي كنه مي كار جا اون كه بيمارستاني به رو شما بخوايد اگر _

 .بشم آماده رم مي پس _

 .افتاد راه به و

 .رفت اتومبيل سوي به و كرد رها نيمه را كارش كرد نمي درك را او حال اصال كه قباد

**** 

 .آم مي همراهتون منم بخوايد اگر بهمني، فرهام بهمني، دكتر قلب بخش بيمارستانه، همين _

 :گفت شدن پياده با همزمان

 .بكشه طول زياد كارم ممكنه چون بري توني مي هم تو بهتره، برم تنها متشكرم نه _

 .مونم مي منتظرت من نيست مهم بشه طوالني هم قدر هر _

 .شد جدا او از تشكر از پس و زد لبخندي مينوشكا

 .شد متعجب بيمار همه آن ديدن از و كرد توقفي بهمني دكتر اتاق كنار

 داشتيد؟ قبلي وقت شما خانم _

 :گفت آرام و چرخاند فرهام منشي سوي به را خود نگاه

 .دارم خصوصي كار يك دكتر با من نخير، _

 :گفت و كرد او مرتب و آراسته ظاهر به نگاهي منشي
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 .دارند وقت ها اين همه بشيد وارد شه نمي ولي _

 بشم؟ منتظر ايشون ديدن براي تونم مي _

 .بمونيد منتظر تونيد مي مهمه كارتون اگه ولي كشه مي طول خيلي _

 به نگاهي آن شدن بسته و باز با بار هر و بود نشسته درد مقابل كامال. نشست منتظر كناري در و كرد تشكري مينوشكا
 .شد نمي موفق ولي ببيند را فرهام تا انداخت مي داخل

 :پرسيد و رفت منشي سوي به بود شده خسته و كالفه انتظار همه آن از كه مينوشكا

 بشم؟ منتظر بايد بازم _

 :گفت و برداشت دفترش روي از را سرش منشي

 مهمه؟ كارتون قدر اين واقعا حاال! بكشه طول خيلي ممكنه گفتم كه من _

 :گفت آرام

 .اومدم ديدارشون براي دور راه از و هستم دكتر دايي دختر من _

 لحظه چند كنم مي خواهش. شن مي ناراحت دستم از حتما بفهمن دكتر اگر نگفتيد، رو موضوع اين زودتر چرا پس _
 .ببريد تشريف شما بعد بياد بيرون بيمارشون تا باشيد منتظر

 كه او آرام، هميشه همانند بود فرهام خود. شد وارد اتاق به بيماران از برخي اعتراض وجود با اتاق از بيمار شدن خارج با
 با. ديد خود مقابل در را اش دايي دختر حيرت كمال در و كرد نشستن به دعوت را بيمارش بود چيزي نوشتن سرگرم
 :گفت تعجب از لبخندي

 كني؟ مي چه جا اين! كردي غافلگيرم حسابي _

 .ديدم مي رو تو بايست مي حتما ولي شدم مزاحمت دونم مي اومدم؛ ديدنت براي _

 :گفت مينوشكا غمگين چهره به دقيق نگاهي با

 .آي مي نظر به پريشون كمي افتاده؟ اتفاقي _
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 .دارم احتياج راهنمائيت و كمك به _

 :گفت پوزخندي با فرهام

 از اون جاي به و گذاشتي تنها رو مهبد شد طور چه! خواي مي كمك من از و اومدي خبر بي طوري اين ماه چند از بعد _
 خواي؟ مي ياري من

 .بگيرم ياري تو از تا اومدم حاال ولي گرفتم ناديده رو تو هشدارهاي ورودم اوايل در. بزني كنايه داري حق _

 !هستيد نامزدش شما كرد اعالم نو سال شب اون كه طور اون چي؟ مهبد پس _

 :گفت افسوس با و آورد صورت به اشك سخن اين شنيدن با

 .داره بيشتري تمايل امالكم و ثروت به ده، نمي اهميت من به اون. بود كشيده نقشه ثروتم براي اونم بود تو با حق _

 :گفت و ايستاد مينوشكا مقابل در و كرد طي بار چند را اتاق عرض و طول و برخاست سخنان اين شنيدن از متحير فرهام

 اين از بيرون ريم مي بعدش بموني منتظر توني مي كنم ويزيت رو بيماران بايد كرد صحبت موردش در شه نمي جا اين _
 .كنيم مي صحبت هم با و جا

 .مونم مي منتظرت من پس باشه، _

 :گفت لبخندي با

 .بشه تموم كارم تا باشي منشي كنار كه اين يا و بموني جا همين توني مي بخواي اگه _

 .بمونم منتظرت بيرون دم مي ترجيح _

 .بازگردد خانه به تا خواست او از و رفت قباد سوي به و شد خارج اتاق از و

 اين كه" گفتن با ساعت آن در بار چندمين براي فرهام گرفتند، قرار هم كنار بيمارستان روبروي پارك نيمكت روي وقتي
 .داد نشان متعجب را خود "طور

 :گفت و دوخت اش دايي دختر ظريف و مهربان نگاه به را خود نگاه فرهام ايستاد باز سخن از مينوشكا وقتي
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 بود زرنگ مهبد انقدر ولي كنم گوشزد تو به كردم سعي بار چندين. كشيدم مي رو روزي چنين انتظار من كه كن باور _
 بدتر كار كه اين از قبل بايد نشده دير هم هنوز ولي. كنند جلوه اهميت بي برات من هاي گفته حتي تا بود كرده كاري كه
 .بشه آفتابي ها طرف اون تونه نمي ديگه كه وقته اون فقط. كني يكسره رو كار و كني حجت اتمام مهبد با بشه اين از

 .بشه بدتر حالش شرايط اين تو بشم باعث خوام نمي من و شده بستري بيمارستان تو االن اون ولي درسته _

 :گفت و سوخت دخترك پاكي همه آن براي دلش فرهام

 بروني؟ خودت از اونو آد نمي دلت بازم خيانت همه اين وجود با _

 .دادم مي نشون خودم از نرمش اندازه اين تا بايست نمي و همينه در من اشتباه هم شايد _

 انتظار اين جز چيزي نبايد همسرش و دانيال وجود با چند هر بعيده؛ خيلي شدي تربيت اروپايي كشور يه تو كه تو از _
 .باشم داشته

 .بودم تر راحت وقت اون شايد! بمونم جا اين در و بيام جا اين به نبودم مجبور هرگز كاش اي _

 :گفت و دوخت چشم خود مقابل به فرهام

 تصميم در شد مطلع همسرش و دانيال العالج بيماري از كه وقتي كنه؛ مي داره كار چه دونست مي هميشه بزرگ خانم _
 .شد ايران به تو كشيدن براي اي بهونه هم ثروت اين و شد تر جدي خودش

 داشتي؟ اطالع موضوع اين از هم تو يعني _

 رو چون داريوش، خصوص به. نبرد بويي موضوع اين از كسي داشتند اصرار خيلي بزرگ خانم بودم؛ مطلع من فقط البته _
 كه چند هر. كنه ارث طلب موعد از زودتر و كنه بهونه رو موضوع اين ترسيد مي داشت دانيال از كه قديمي كينه حساب

 تمامي كه دانيال نامه آخرين. بود اون باقي دنبال چشمش باز ولي بود برده يغما به رو ثروت اين از نيمي پيش ها سال اون
 خواسته اون از دانيال. كرد دگرگون حسابي رو بزرگ خانم بود داده شرح آن در رو همسرش و خودش بيماري ماجراي

 تصميم با پس شي نمي جدا ها اون از ها راحتي اين به تو دونست مي چون بكشونه ايران به رو تو شده طور هر تا بود
 .بياي ايران به ارثيه اين دريافت براي شدي مي مجبور تو كار اين با و كرد انتخاب وارث رو تو تري جدي

 !بگيرم فاصله ها اون از تا كرد مجبور منو خودش پدر پس _

 .بود ممكن كار بهترين اين و درسته _
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 !شدم نمي روبرو خيانت اين با و موندم مي جا همون كاش اي ولي _

. بشي خارج تنهايي همه اين از و بگيري دست به رو كارها بتوني تا كنم كمك بهت دم مي قول مينوشكا نباش نگران _
 .باشه برات خوبي مشاور تونه مي اون هست هم قباد ضمن در. بودم داده قول بزرگ خانم به كه طور همون

 .نكشم عذاب همه اين تا نزدي من به رو ها حرف اين زودتر چرا _

 :گفت لبخندي با فرهام

 كني؟ مي چه مهبد با حاال. شوي اطرافت متوجه بيشتر كمي تا افتاد مي بايد اتفاقات اين شايد _

 .گيرم مي فاصله ازش هميشه براي اون از پس و كنم مي صبر اش بهبودي زمان تا _

 مي كه طور اون اوضاع تا كني ايفا براش رو نامزدش نقش همچنان اش جراحي پايان تا كنم مي پيشنهاد بهت پس _
 نه؟ مگه داره تو به گفتن براي قشنگي هاي حرف مهبد مطمئنا. ببينم چشم به رو بازي اين دارم دوست خيلي. بشه خواي

 .كرد خنديدن به شروع و

 .كردم اون دست بازيچه رو خودم احمقانه چه كه واقعا بخندي؛ داري حق _

 .كردي ثابت رو خالفش خوردي كه فريبي اين با ولي باشي ها حرف اين از تر زيرك تو كردم مي فكر هميشه _

 .كنم مي احتياط اين از تر بيش مردا با رفتارم در بعد به اين از باش مطمئن ولي _

 :گفت و خنديد فرهام

 .نيستم بدي چندان پسر من خود نكن؛ مقايسه هم با رو همه كنم مي خواهش _

 :گفت و خنديد مينوشكا

 .كنم نمي باور نكني ثابت تا _

 **** 

 .بفرماييد _

 :گفت و كرد اتاق داخل را سرش آرام آرام شوكت
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 .داره كار شما با تلفن جان خانم _

 :گفت و برداشت كتاب الي از را سرش مينوشكا

 هست؟ كي _

 .كنم مي سؤال بخوايد اگر ولي خانم نشناختم رو صداش _

 .كنم مي صحبت نه، _

 .برداشت اتاقش از را گوشي و

 .باشي ها حرف اين از تر بامعرفت تو اقل حد كردم مي فكر _

 !كردي ما از يادي عجب چه پيمان؟ تويي _

 .ببينم بيمارستان در مهبد كنار رو تو داشتم انتظار _

 افتاده؟ اتفاقي چيه هستم؛ خونه تو بيني مي كه حال _

 بدون و نشد خبري تو از موند منتظر چي هر بردند عمل اتاق به كه هست ساعتي چند رو مهبد ولي نه كه شما براي _
 .رفت عمل اتاق به تو ديدن

 .نبوده من نگران زياد وضعيت اون تو باشه راحت خيالت _

 .كرد ترك تو خاطر به رو افسانه كه مهبد بيچاره. باشي سرد اندازه اين تا كردم نمي فكر اصال _

 :گفت و برافروخت افسانه نام شنيدن از

 اون چون افسانه دنبال بره بگو بهش نشده دير هنوزم بكنه؟ رو كار اين بودم گفته بهش من مگه! كرد تركش بيخود _
 فهميدي؟ تره، اليق براش

 از را عصبانيت همه آن علت. بود افسانه فكر در هنوز ولي رفت كتابش سوي به دوباره و كرد قطع را ارتباط عصبانيت با و
 در صدايي شنيدن با. بود خواهد تفاوت بي مهبد و او به نسبت پس آن از كه داشت يقين ولي. دانست نمي او نام شنيدن
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 ها مدت ديدارشان آخرين از كرد مي احساس. رفت استقبالش به خوشحالي با نگار ديدن با رفت پنجره كنار به باغ
 .كرد دلتنگي ابراز برايش و كشيد آغوش در را او گرمي با او به شدن نزديك با! گذشته

 :گفت معترض طور همان و شد اتاقش راهي او با نگار

 بزني؟ زنگ يه حداقل شه نمي! پرسي نمي من از حالي وقت هيچ كه شده تنگ خيلي دلت معلومه _

 .دارم گفتن براي حرف كلي كه تو بيا گرفتن قيافه همه اين جاي به حاال _

 .رسيدم موقع به پس _

 :گفت مينوشكا چهره به دقيق نگاهي با و

 .نيست جدي زياد خطر گفت مي فرشيد چون باشي اميدوار بهتره نگراني، مهبد جراحي از نكنه! اي گرفته كمي _

 .برسون بهش منو سالم حتما چطوره؟ حالش فرشيد راستي _

 وقت چند اين بگو خودت از خب. خبرم بي گم مي هميشه منم ولي پرسه مي من از رو سيندرال حال گهگاهي اونم اتفاقا _
 افتاده؟ بدي اتفاق. شدي پريده رنگ و الغر حسابي نديدمت كه

 را او مسائل باقي گفتن با و كرد مهبد عشق در خود شكست تلخ دقايق گفتن به شروع بود يافته را او تازه كه مينوشكا و
 كه تلخي وقايع شنيدن از پس هم بار اين بود او براي صبوري سنگ دوست، مقام در هميشه كه نگار. كرد متعجب بيشتر

 :گفت مهرباني با و كرد همدردي ابراز برايش آورده درد به را دخترك اي شيشه قلب دانست مي

 نيتش متوجه زود كه كن شكر را خدا ولي باشه شرمي بي آدم چنين مهبد كردم نمي فكر اصال متأسفم برات واقعا _
 .شوي اطرافت متوجه گذشته از بيش تا شه مي برات اي تجربه ضمن در! شدي

 .گفت رو همين هم قباد _

 خب. پابنده مسائل از خيلي به كه بود مشخص كامال ولي نداشتم برخورد اون با زياد كه اين با اعتماديه قابل پسر قباد _
 كني؟ كار چه خواي مي حاال

 :گفت تفاوتي بي با مينوشكا

 .اش خانواده و مهبد حضور بدون بار اين ولي كنم مي زندگي گذشته مثل هيچي، _
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 و تنهايي اين توني مي راحت وقت اون. باشي هدف يك دنبال خودت براي بايد من نظر به ولي كني مي خوبي كار _
 .كني تحمل رو گذشته تلخ خاطرات

 در. كنم اندازي راه ها اون كمك با رو كوچيك كار يك بتونم شايد. دادند همكاري قول بهم فرهام و قباد خوبيه فكر _
 .بربيام پسش از كنم فكر كنم پيانو تدريس بيكاري ساعات در خوام مي ضمن

 .موني مي خونه تو كمتر و شه مي پر وقتت حسابي طوري اين! عاليه خيلي _

 .دارم نياز اي ديگه زمان هر از بيش تو حمايت به مسلما باشي؛ كنارم در بدي قول بهم بايد ولي _

 .نكني رد هم رو فرشيد دوستي دست كه شرطي به _

 :گفت لبخندي با مينوشكا

 .كنم نمي تنهايي احساس ديگه شما مثل خوبي دوستان وجود با _

 .بزني بيمارستان به سري خواي نمي _

 !سوزه مي براش دلم چرا دونم نمي كرده حقم در كه بدي همه اون وجود با نگرانم مهبد براي كمي نگار راستش _

 .اش بهبودي زمان تا حداقل بزني جا اون به سري بري بهتره هم من نظر به هستي قلبي خوش دختر تو _

 .بدم نشان تفاوت بي خودمو اش خانواده برابر در بتونم نيستم مطمئن ولي زنم مي بهش سري امروز _

**** 

 هستند؟ اتاقشون تو ايشون داشتم كار بهرنگ دكتر با من پرستار خانوم ببخشيد _

 .گردند مي بر اتاقشون به بيماران ويزيت از بعد سالن همين انتهاي. رفتند بخش به پيش لحظه چند همين_

. داد ادامه خود راه به دوباره ولي ايستاد مردد لحظاتي براي فروغ و شهين ديدن با كه بود نرسيده سالن انتهاي به هنوز
 :گفت و رفت سويش به گام چند بود شده مينوشكا متوجه مادر از زودتر كه فروغ

 .اومدي مهبد ديدن به و دادي رضايت باالخره شد طور چه _

 اومده؟ هوش به طوره؟ چه حالش االن _
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 :گفت آرام و رساند او به را خود شهين

 اومدي؟ ديدنش به دير قدر اين چرا بود نگرانت خيلي سرشه؛ باالي دكتر اومده هوش به تازه _

 :گفت و شد متعجب شهين در رويه تغيير همه اين از

 .بشم روبرو باهاش شه مي خوب وقتي داشتم دوست ببينم حالت اون در اونو تونستم نمي _

 :گفت و گرفت را دستش شهين

 ببيني؟ رو مهبد نزديك از داري دوست _

. گرديد اتاق وارد و شد متأسف اش شده بانداژ سر و مهبد بيمارگونه چهره ديدن از مينوشكا. شدند نزديك اتاق به و
 :گفت مينوشكا ديدن با فرشيد

 نه؟ يا دارم درد گي مي بازم ببينم حاال سركار گمشده از اينم _

 .شد خارج اتاق از و گذاشت تنها را آنها و

 ديده را او بود گفته سخن آن از فرشيد كه ايي گمشده پي در مهبدكه و برداشت مهبد سوي به گامي چند آرام مينوشكا
 :گفت مند گله و آورد لب بر لبخندي زحمت به بود

 ثابت كه افسوس ولي باشي كنارم سايه مثل و بيايي ديدنم به اين از زودتر بودي داده قول كه تو! اومدي باالخره پس _
 .شي مي خسته مردا از زود هم تو ديگه دختراي مثل كردي

 نداري؟ درد كه زياد طوره؟ چه حالت _

 :گفت و چرخاند مينوشكا سوي به كامال را خود چشمان مهبد

 داره؟ اهميت برات من سالمتي مگه. اومدي ديدنم به مدت همه اين از بعد چي براي _

 :گفت صميمانه بار اين مينوشكا

 در كه كني باور خوام مي ولي بودم سختي بحران در رو روز چند اين هرچند هستم عالقمند ات بهبودي به كه كن باور _
 .بودم فكرت
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 تو بود نشده موفق ولي بگيره تماس تو با تا خواستم پيمان از حتي! موندم منتظرت خيلي اومدي؟ دير قدر اين چرا پس _
 .كنه پيدا رو

 مي مرخص بيمارستان از زماني چه نشده مشخص هنوز... باشي خودت مراقب بيشتر بايد فعال كن ول رو ها حرف اين _
 شي؟

 .شم خالص زندان اين از زودتر دارم دوست ولي داده رو هفته آخر قول كه فرشيد _

 .بدن انجام رو كارشون پزشكا بدي اجازه و نكني عجله زياد بهتره _

 :گفت سردي به و كرد ساعتش به نگاهي مينوشكا

 .برسونم موقع به رو خودم حتما بايد كه دارم قرار جايي برم بايد ديگه من _

 تالفي شدنم خوب محض به دم مي قول ولي نيستم برات خوبي زبان هم منم و ره مي سر ات حوصله جا اين دونم مي _
 .كنم

 او از و خودش از كرد مي بازي نقش طور اين او مقابل در كه اين از كرد مي شديدي خفگي احساس مهبد، از شدن جدا با
 .كرد مي منقلبش پيش از بيش سخنان آن شنيدن و رنجاند مي را او وضعيت آن در مهبد ديدن. شد متنفر

 شهين كردن مهرباني حتي سوخت حالش به دلش ولي كند برمال مهبد براي را چيز همه تا بود گرفته تصميم لحظاتي براي
 .شد مي بودند چيده برايش آنها كه اي دسيسه متوجه تازه و بود آور زجر برايش

 ري؟ مي كجا سرعت اين با مينوشكا _

 .نشدم ات متوجه اصال فرشيد؟ تويي _

 !موني مي مهبد پيش كردم مي فكر _

 :گفت و نداد اهميتي او كنايه به

 غده اون وضعيت طوره؟ چه حالش فرشيد، راستي. نداره من پرستاري به نيازي دلسوزش و مهربون خانواده وجود با _
 شد؟ چي

 :گفت و زد لبخندي فرشيد
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 .دراومد آب از چربي توده يك فقط چون بود شانسي خوش پسر _

 .ره مي در دستتون از داره زود كه ناراحتي نكنه _

 :گفت خنده با فرشيد

 .كردم مي زيارت هم رو تو هرازگاهي اون بهونه به اقل حد آره _

 .جا اين در ديدار تجديد تا بيام باغتون به دم مي ترجيح بيشتر طوره اين اگر _

 خونه؟ ري مي داري! شه نمي اين از بهتر ديگه _

 .برم جا اون به بايد دارم قرار جايي نه _

 برسونمت؟ خواي مي _

 .منتظرمه بيرون قباد متشكرم، نه _

 .بره بيرون گماشته با هميشه بايد ما زيباي سيندرالي داري حق البته! داري هم گارد بادي پس _

 .بگيرم كمك قباد از مجبورم و كنم رانندگي تونم نمي دوني مي كه تو باشي؟ جدي خواي مي كي تو _

 :گفت و خنديد دوباره فرشيد

 !قباد حال به خوش پس _

 .شد جدا مينوشكا از دست تكان با و

**** 

 .باشه جا همين كنم فكر _

 :داد ادامه و داد مطابقت آدرس با و كرد مقابلشان ساختمان به نگاهي دوباره و

 .ميام شما با منم بخواهيد اگر دادند خان فرهام كه آدرسيه همون درسته، كامال _

 .كني كمك بهم كارم انجام در خوام مي چون باشي داشته حضور هم تو بهتره آره _
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 كناري در كه فرهام. شدند ساختمان وارد سه هر و رفتند سويش به داد مي تكان دست برايشان كه فرهام باديدن
 او از بازگشت كنارش به دوباره مينوشكا وقتي بسنجد را اطرافش محيط كامال تا داد را فرصت اين مينوشكا به بود ايستاده
 :پرسيد

 سكونت براي هم رو دوم طبقه و كني استفاده هات كالس تشكيل براي توني مي همكف طبقه از بود؟ طور چه نظرت به _
 .كني طي رو مسافت همه اين روز هر نيستي مجبور ديگه طوري اين. كني استفاده خودت

 .داد انجام سرعت به رو كارها همه شه مي طوري چه آخه ولي مناسبيه ساختمون _

 :گفت و خنديد فرهام

 .شه مي آماده سريع چيز همه باشي داشته قوي اراده وقتي عزيز دايي دختر _

 كنم؟ پيدا شاگرد تونم مي نظرت به فرهام _

 فوج ده مي كاملي آموزش و اومده خارج از كه زيباست دختري استادشون بشن متوجه كه همين باشه راحت خيالت _
 .رسن مي راه گرد از فوج

 .نيست خبري هم نظام و شوكت از حتي ديگه. تنهام جا اين بازم وجود بااين اما. باشه طور همين اميدوارم _

 :گفت كرد مي درك را او حال كه فرهام

 .باشن كنارت در اونام تا بذاري اختيارشون در رو باال طبقه هاي اتاق از يكي توني مي _

 .بشوند جدا قباد از بشم باعث خوام نمي _

 :گفت و كرد فكري دوباره فرهام

 زمان هر و نيست تنها اونم طوري اين. كني فراهم براش تهران در هم رو جايي كارگاه در قباد كار شروع با توني مي _
 .ياد مي اش خانواده ديدن به بخواد

 :گفت شوخي به بود شده حالش متوجه كه فرهام. كرد مي نگران را او موضوعي هنوز ولي كرد موافقت فرهام پيشنهاد با

 مونده؟ باقي اي مسئله بازم _
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 شه؟ مي چه باغ و عمارت تكليف پس _

 :گفت و كشيد خود سر به دستي بار اين فرهام

 ... ولي ندارم نظري ديگه موضوع اين براي _

 .بگيرم تصميمي جا اون به راجع مناسب فرصت در تا بمونند جا همون من جابجايي تا ونظام شوكت بهتره نظرم به _

. كنيم صحبت ديديم باهم كه كارگاه همون صاحب توسلي آقاي با شد قرار كارگاه مورد در اما. مايلي خودت طور هر _
 ازش خيلي كارگراش. بره خارج به و بفروشه رو جا اون مجبوره دخترش جراحي خاطر به گفت مي خودش كه طور اون

 به راجع اطالعات كمي رفتنش زمان تا بتونيم كنم مي فكر. درستيه و ايمان با مرد فهميدم من كه جا اون تا. بودند راضي
 .بگيريم ازش كارش

 .كنه همكاري ما با تونه مي سفر از بازگشت از بعد كه بده رو قول اين بهش پس _

 .كني صحبت باهاش خواي نمي خودت _

 .بپردازم كالسم به من و بشي كارگاه كارهاي پيگير خودت دادي قول تو نره، يادت قرارمون _

 آري؟ مي ساختمون از رو همون كني؟ مي چه رو پيانو بخواي، تو طور هر باشه _

 .كنم استفاده لوكس لوازم از فقط دارم تصميم! شده فرسوده خيلي اون _

 :گفت خنده با فرهام

 .نشي زيان و ضرر دچار نكرده خداي تا بري جلو درايت با كار شروع همين از بهتره عزيز دايي دختر _

 :گفت و دوخت فرهام به را نگاهش مينوشكا

 .بشم زيان و خسارت دچار هرگز تو راهنمايي با كنم نمي فكر و كني كمكم دادي قول تو ولي _

 تو. اون از بيش نه توانم حد در ولي كنم كمكت كه دادم قول كه درسته. نكن حساب من رو زيادي كنم مي خواهش _
 .برسي هدفت به بتوني تا باشي داشته ريزي برنامه كارهات براي حاال همين از بايد
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 اين در كه گفت سپاس را خدا و شد لذت غرق اوست كردن نصيحت سرگرم چنان آن فرهام ديد مي كه اين از مينوشكا
 .ببرد استفاده او همفكري از تواند مي و برسد مثبتي نظرات نقطه به فرهام با توانسته كوتاه مدت

 بري؟ ديدنش به خواي نمي خبر؟ چه مهبد از راستي _

 .كنم حفظ اون با ام فاصله همچنان دم مي ترجيح ولي هستم نگرانش كمي هنوز فرشيد هاي صحبت وجود با _

 .داشت شه نمي انتظاري اين از بيش مهربون سيندرالي از بهرنگ دكتر قول به و هستي مهربوني دختر تو _

 :گفت و خنديد مينوشكا

 چيزي اون به زودتر شماها كمك با دونم مي دارم قباد و تو و خواهرش و فرشيد مثل خوبي دوستاي كه خوشحالم واقعا _
 .رسم مي خوام مي كه

 :گفت و كرد جدا پنجره لبه از را خود ساعتش به نگاهي با فرهام

 كني؟ مي كار چه تو بيمارستان، برم بايد ديگه من _

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهي

 .گيره مي دلم خيلي اش خلوتي اين از كنم مي جديدم آپارتمان براي خريد به شروع حاال همين از _

 بيام؟ كمكت به هم من بخواي اگر _

 :گفت و كرد تشكري مينوشكا

 خريد كمي و بزنم شهر در دوري مونده برام مادر از اي سليقه ته با ميخوام منم دكتر آقاي برسي بيمارانت به بهتره _
 .كنم

 به را خود سرعت به و شد لذت غرق رسد مي آرامش به او بودن از اندازه اين تا ديد مي كه اين از فرهام، از شدن جدا با
 .رساند بود انتظارش در كه قباد

 و تالطم دچار مبادا تا كند آغاز انديشه با بود دور آن از ها سال كه وطنش در را خود زندگي جديد شروع داشت تصميم
 به و داشت جديدش آپارتمان كردن آماده در سعي گيري سخت با و كرد مي سركشي ها مغازه به دقت با. شود گرفتگي

 مهبد به نسبت گاهي هنوز ولي. است انتظار چشم و آماده همچنان آينده با رويارويي براي كه داد مي را نويد اين خود
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 كند آماده او با برخورد آخرين براي را خود بايست مي و اوست از دوري كار بهترين دانست مي ولي شد مي نگران كمي
 كابوس آن از راحتي به بتواند و نباشد بيش اشتباهي مهبد درباره افكار آن تمام بود اميدوار نگاهش عمق در همچنان ولي

 .يابد رهايي

 كجاست؟ حواست _

 :گفت و نگريست بود ايستاده منتظر اتاقش كنار در كه قباد طرف به

 داشتي؟ كاري من با _

 .ببينه رو تو خواسته و گرفت تماس بار چند مهبد گفت پدرم اومدم مي داشتم كه صبح بگم، رفت يادم _

 نگفته؟ بهش مكان نقل و جديد آپارتمان از چيزي كه نظام _

 به تا بري ديدنش به نيست بهتر رسيده اتفاقات از خيلي شدن برمال زمان ديگه كنم مي فكر ولي باشه راحت خيالت _
 برسي؟ خواي مي كه چيزهايي اون

 :گفت و كرد نگاهش ترديد با

 چي؟ كنه كتمان اگر بگه؟ من به رو واقعيت اون كني مي فكر يعني _

 :گفت و آمد كنارش به قباد

 اونا ندارم دوست. بايستم اون جلوي خوام مي خودم بار اين. ببري خودت با منم كنم خواهش خوام مي بار اولين براي _
 .بكشن جديدي نقشه تو براي بخوان و تنهايي تو كنند فكر

 :گفت و شد نمايان مينوشكا سيماي در شادي از برقي

 به رسيدن براي ممكنه و هستند شرور خيلي ها اون دونم مي كنم خانوادگي مسائل درگير هم رو تو خوام نمي من اما _
 .بزنند كاري هر به دست خونه اون

 .باشم مراقبت محافظي مثل دم مي قول باشم كنارت در بده اجازه و نباش من نگران كنم مي خواهش _

 .هستي من براي خوبي دوست تو قباد متشكرم _
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 .رفته منزل به و شده مرخص بيمارستان از گفت مي پدرم كه طوري اين بريم ديدنش به االن موافقي _

 :گفت تشويش با مينوشكا

 كنيم؟ مي داريم درستي كار كه مطمئني _

 .برسي هات برنامه باقي به راحت خيال با بتوني تا كني تمام رو كابوس اين زودتر چه هر بهتره _

 

 

 پانزدهم فصل

 

 .كني درگير رو خودت نيست صالح فعال برم؟ جا اون تنهايي كنم خواهش تونم مي قباد _

 ... كه تو اما _

 :گفت التماس با

 كرده اشتباه موردش در كه اميدوارم هنوز چرا دونم نمي ولي كرده بد من حق در مهبد دونم مي كنم، مي خواهش _
 .باشم

 به خوب و نخوري رو خانواده اين چرب زبان فريب كه كنم خواهش خوام مي ولي داري پاكي خيلي قلب تو مينوشكا _
 .كني دقت خودت نه توئه ثروت دنبال به چشمشون اونها كه مسئله اين

 .شد بلند ساختمان وارد مكث اندكي با قباد از شدن جدا با

 به و. بود داده نسبت او به بيمارستان در روزي كه افتاد القابي ياد به و گزيد را خود پايين لب شهين گرم استقبال با
 .گذشت كنارش از سردي

 :گفت و كشيد آغوش در گرم را او داريوش

 مي رو تو سراغ فقط خونه آورديمش وقتي از و كرده عادت تو به پسرم بدجوري كجايي؟ معلومه هيچ قشنگم عروس _
 .گيره
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 :گفت و زد تصنعي لبخندي

 .باشه من نگران زياد نبايد شما مثل مهربوني خانواده وجود با _

 تختش كنار در. بود بانداژ هنوز سرش. بود رفته خواب به آرام مهبد. رساند مهبد اتاق به را خود اندكي فاصله به و
 به را او طور آن آرام چهره اين صاحب شد نمي باورش هنوز. شد دقيق موزونش هاي نفس و آرام چهره به و نشست
 .باشد گرفته بازي

 توجه بدون و كرد آن صفحات زدن ورق به شروع اي دفترچه ديدن با و رفت تحريرش ميز كنار به و برخاست كنارش از
 افتاد خودش از عكسي به چشمش دفترچه صفحات آخرين از يكي در زد ورق آرام را صفحات فقط هايش نوشته به اي
 اصرار و روز آن ياد به بود خنده و شادي غرق صورتش. بودند انداخته بود رفته اسكي براي مهبد با وقتي بار آخرين كه

 بود نكرده بازگو آنها از چيزي او هاي صحبت تأثير تحت روز آن كه اين از. افتاد اش خانواده داستان دانستن براي مهبد
 .شد لذت و شادي غرق

. برخيزد كرد سعي و كشيد صورتش به دستي خود كنار در مينوشكا باديدن گشود چشم و داد خود به تكاني مهبد
 .كرد كمك درنشستن او به و رفت كنارش به مينوشكا

 !افتادي بيمارت نامزد ياد فراري، عموي دختر عجب چه _

 :گفت پوزخندي با مينوشكا

 .نداشتي نيازي وجودم به كه دونستم مي ديگران و داريوش وجود با _

 .نداره ديگران بودن كه داره لطفي تو بودن اما _

 :گفت كالفگي با

 ديدنم با خواي مي تو كردم مي فكر كه بگو منو برنداشتي هات گويي تملق اين از دست هنوز تو مهبد، نگو چرند _
 .بگي برام اطالعم بي اون از كه رو هايي واقعيت

 :گفت و شد خم مينوشكا سوي به بود شده متحير صحبت اين از كه مهبد

 .بشم متوجه منم تا بزني حرف تر واضح كمي بهتره كني؟ مي صحبت چي مورد در تو _
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 :گفت كالفه همچنان و داد تكيه آن لبه به و رفت پنجره سوي به و گرفت فاصله او از مينوشكا

 !گي مي خودت اطالعي بي از داري حاال و آورديد من سر به خواستيد چه هر پدرت و تو! اس احمقانه _

 :گفت و ايستاد مقابلش در و كرد جدا تخت از را خود زحمت به مهبد

 كسي شايد شدي؟ ناراحت من از اندازه اين تا كه افتاده اتفاقي چه بگو من به نيستي هميشه آروم مينوشكاي امروز تو _
 .بده تغيير من به نسبت رو تو ذهن مهمالت بعضي گفتن با داره قصد

 :گفت و دوخت مهبد رمق بي چشمان به را اش آبي چشمان مينوشكا

 به بهرنگ سرهنگ خانواده با بود قرار كه رو روزي يادته. گم مي برات رو چيز همه من پس باشه خواي مي تو كه حاال _
 و ناراحت من رفتن از تو كردم مي فكر چرا دونم نمي خيال خوش من و داشتي خبر موضوع اين از تو بريم؟ شمال

 رو جا آن و اومديد عمارت به و كرديد استفاده سوء من نبود از باخوشحالي پدرت و تو عكس بر كه صورتي در غمگيني
 رفتيد؟ و كرديد خونين طور اون رو بيچاره پيرمرد اون چرا اما. دونم نمي بوديد، چي جستجوي در حاال. كرديد رو و زير
 ... شدم خونه مدارك و اسناد شدن مفقود متوجه سفر اون از بازگشت از بعد تازه

 :گفت و دوخت چشم اش باخته رنگ چهره به. داشت باز سخن ادامه از را او مهبد عصبي خنده

 شايد و ميزان همون به منو هم تو كه كردم مي فكر و داشتم دوست رو تو واقعا من كردي؟ رو كار اين من با چرا مهبد _
 خاطره اين هرگز كه كردي كاري من با تو. داشتي نقشه هام سكه براي ابتدا همون از تو كه حالي در داري، دوست بيشتر
 .پست خيلي مهبد پستي خيلي تو...  تو نكنم، فراموش رو تلخ

 :گفت و رساند تخت لبه به زحمت به را خود بود شده مستأصل كه مهبد. كرد گريستن به شروع او به پشت و

 مهربون نگاه برابر در ثروتت كم كم ولي داشتم نقشه ثروتت براي اوايل شايد دارم، دوست رو تو واقعا من مينوشكا اما _
 هرگز كردم نمي نرم پنجه و دست مرگ با مدتي براي اگر شايد و كردم تغيير من كه كني باور خوام مي. باخت رنگ تو
 كه توست نگاه اين كه ديدم مي وضوح به سفر اون از بعد ولي. شدم نمي پشيمون داشتم ثروتت و تو براي كه افكاري از

 به نذار، تنها روز و حال اين با منو كنم مي خواهش مينوشكا. ات بانكي هاي حساب اون نه كشونه مي خودش دنبال به منو
 بخواي تو اگر. كرد اميدوار زندگي به بازگشت براي منو كه توست نازنين وجود اين كه كنم ثابت تو به تا بده فرصت من
 ...كنم جبران خوام مي ولي كرديم بد تو به ام خانواده و من دارم قبول. ميرم مي من كني ترك منو

 :گفت و گرفت مينوشكا جانب به را اي بسته جستجو از پس و رفت كمدش سوي به مهبد
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 گردن به رو خودم گناه خوام نمي نبوده، درست داريوش و من كار دونم مي بودي، جستجوش در كه امانتي اين _
 احمقانه كار اين به دست من نبود اونا انگيز وسوسه هاي زمزمه اگر ولي هستم مقصر اونا اندازه به منم بندازم ديگرون

 .زدم نمي

 :گفت سردي به كند باور را مهبد سخنان بود نتوانسته هنوز كه مينوشكا

 .گرفتي بازي به اونو تو و شد عاشقت روزي كه داشتي عمويي دختر كني فراموش حاال همين از بهتره _

 اتاقش از مهبد هاي التماس و خواهش به توجه بي و گذاشت ميز لبه روي بود شان نامزدي نشان روزي كه را انگشتري و
 .شد خارج

 چرا رسيدند دير ولي رفتند مهبد اتاق سوي به شتاب با بودند شده دو آن صداي و سر متوجه تازه كه شهين و داريوش
 ديوار به را مشتش خشم با مهبد. رسيد مي نظر به محال بازگردد روزي كه احتمال اين ديگر و بود رفته مينوشكا كه

 :گفت و كوبيد

 شه نمي باورش مينوشكا هرگز دونم مي. كردي خراب ات احمقانه فكرهاي خاطر به منو زندگي! داريوش تو به لعنت _
 .نبودم مقصر وسط اين من كه

 :گفت و داد هل سويي به را مادر و كرد مقاومت او اما ببرد تختخواب به را او كرد سعي شهين

 و شوم هاي نقشه اين با آورديد سرم به شما بالست چي هر. ببينم رو كدومتون هيچ خوام نمي بيرون بريد اتاقم از _
 .تون شيطاني

 **** 

 :گفت و كرد بود آمده او به كمك براي كه نگار به رو و كرد تازه نفسي مينوشكا

 .بكشيم وضعمون و سر به دستي بيان ها بچه تا و كنيم تعطيل رو كار بهتره ديگه _

 :گفت و انداخت مبل روي را خود خستگي با نگار

 باشه يادش فرشيد اميدوارم كنم مي ضعف دارم گرسنگي از شه نمي باورت! شدم خسته حسابي امروز خوبيه؛ فكر _
 .نكنه عالف رو ما و جا اين بياد قراره
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 :گفت و داد جاي مبل روي بر نگار مقابل در را خود خستگي با مينوشكا

 !كرده كمكم لوازم تهيه براي قدر چه اون شه نمي باورت بشه، پيداش بايد هم فرهام _

 :گفت و برخاست جا از فورا مينوشكا در، زنگ صداي با

 .رسه مي تأخير با هميشه مثل فرشيد باشه، فرهام كنم فكر _

 :گفت و آمد كنارش به نگار. ديد را فرشيد خندان چهره در گشودن با ولي

 .شدم مي برنده من وقت اون بستيم مي شرطي بايد _

 :گفت و شد وارد فرشيد

 كرديد؟ مي بندي شرط من روي داشتيد چرا حاال _

 :گفت و كرد نشستن به دعوت را او مينوشكا

 .تو نه اومده فرهام كردم فكر من. بوديم كرده عادت تأخيرهات به چون _

 :گفت و انداخت خود اطراف به دقيقي نگاه فرشيد

 انتخاب در خوبي سليقه چه سيندرال راستي. نمونم عقب دكتر از كه برسونم زودتر خودمو كمي بايد فرهام وجود با _
 .بدي ياد نگار به هم كمي يك بهتره! بردي كار به وسايل

 باعث گاهي و خنده باعث گاهي اصطالح اين و بودند كرده عادت فرشيد سيندرالي لفظ به كم كم ديگران و مينوشكا
 :گفت فرشيد به آرام مينوشكا گرفت، فاصله دو آن از لحظاتي براي نگار. شد مي ديگران نگاه در تعبيراتي

 .بشه تفاهم سوء دچار ترسم مي سيندرال، نگو من به فرهام جلوي حداقل كنم مي خواهش _

 :گفت آرام او از پيروي به هم او

 .دارم مي نگه دلم براي رو خودم سيندرالي نداري دوست اگر باشه ولي... هستي فرهام نگران قدر اين تو چرا حاال _

 .گرفت فاصله او از و
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 فرهام كه شدند رستوراني عازم همگي فرهام ورود با كه بگويد چيزي خواست رنجانده را او شد متوجه كه مينوشكا
 در كه اي انديشه تصور از و شد فرهام و نگار بين مشترك نظرات نقطه متوجه راه بين در مينوشكا. بود داده را قولش
 :گفت آرام بود، شده او لبخند متوجه كه فرشيد. آورد لب بر شادي از لبخندي داشت ذهن

 خوري؟ نمي غذاتو چرا سيندرال _

 .كرد خود موقعيت متوجه را او و

 :گفت فرهام به رو و كرد جابجا صندلي روي بر را خود كمي مينوشكا

 .برگردم عمارت به مدتي براي خوام مي _

 :گفت حيرت با فرهام

 كرده؟ هندوستان ياد فيلت دوباره شده چي _

 :گفت لبخندي با مينوشكا

 .برسم ام ديگه كارهاي به راحت خيال با بتونم تا كنم تمومش بايد كه دارم تموم نيمه كار يك _

 :گفت آرام و گذاشت ميز روي بر را ليوانش فرهام

 ...بود اومده ديدنم به مهبد صبح _

 .گذاشت ناتمام را سخنش مينوشكا برافروخته چهره ديدن با ولي

 :پرسيد نگراني با مينوشكا

 ندادي؟ بهش كه رو آپارتمانم آدرس _

 :گفت لبخندي با فرهام

 تغيير خيلي كه كني باور خوام مي ولي. بشنوه تو مورد در حرفي من از تونه نمي راحتي اين به اون باشه راحت خيالت _
. شده داغون طور اين كه اومده سرش به چي دونم نمي داره، تفاوت خيلي شناختم مي من كه مهبدي اون با. بود كرده
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 گفت مي زارش حال ولي كشيده برات جديدي نقشه كردم گمون اول ببينه رو تو شده طوري هر خواد مي گفت كه وقتي
 .كنه جبران رو گذشته خواد مي كه

 :گفت و كرد دخالت فرشيد

 دوباره تو شه، مي خالص كابوس اون از داره مدتي از بعد تازه كني درك رو مينوشكا وضعيت هم كمي بهتره جان دكتر _
 بزني؟ هم به رو آرامش اين خواي مي

 :افزود ادامه در هم نگار

 .مياد پيش چي آينده در ببينيم بايد بزنيم هم به رو آرامش اين دليل بي نبايد گه مي راست فرشيد _

 درستي كار مهبد ترك آيا كه اين مورد در هنوز و بود هاش صحبت آخرين و مهبد انديشه در زمان آن تا كه مينوشكا
 در كه خواست مي او از نگاهش با و نگريست مي را او تاب بي كه افتاد مهبد ملتمس نگاه ياد به. انديشيد مي نه يا بوده

. بود گذشته كنارش از او، به توجه بي و بيايد كوتاه خواهش و نگاه آن مقابل در بود كرده چه هر او ولي بماند كنارش
 راحتي به تواند مي داده انجام رحمي بي با مهبد روزي كه را كاري آيا كه بود مردد فرهام هاي صحبت شنيدن با اينك

 .كند قرار بر او با اي دوستانه روابط گذشته چون بود نخواهد حاضر هرگز دانست مسلم ولي نه؟ يا كند فراموش

**** 

 درخت به. بپردازد گردش به درختان زير در را ساعتي تا كرد وسوسه را او ابري تكه كوچكترين بدون و پرستاره آسمان
 :كرد زمزمه و داد تكيه تنومندي

 افسوس بايد ها سال دوني مي! بشم آشنا باهات نزديك از تا بيام ايران به زودتر تونستم مي كاش اي بزرگ خانم _
 واقعا ولي باشم كنارت در تونستم مي كوتاه مدتي براي حتي بودم كرده سعي زودتر اگر شايد رسيدم دير چرا كه بخورم
 !شد حيف

 نشان شتابي خود از ولي شنيد را تلفن صداي فاصله همان از. گرفت پيش در را اتاقش راه حسرت از آهي كشيدن با و
 .بود پركرده را اتاقش فضاي همچنان تلفن صداي و نداد

 .شد پشيمان بود برداشته را گوشي كه اين از لحظاتي براي

 .كردم مي دنبالت دارم وقته چند االن دوني مي. نكن قطع كنم مي خواهش مينوشكا _



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  298 

 .بشه تموم بوده بينمون چي هر خوام مي كه بودم گفته من اما _

 شه نمي سابق مثل ما روابط هرگز ديگه كه دونم مي. بدم توضيح برات بايد بده، فرصت من به مينو، كنم مي خواهش _
 .كنم صحبت تو با قضيه اون مورد در بايد ولي

 نمي حتي ديگه. شدم خسته تو تكراري هاي بهانه شنيدن از ديگه ضمن در بود افتاده اتفاقي چه نيست مهم برام اصال _
 .بشنوم رو صدات ام زنده وقتي تا خوام

 .بدم توضيح برات بايد ولي چرا؟ دونم نمي. نبودي سنگدل اندازه اين تا وقت هيچ تو _

 بيشتر اين از بيفتم ها گذشته ياد به روزها اون از خوبي تصوير با بذار حداقل نده ادامه ديگه مهبد كنم مي خواهش _
 .نكن خرابش

 هم خودش براي كه گريست بلند آنقدر. كرد گريستن به شروع عصبانيت شدت از و كوبيد خود جاي بر را گوشي و
 و پدر وجود به ديگر زمان هر از بيش شب آن. بود شده تمام گران خيلي برايش زندگي تجربه اولين! داشت تعجب جاي

 كه اين از و افتاد داشت مارگارت با كه كوتاهي هاي صحبت ياد به! بود محال آرزويي اين ولي داشت نياز مادرش
 با دوباره و شد غمگين پيش از بيش اند كرده منتقل شهر از خارج اي منطقه به را مادرش و پدر بود گفته او به مارگارت
 .كرد گريستن به شروع كشيدند مي والدينش كه عذابي يادآوري

 تابلوها برابر در ها ساعت. رفت ديگر اتاق به اتاقي از ها ساعت چيست دانست نمي خود كه اي گمشده پي در هدف بي
. ديد تاج ملوك بزرگ تابلوي مقابل در را خود تابلوها بين در باشد داشته تصاويرش به توجهي كه اين بدون و ايستاد
 بر را نگاهش گرمي حتي كه ديد مي نزديك او به را خود قدر آن. داشت برلب لبخندي كه دوخت او تصوير به چشم
 .كرد احساس خود روي

 :كرد زمزمه آرام

 ذاشتي نمي من براي رو ارثيه اين كاش اي بشن؟ پراكنده كنارم از اقوامم كه كردي كاري چرا گذاشتي؟ تنها منو چرا _
 .كردند نمي تركم ديگران و داريوش موقع اون شايد كنم زندگي تر راحت تا

 :گفت و آورد لب بر لبخندي تاج، ملوك خنده دوباره ديدن با

 .كردي مي كمكم و بودي خودت كاش اي ولي داشتي منظوري كارت از دونم مي _
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 .شد وارد خود اتاق به و گرفت فاصله تابلو از آرام و

 **** 

 كه تو بري تنها تو نيست درست اصال. بيام همراهت من بده اجازه اقل حد بري؟ خواي مي كجا خبر بي طوري اين آخه _
 ... اگه شناسي نمي رو ها آدم و ها جاده اين

 :گفت كالفگي با

 نكنه هستم، پايي و دست بي دختر واقعا كنم مي احساس كه كني مي پيله من به قدر آن اوقات گاهي قباد، كن بس _
 كردم؟ مي رسيدگي كارهام به تنهايي به من شما با آشنايي از پيش تا كردي فراموش

 ...كه شه نمي آخه ولي _

 .بگيره منو جلوي تونه نمي هم چيزي هيچ و برم بايد من نكن، صحبت من با ها پدربزرگ مثل قدر اين _

 .بيام دنبالت به بود نياز اگر تا بري خواي مي كجا بگو اقل حد _

 هنوز. كرد مخفي جا آن در را خود و شد اتاقش وارد باشد امان در قباد پايان بي هاي سؤال از كه اين براي مينوشكا
 تر راحت بتواند تا كند فرار خفه جو آن از را مدتي بايست مي دانست مي ولي رود مي كجا به دانست نمي هم خودش
 .شود رفتنش مانع توانست نمي هم كس هيچ و بينديشد

 .بيفتد راه به زود صبح تا رفت خواب به راحت خيال با آن از پس و كرد ساكش به نگاهي بار آخرين براي

 همه. شد خارج اتاق از قوسي و كش با و كرد خاموش را ساعت زحمت به. كرد عصبي را او ساعت زنگ پايان بي صداي
 كه بود فرصت بهترين و بود نشده روشن كامال هنوز هوا. انداخت بيرون به نگاهي سالن پنجره كنار از بود سكوت در جا

 .برود داشت آن به زيادي تمايل خود كه سفري به قباد با شدن روبرو بدون

 و ساختمان به دقيق نگاهي عمارت در كنار. كشيد خود دنبال به را سنگين نسبتا ساك و گرفت پيش در را ها پله راه آرام
 در فرشيد. شد حيرت و تعجب غرق ديد خود مقابل در كه چيزي از ولي شد خارج عمارت از آن از پس و انداخت باغ

 .بود داده ماشينش به را خود تكيه و بود ايستاده مقابلش

 :گفت لبخندي با. كند مخفي او از را خود تعجب كرد سعي
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 كني؟ مي چه جا اين صبح موقع اين _

 :گفت و كرد نگاهش مستقيم فرشيد

 .برسونم مقصد به رو لجباز و يكدنده دختر يه تا اومدم _

 كني؟ همراهي اونو هاش زبوني تلخ وجود با هستي مصر هم هنوز چي؟ دور و باشه نامعلوم مقصد اگر ولي _

 .كنه باور خواد نمي اون ولي باشم خوبي همراه كنم مي سعي و هستم طوري همه گفتم هم اولش همون از كه من _

 .بشه زحمت اسباب كسي براي خواد نمي چون شايد _

 باشم؟ برات همراه يك حداقل دي مي اجازه حاال گيري، مي سخت زيادي داري ديگه _

 و پذيرفت را او همراهي اعتراضي هيچ بدون كوتاهي مكث از پس مينوشكا. بگيرد او از را ساك تا آورد جلو را دستش و
 چون همسفري كه اين از قلبا ولي نياورد زبان بر چيزي هرچند. افتاد راه به اش شده گم مقصد جستجوي به او كنار در

 لذت برايشان فضا آن قدر آن. دوختند جاده پيچ به چشم سكوت در دو هر مدتي. بود شادي غرق بود كنارش در فرشيد
 .نكردند سكوت شكست براي تالشي هيچ كه بود بخش

 :گفت فرشيد طوالني نسبتا مدت از پس

 بريم؟ بايد كجا حاال خب، _

 :گفت و انداخت باال را هايش شانه تفاوت بي مينوشكا

 .كافيه برام باشم دور جا اين از رو مدتي كه اين هم. نيست مهم برام مقصد برم، خوام مي فقط كنه نمي فرقي هيچ _

 :گفت و كرد بود دوخته جاده به چشم آرام كنارش در كه دختري به گذرايي نگاه فرشيد

 آن كه اين از دونم مي. كني ذخيره خودت در هستي طالبش كه رو آرامشي مدتي براي تا برم مي جايي به رو تو پس _
 .داره رو رفتن ارزش اما بشه طوالني كمي ممكنه فقط. شي مي خوشحال ببيني رو جا

 :گفت خوشحالي با

 .آم مي هم دنيا آخر تا تو با موافقم كه من باشه، طوالني قدرم هر _
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 .كرد متعجب را او و خنديد صدا با فرشيد

 ايمان حرفش به قلبا خود كه چرا كرد، نمي تفاوتي چندان برايش ولي آورده زبان بر اي نسنجيده حرف دانست مينوشكا
 .داشت

 مي خوشحال كنم همراهيت كه اين از بگي من به اگر كه دونستي مي خوب كه تو بري؟ تنهايي خواستي مي چرا حاال _
 .شم

 كس همه و چيز همه از خواستم مي فقط كه بودم آشفته قدر اون ضمن در بيفتي؛ كارات از بشم باعث خواستم نمي آخه _
 .كنم فرار

 ... كه واقعا محبت بي همه اين سيندرال آخه كني؟ فرار خواستي مي منم از حتي _

 روحم قدر چه مدت اين تو دوني نمي تو. آرم مي كم دارم كن باور فرشيد ولي بشي، دلخور دستم از داري حق _
 .برسم آرامش به تا دارم الزم زيادي زمان مطمئنا كه شده آشفته درونم انقدر. شده طوفان دستخوش

 اما نكني رد منو دوستي دست اقل حد و باشي شناخته منو مدت اين تو بودم اميدوار ولي دم مي تو به رو حق و دونم مي _
 ... تو

 تو هم هنوز كنم احساس تا نباش دلگير من از. كنم مي فرار همه از دارم كه كرده چه من با مهبد ببين ولي توئه با حق _
 .هستي دوستم بهترين

 :گفت و زد لبخندي فرشيد

 .نيستم عصباني دستت از اصال و. بخشيدم رو تو كامال من سيندرال باشه مهم خيلي برات اگر _

 :گفت و كشيد عميقي نفس مينوشكا

 .باشيم داشته پيش در رو خوبي سفر بتونيم آرامش اين با كنم فكر دكتر، آقاي خب _

 :گفت و داد تكان سري فرشيد

 ولي كني ترك رو ما هميشه براي خواي مي كردم فكر بري، خواي مي تو كفت اومد سراغم به نگران قباد وقتي ديشب _
 .نيستي تفاوت بي اطرافيانت به نسبت قدرهام اون تو و بودم كرده فكر اشتباه ديشب كه خوشحالم االن
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 .نرو تند زياد جان دكتر كنم مي خواهش اوه، _

 :گفت و خنديد فرشيد

 درك رو تو متغير روحيات كامل طور به هنوز ولي شناسم مي رو تو كه مدتيه كه اين وجود با سيندرال دوني مي هيچ _
 .شه مي نمايان نگاهت در اي تازه رنگ لحظه هر كنم، نمي

 .كرده مشاور پا يك هم رو تو قباد با دوستي انگار خب _

 :گفت و خنديد فرشيد

 نيستي؟ گرسنه تو ببينم! تو زبون اين دست از _

 .كردم فرار خونه از تقريبا نگيره قرار راهم سر قبار دوباره كه اين براي صبح چرا، اتفاقا _

 .بديم ادامه راهمون به بعد. برسيم خودمون به كمي اول بهتره پس _

 سر ندارم دوست هيچ نكن مطلع مقصدمون از رو كسي هستيم سفر در كه مدت اين تو لطفا شه مي خوبه خيلي كه اين _
 ... كله و

 .كرد رها كاره نيمه را حرفش و

 :گفت و داد ادامه را او صحبت لبخندي با فرشيد

 درسته؟ بشه پيدا چاكات سينه و ها هواخواه كله و سر نداري دوست هيچ _

 .نكنيم صحبت موردش در بهتره اصال...  فقط نبود اين منظورم _

 :كرد زمزمه و انداخت باال را هايش شانه هم فرشيد

 .شد عجيب دوباره _

 :گفت و شد خارج زودتر خود فرشيد و كردند توقف رستوراني كنار

 .بديم ادامه راهمون به زودتر تا بخوريم چيزي يه جا همين بهتره _

 :گفت و انداخت صندلي روي را خود خستگي با و شد رستوران وارد او پي در مينوشكا
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 باشيم؟ راه تو بايد قدر چه! باشيم شده خسته قدر اين كردم نمي فكر _

 !داره بستگي _

 چي؟ به _

 .نداره اهميتي چندان جا اون ديدن مقابل در سفر رنج كه باشي مطمئن و باشي جا اون طالب قدر چه كه اين به _

 كني؟ مي وسوسه مقصد به رسيدن براي منو _

 :گفت و دوخت مينو خسته چهره به دقيقي نگاه فرشيد

 .كنه تعريف سرهنگ پيش ازت هميشه كه داره حق نگار! هستي ناپذيري خستگي دختر تو _

 در ها سال كه بود اي گمشده اون كنم مي احساس شدم آشنا نگار با كه وقتي از فرشيد دوني مي داره، لطف من به نگار _
 ...دارم نياز وجودش به كه خونه مي رو فكرم انگار شه، مي پيداش دارم احتياج بهش وقتي هميشه. بودم اش پي

 حتما كنه مي فكر ندونه كس هر كه زني مي حرف قشنگ اون از قدر اون كنم، مي حسادت نگار به يواش يواش دارم _
 .اومده زمين به اشتباها كه اس فرشته يه اون

 :گفت شيطنت با مينوشكا

 .كني باور خواي نمي كه تويي اين فقط اس، فرشته يك نگار باش مطمئن _

 .بيفتيم راه و بخوريم چيزي نگرفته باال بحث تا بهتره _

 :گفت كوتاه اي خنده با مينوشكا

 شي؟ مي عصباني چرا حاال قربان، چشم _

 :گفت و كند جدي را كالمش لحن كرد سعي فرشيد

 !موني مي گرسنه گرنه و كني عجله بهتره _
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 شده سفرها انگيزترين خاطره از يكي اينك داشت خواهد همراه به غربت و تنهايي فقط برايش كرد مي گمان كه سفري
 كه او براي مشهد به سفر. دارد خود اطراف در دوستاني هنوز كه آورد مي وجود به او در را باور اين فرشيد وجود و. بود

 .بيفتد بود ممكن كه بود اتفاقي بهترين كرد نمي را جا آن به رفتن تصور هرگز

**** 

 را او داشت وجود اطرافيانش در كه التهابي ديدن و ريخت اشك اراده بي ديد مقدس ضريح آن برابر در را خود وقتي
 را چيزي كه اطرافيانش لرزان نگاه با و كشيد مي ها ميله آن به را خود دست ديگران مثل. كرد طاقت بي پيش از بيشتر
 قطرات او آوردن ياد به با. مهبد حتي و مارگارت مادرش، براي پدرش، براي. كرد دعا به شروع نيز او كردند مي زمزمه
 .شدند روان اش گونه روي اشك

 سوي به سرعت به بود انتظارش در كه فرشيد آوردن ياد به با و كرد مرتب را چادرش زحمت به حرم از شدن دور با
 :گفت و رفت سويش به بود ايستاده كناري در منتظر كه او ديدن با و رفت حياط

 .بياد وجود به برام موقعيت اين تو كردم نمي رو فكرش هرگز كه بود سفري بهترين اين _

 :گفت و آورد لب بر لبخندي فرشيد

 .داري رو الزم آمادگي عادي زندگي به بازگشت براي كنم مي فكر ديگه _

 :گفت و كرد بودند آمد و رفت در كه جمعيت انبوه به نگاهي مينوشكا

 كه خوشحالم ولي شدم زحمتت باعث خيلي كه دونم مي كردم، ذخيره طوالني مدتي براي رو الزم انرژي كنم مي فكر _
 .بودي همراهم

 :گفت و كرد كوتاهي خنده فرشيد

 .شه مي بد دومون هر براي گرنه و نشنوه مهبد رو آخرت جمله اين باش مراقب فقط _

 :گفت و كشيد درهم چهره مينوشكا

 .كنه دخالت من كارهاي تو نداره حق اصال اون. نداره اون به ارتباطي وجه هيچ به من كارهاي _

 .بيفتيم راه بهتره حاال سيندرال، باشه، _
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 **** 

 آن وجود با دانست يقين ديد، تر حال سر حركت زمان از را خود و كشيد عميقي نفس مينوشكا تهران به شدن وارد با
 گرفت پيش در را عمارت راه فرشيد كه زماني. كند روبرو جديد مشكالت با مقابله براي را خود تواند مي كوتاه سفر

 .است كرده سپري را خوشي لحظات كرد حاصل يقين مينوشكا

 :گفت قدرشناسي با و كرد فرشيد به رو اتومبيل توقف با

 اميدوارم بيفته، اتفاق اين شدي باعث كه بودي تو اين و شه نمي پاك ذهنم از هرگز سفر اين خاطره هستم مطمئن _
 .كنم تالفي بشه زياد تو به ام بدهي كه اين از قبل تا رو هات خوبي تمام روزي بتونم

 :گفت و خنديد فرشيد

 خوشبختي به رسيدن براي رو سختي روزهاي قراره فردا از چون. كن استراحت كامل طور به و برو، رگه دو دختر برو _
 .كني حساب من كمك روي توني مي و هستم كنارت در من كني اراده زمان هر كه بدون ولي. بذاري سر پشت

 عمارت وارد داشت همراه كه كليدي با آن از پس و كرد بدرقه باغي كوچه انتهاي تا نگاه با را او فرشيد از شدن جدا با
 پاسخ را سالمش گرمي به درختان بين در نظام ديدن با. بود شده تغييراتي دستخوش باغ نظرش به روز چند آن در. شد

 :داد ادامه و گفت

 شي؟ نمي خسته هستي درختان بين در همه اين كه اين از نظام _

 :گفت و آمد كنارش به نظام

 شيم؟ مي نگرانت نگفتي. رفتي خبر بي چه! دخترم خير به رسيدن _

 :گفت و خنديد مينوشكا

 جواب راستي... نكنيد نگران رو خودتون زياد پس. داشتند تماس هم با بهرنگ دكتر و قباد دونم مي خوب كه من _
 نداديد؟ رو سؤالم

 :گفت و دوخت مينوشكا به را اش خسته نگاه و آورد لب بر لبخندي نظام
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 بودند نهال يك فقط كه وقتي شدند تنومند طور اين االن كه درختا اين! بشه خسته هاش بچه از كه ديدي رو آدم كدوم _
 .شم مي غمگين منم پژمرده و باشند ناراحت اگر قباد مثل درست و. شدند كاشته اينجا خودم دستاي همين با

 در رو كمبودي هيچ من وقت اون داشتن رو شما خصلت اين از كمي منم اقوام كاش اي! داريد مهربوني خيلي قلب شما _
 .كنم نمي احساس جا اين

 .گرفت پيش در را ساختمان داخل راه و

 :گفت آرام ها پله كنار در كرد همراهي را او و گرفت دستش از را ساك و شتافت كمكش به نظام

 !داريد ميهمان خانم _

 :گفت و كرد توقف پله اولين كنار در

 كيه؟ _

 .شيد مي متوجه وقت اون ببينيدش خودتون بهتره _

 :گفت نگراني با

 !مهبده؟ نكنه _

 :گفت و آورد برلب لبخندي مرد پير

 ببينيد؟ اونو زودتر تا كنيد نمي عجله چرا. نيست خان مهبد باشه راحت خيالتون _

 بود قباد با گفتگو سرگرم و نشسته او به پشت كه دختري ديدن با. شد سالن وارد و افزود هايش گام سرعت به مينوشكا
 :گفت و برخاست او ديدن محض به قباد. ايستاد جاي بر

 اومدي؟ سفر از كي! خير به رسيدن _

 :گفت بازشناسد را او تا رفت مي دختر آن جانب به كنجكاو كه طور همان مينوشكا

 .رسيدم االن همين _

 :ناليد و رفت دختر سوي به و زد كوتاه جيغي و رساند دختر مقابل به را خود
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 شدي؟ زخمي و كبود طور اين چرا اومده؟ روزت به چي بودي؟ كجا حاال تا معلومه هيچ! رعنا _

 :گفت گرفته صدايي با دارد نگه باز را هايش چشم از يكي توانست مي زحمت به كه رعنا

 كمين در وحشتناك اتفاقات اون كه كردم نمي هم رو فكرش اصال. ذاشتم نمي بيرون جا اين از پامو وقت هيچ كاش اي _
 .باشه من

 :گفت و رفت قباد سوي به بار اين و كشيد او شانه بر دستي مينوشكا

 كنه؟ مي چه جا اين رعنا _

 هاي جيغ و صدا و سر و ازدحام متوجه ها پارك از يكي كنار برگشتن موقع رفتم تهران به ماشين تعمير براي ديروز _
 مي اونو شدت به ها اون و افتاده مرد دو پاهاي و دست زير رعنا ديدم رسوندم جا اون به رو خودم وقتي شدم دختر يك
 مي رعنا كه طور اين. كردند فرار سريع خيلي اونا ولي داديم نجات دستشون از اونو انتظامي نيروي و مردم كمك با. زنند
 زخمي اونو طوري اين بره باهاشون نشده حاضر رعنا كه وقتي بودن اومده اون بردن براي كه بودند جمشيد افراد از گه

 .كردند

 :گفت و داد تكان افسوس از سري مينوشكا

 بوده؟ كجا ديروز تا حاال بيچاره، دختر _

 اين در و بوده دانشجو خانم اون انگار. كرده مي زندگي بوده، كرده پيدا پارك در كه دوستي پيش گه مي كه خودش _
 مي زندگي هم با هم ديروز به تا و بره مي خونه به خودش با بينه مي رو رعنا كه اين از بعد و كرده مي زندگي تنها جا

 .كردند

 :گفت و گرفت را او لرزان دستان و زد زانو زمين روي كنارش در و رفت رعنا سوي به دوباره مينوشكا

 داري؟ درد خيلي _

 :گفت و كرد جلوگيري هايش اشك ريزش از سختي به رعنا

 .شم مي خوب زودي به گه مي قباد آقا زياد، نه _

 :گفت و فشرد گرمي به را دستش
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 !زود خيلي شي مي خوب آره _

 آن كه اين از. كرد گريستن به شروع اتاقش كنار در و شد خارج اتاق از نباشد رعنا هاي اشك شاهد كه اين براي بعد و
 پي زودتر كه عصبي خودش از و بود دلگير شده سختي و عذاب دچار مسائل ترين ارزش بي خاطر به طور اين دختر
 .بود نرفته دختر

 افتاده؟ اتفاقي _

 :گفت و كشيد صورتش به دستي قباد ديدن با

 .باشه رنج و زحمت در اندازه اين تا كم سن اين با دختر يك كه كنم قبول تونم نمي _

 كني؟ كار چي باهاش خواي مي حاال _

 از رفتن اجازه بهش شرايطي هيچ تحت فعال ولي. كنيم كار چي بايد دوني مي من از بهتر تو باشه چي هر چيه؟ تو نظر _
 .باشه جا همين كامل سالمت زمان تا بايد دم نمي رو جا اين

 .كن عمل مايلي كه طور هر _

 .رفت حياط جانب به و گرفت فاصله او از و

 و رفت كنارش. ديد خاموش و ساكت همچنان را او و رفت رعنا سوي به دوباره و كشيد خود صورت به دستي مينوشكا
 :گفت

 دوست رو تو جا اين همه. رسونه نمي آسيبي تو به كسي جا اين در باش مطمئن بكني، راحتي احساس جا اين بهتره _
 .كنن كمك بهت نوعي به خوان مي و دارند

 :گفت و انداخت پايين را سرش رعنا

 .بشم براتون زحمت باعث خوام نمي ولي خوبيد، شما همه دونم مي _

 :گفت و داد تكان نرمي به را او شانه مينوشكا

 .بودي دانشجو يه خونه مدت اين تو گفت مي قباد نيست، طوري اين اصال _
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 رو آشنايي باب من با و اومد طرفم به ديد سرگردون خيابون كنار در تنها منو وقتي مهربون، و بود خوب شما مثل اونم _
 باهم خواست و برد خودش اي اجاره اتاق به منو كه بود مهربون انقدر ميترا. گفتم بهش رو ام زندگي قصه منم. كرد باز

 مي پيش خوب داشت چيز همه. كنم پيدا كار خونه نزديك هاي توليدي از يكي در تا كرد كمك من به و كنيم زندگي
 ولي كردم فرار ازش و ديدم راهم سر رو خان جمشيد شاگرد...  يدا خونه به برگشتن موقع روز يه دفعه يك كه رفت

 سرو بدون كه خواست ازم اولش اومد، ديگه يكي با بار اين. بگيره قرار راهم سر دوباره اون كردم نمي هم رو فكرش
 سرم به چي نبود معلوم اومد نمي كمكم به قباد آقا اگر. انداختند روز اين به منو نكردم قبول وقتي ولي برم باهاشون صدا
 اومد؟ مي

 .دم مي قول بهت اينو كنه اذيت رو تو كسي ديگه ذاريم نمي ما شه؛ مي درست چيز همه نكن ناراحت رو خودت _

 :گفت و رفت او سوي به آمد مي جانبش به كه شوكت ديدن با

 .بود شده تنگ براتون دلم _

 :گفت و بوسيد را مينوشكا صورت شوكت

 .بطلبه هم رو ما كرديد مي دعا! رفتيد؟ آقا پابوس به كي. حالتون به خوش قبول زيارت جان، خانم طور همين منم _

 .دم مي قول ريم مي باهم بعد دفعه حتما _

 .جان خانم مهربونيت قربون _

 .برگشت دوباره ماهم خانم رعنا ديدي شوكت راستي _

 :گفت ترشرويي با و كشيد هم در ابرو شوكت

 .نكنه شما شرمنده منو و نكنه فرار دوباره اميدوارم ولي ديدم جان خانم بله _

 :گفت و زد لبخندي مينوشكا

 رعنا؟ نه مگه نكنه تركمون و بمونه ما كنار كه داده قول ديگه نه _

 .نشست كنارش در و رفت او جانب به و

 :گفت رعنا به توجه بي شوكت
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 بكشم؟ براتون غذا خانم _

 .كنم استراحت كمي منم تا برسي مهمونمون به بهتره فعال كنم، استراحت كمي خوام مي ام خسته خيلي من _

 .گرفت فاصله دو آن از و

 براي نتوانست حتي كه بود خسته قدر آن. رفت فرو عميقي خواب به و نشد چيزي متوجه ديگر اتاقش به شدن وارد با
 .بينديشد پيرامونش به لحظاتي

**** 

 

 شيد؟ بيدار خوايد نمي جان خانم _

 :گفت شوكت ديدن با و گشود را خمارش چشمان زحمت به

 .دارم احتياج استراحت به خيلي كن باور شوكت؟ شده چيزي _

 :گفت پريشاني با بود ستيز در خود با مدام كه شوكت

 .بگم شما به رو چيزهايي يك بايد نشده متوجه كسي تا. االن همين اونم كنم صحبت شما با بايد من جان خانم _

 :گفت و شد جابجا تختش در كرد، جور و جمع را خود كمي

 شده؟ چي بگو كردي نگران منو _

 :گفت آرام و نشست تخت كنار در و كرد نزديك او به را خود شوكت

 اين نيست صالح نظرم به رو رعنا دختره، اين. بشي مطلع تا بگم بهتون مجبورم ولي بگم؟ شما به طوري چه دونم نمي _
 .داريد نگهش خودتون پيش جا

 !ساكتيه و آروم خيلي دختر كه اون ضمن در نداره؟ رو كسي كه بيچاره دختر اين چرا آخه _

 :گفت و داد تكان سري شوكت
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 بعدا ولي كردم مي فكر شما مثل اول منم آورد خونه به اونو قباد وقتي راستش. نيست هم طورها اين جان خانم نه _
 ...افتاده اون براي نبايد كه اتفاقي كه فهميدم

 .كشيد سينه از آهي و گرفت دندان به انگشت و داد تكان سري دوباره

 :گفت اضطراب با مينوشكا

 افتاده؟ براش اتفاقي چه آخه كني؟ نمي تموم رو حرفت چرا _

 .داره اعتياد معتاده، رعنا دختره اين بگم بايد ولي سياه روم جان خانوم _

 هجي را لغات خود ذهن در لحظاتي مينوشكا. كرد پاك را خود هاي اشك اش روسري لبه با و انداخت پايين را سرش و
 :گفت سراسيمه آن از پس و كرد

 شوكت؟ مطمئني تو _

 :گفت و گرفت دستان بين در را سر و كشيد سينه از آهي مينوشكا. داد تكان سري فقط او

 گفته؟ دروغ ما به خودش مورد در اون يعني پس _

 يادتون بشه، باز خونه اين به هم رفقاش پاي شايد نيست، معلوم. داريم نگه جا اين اونو نيست صالح اصال خانوم؛ بله _
 .بيارن شما سر باليي بخوان ممكنه قباد هم و جوونيد شما هم باشه

 كجاست؟ اون االن. گيريم مي درست تصميم يك وقت اون بشيم مطمئن بايد آخه ولي _

 .كنه فرار دوباره مبادا كه كردم قفل روش هم رو در. خوابيده ها اتاق از يكي تو _

 .شه نمي باورم هنوزم كه چند هر. بگيريم تصميم بعدا و كنيم صبر فردا تا بهتره _

 ماجرا اين در را خود. گذراند بود افتاده دام در طور آن كه روستايي دختر آن رعنا انديشه در را مدتي شوكت رفتن با
 تنها دختر اين براي اتفاق اين دارد نگه جا آن در نحوي به را او اول دفعه همان بود كرده سعي او اگر دانست مي مقصر
 .برگرفت در را او موهوم ترسي موضوع اين به انديشيدن از. افتاد نمي
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 و رساند حياط به را خود ها اتاق بين از. داد را جديد روزي اميد او به صبح سپيده ديدن تا زد قدم ها اتاق بين در قدر آن
. ببرد لذت سرسبزي و طراوت آن از نتوانست لحظاتي حتي ولي. كند راهپيمايي مدتي ديگران شدن بيدار تا كرد سعي
 .داد ادامه خود راه به همچنان و نشد نظام گفتن بخير صبح متوجه كه بود كرده مشغول را او فكر دختر آن قدر آن

 او با كالمي كه اين بدون و مردد. ديد خود مقابل در را رعنا و بازگشت را رفته راه آن از پس و بود درختان بين در مدتي
 آرام ديد فكر در را او كه شوكت. رفت صبحانه ميز كنار به شوكت ديدن با. گرفت پيش در را ساختمان راه كند صحبت
 :گفت

 كنيد؟ كار چه خوايد مي حاال _

 :گفت و كرد او به نگاهي مينوشكا

 ... بعد تا كن دعوتش صبحانه به فعال _

 يافت شوكت و مينوشكا بين در را خود كه رعنا. كرد مي بازي غذايش با بيشتر البته. شد صبحانه خوردن مشغول خود و
 :گفت و درآمد سخن به شوكت. كند حفظ همچنان را خود آرامش كرد سعي و برآشفت كمي

 بگي؟ ما به رو واقعيت خواي نمي دختر خب _

 .فهمم نمي رو منظورتون كه من... خانم؟ شوكت چيه منظورتون _

 :گفت و كرد او مضطرب چهره به دقيق نگاهي شوكت

 اين از بعد بار اون. بگي ما به رو واقعيت و كني اعتراف خودت بهتره بگم، برات رو چيز همه خودم خواد نمي دلم هيچ _
 درآوردي؟ كجا از سر و افتاد اتفاقي چه رفتي جا اين از كه

 :گفت لكنت با رعنا

 .رفتم اون خونه...  به و شدم آشنا ميترا.. ميـ با گفتم...  كه من...  من _

 :گفت و كرد دخالت مينوشكا

 رو حقايق پس داري مشكلي چه تو كه دونيم مي ضمن در. كنيم كمكت خوايم مي ما اسمته، كه چيزي هر يا رعنا ببين _
 .كنيم كمك بهت بده اجازه و بگو ما به
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 :گفت و برخاست خود جاي از تشويش با رعنا

 و بنشينم جا اين ديگه خوام نمي...  برم جا اين از خوام مي بدم ادامه تونم نمي ديگه من... نداره صحت اصال دروغه، اين _
 .بدم گوش شما چرند هاي حرف به

 :گفت و نشست كناري در خود و كرد نشستن به مجبور را او بود شده عصباني كه شوكت

 .ببره رو تو و بياد پليس زنم مي زنگ كه اين يا گي مي رو راستش يا دختر ببين _

 :گفت التماس با رعنا

 باشم؟ تنها ام بدبختي با ديد نمي اجازه چرا برم، بذاريد خدا رو تو. نكردم كاري كه من چي؟ براي پليس آخه _

 اين فكر كني؟ كار چه خواي مي بري جا اين از اگر. كنيم كمكت خوايم مي نداريم رو تو آزار قصد كه ما جان رعنا آخه _
 ...كردي؟ رو

 به شروع صدا با آن از پس و نگريست را آنها مات مدتي. كرد مخفي را آنها و كرد خود لرزان دستان به نگاهي رعنا
 .كند آرام را خود كمي داد اجازه و گرفت آغوش در را او سر شوكت. كرد گريستن

 جاري صورتش بر نيز او هاي اشك داد اجازه و رفت پنجره كنار به بود شده عصبي كمي وضعيت اين از كه مينوشكا
 هر به دست توانست مي شرايط اين در و برد مي سر به اي كننده نگران و بحراني لحظات در دختر اين دانست مي. شوند
 .بزند كاري

 :گفت مي رعنا به كه شنيد را شوكت صداي

 مادر يه مثل دم مي قول منم. كنه مي كمكت بتونه اگر! خوبيه خيلي آدم خانم اين بگي رو واقعيت بهتره جان دختر ببين _
 دختر؟ باشه كنيم، كمكت ما بده اجازه و بگو رو چيز همه پس باشم، مراقبت

. دوخت چشم او به آميز التماس نگاهي با بود لرزش حال در ترس شدت از اينك كه او و آمد مقابلش به مينوشكا
 :گفت آرامي به شوكت به رو و شد پشيمان ولي بگويد چيزي خواست مينوشكا

 تا بمونه باال طبقه رو روز چند اين ساختمون تو بياد تونه مي بگو قباد به. باش مراقبش حسابي و خودت پيش ببرش _
 .آد مي پيش چي ببينيم
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 .باشه شما مزاحم خوام نمي... جايي مسافرخونه، ره مي قباد جان خانم نيست الزم _

 :گفت و داد تكان دستي كالفگي با مينوشكا

 .باشه نياز ممكنه وجودش باشه جا همين بهتره _

 آن و داشت برمي قدم نسيم يك سبكبالي و نرمي به. گرفت پيش در را باغ انتهاي گلخانه راه و شد خارج ساختمان از و
 گل عطر از اش شامه كه شد خود موقعيت متوجه زماني فقط. بود مانده غافل اطراف از كامال كه بود رفته فرو خود در قدر
 و زيباي همه آن به چشم و كشيد بلندي نفس و كرد رها اي چهارپايه روي بر را خود خستگي با. بود شده پر گلخانه هاي

 با ولي برخاست تصميم اين با. كند سرگرم جا آن هاي گل با را خود كوتاهي مدت براي گرفت تصميم. دوخت طراوت
 دور چندان گذشته حتي. بود كرده فراموش را آن كامال. شد خم تأني با و نشست دوباره بود مقابلش كه چيزي ديدن
 اگر شايد. برداشت زمين از بود كنارش در ها مدت كه را گردنبندي آرام. ديد مي قبل از تر رنگ كم روز هر هم را خود
 .بود شده فراموش قبل هاي ماه مانند هم هنوز بود نشده جدا گردنش از لحظه آن

 بود قرار كه را روزي آن گه داشت ياد به درست. افتاد گذشته خوش روزهاي ياد به و داد قرار چشمانش مقابل در را آن
 شده متعجب خود كه بود زده هيجان قدر آن روز آن. شوند خارج شهر از روزه سه تحقيق يك براي دانشگاه طرف از

 براي دانشجويي گردش اين اندازه به كدام هيچ ولي بود رفته مارگارت حتي و اش خانواده با بسياري هاي مسافرت. بود
 .نبود انگيز شوق او

 پايين تخت از فورا خورشيد كمرنگ هاي اشعه اولين ديدن با و برد سر به شيرين و مختلف روياهاي در صبح تا را شب
 روزهاي تمامي با روز آن مينوشكا براي ولي بود ديگر روزهاي مثل هم صبح روز آن كه اين با رفت پنجره كنار به. آمد

 .بود خواهد جالبي سفر داشت يقين ولي دانست نمي را علتش درستي به هنوز خود و بود متفاوت بود گذرانده كه ديگر

 :گفت مي مدام كه بود گوشش در مارگارت صداي هنوز. بود شده فراموشكار كه داشت شتاب رفتن براي قدر آن

 ...كتابتون كجاست حواستون خانم واي. لباستون جان، خانم تون، حوله جان خانم _

 .داد او به را رفتن اجازه داد مي نشان خود از كه خاصي وسواس با مارگارت و شد حركت زمان باالخره! بود روزي عجب

 لبخند استپان. رفت سويش به و داد تكان برايش دستي. ديد خود انتظار در خيابان سر را استپان خانه از شدن خارج با
 :گفت و زد كمرنگي

 .بودم بيدار صبح تا سفر اين هيجان از مينوشكا شه نمي باورت _



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  315 

 قدر اين بار اين چرا دونم نمي ولي رفتم مسافرت به زياد ام خانواده با كه اين با. بودم تو مثل دقيقا منم! جالب چه واي _
 .ام زده هيجان

 :گفت و آمد اش ياري به و كرد مينوشكا همراه ساك به نگاهي استپان

 نذاشتي؟ جا رو چيزي مطمئني _

 :گفت و زد لبخندي

 ...بده جا كيفم تو هم رو خودش مارگارت نبود بعيد كردم مي صبر ديگه دقيقه چند اگه _

 .شدند اتوبوس سوار همگي دوستانشان ديگر به پيوستن و دانشگاه به شدن وارد با

. نبود بردار دست استپان ولي نگيرد گرم چندان استپان با ها، بچه مقابل در سفر اين در داشت تصميم كه اين با مينوشكا
 بودند صحبت سرگرم كه فرصتي در. نگذاشت او براي اعتراضي هيچ جاي و گرفت مينوشكا و خود براي صندلي فورا

 سري عصبي استپان. است شده دوستانه روابطشان بدانند ها بچه نيست مايل كه گفت و كرد اشاره مسئله اين به مينوشكا
 :گفت و داد تكان

 .كرديم شروع رو خوبي سفر باهم كه كنم احساس حداقل بذار مينوشكا، كن بس _

 .ريزه مي هم به اعصابم بزنه حرفي بخواد رز كه اين از ولي كنم ناراحت رو تو خواستم نمي _

 .پسرا پيش رم مي من باشه كنه مي ناراحت رو تو كنارت در وجودم واقعا اگه _

 :گفت و كشيد را دستش مينوشكا كه داشت برخاستن قصد و

 خوبه؟ بگن، خواد مي دلشون چي هر بذار اصال خوره؟ مي بر بهت زود قدر اين چرا حاال ديوونه، _

 :گفت و زد رضايت از لبخندي استپان

 .هستي مهربوني و خوب دختر تو مينو متشكرم، _

 :داد ادامه شيطنت با و

 .كني استفاده سوء ترسم مي چون نگير جدي زياد رو قسمت اين لطفا _
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 :گفت و خنديد مينوشكا

 مرخصي تونستي كردي؟ كار چي رو كارت راستي خوشحالم،. بشم تو ناراحتي باعث سفر اين تو ندارم دوست هيچ _
 ...بگيري؟

 :گفت قيدي بي با استپان

 براي. آد نمي پيش زياد سفرها اين از منتها نيست كم من براي كار ديگه، رستوران يه نشد رستوران اون! خيالش بي _
 .نبود مهمي چيز كه اخراجم بودم، كاري هر انجام به حاضر سفر اين به اومدن

 :گفت افسوس با مينوشكا

 .دن مي بهت خوبي حقوق جا اون گفتي خودت شد حيف اما _

 .كار دنبال روم مي دوباره برگشتنمون از بعد خيالش، بي ولي بود خوب آره _

 :گفت هيجان با افتاد مطلبي ياد به كه مينوشكا

 كمك بهت تونه مي حتما دارند مهم كارهاي كه داره زيادي دوستاي اون! كنه پيدا كاري برات بخوام پدر از طوره چه _
 .كنم صحبت پدر با تو مورد در برگشت در بايد. كنه

 .بخواهد كمك پدر از بازگشت در شد مصمم استپان نگاه در رضايت برق ديدن از و

 سر هميشه كه قدي كوتاه پسر پيتر. برگشتند عقب به دو هر كرد مي صدا را استپان اتوبوس انتهاي از كه صدايي با
 :گفت و كرد صدا را او دوباره بود دانشجويان و استاد خنده اسباب كالس

 !بهتره هواش جا، اين بيا استپان _

 .تره راحت جام جا، اين من باشيد خوش شما _

 .كند مخفي را عصبانيتش كرد سعي و كرد مينوشكا به نگاهي و

 :گفت پيتر دوباره

 .كنم تعريف برات جالب چيز يه خوام مي ما پيش بيا حاال زياده وقت بابا، خيال بي _
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 :كرد زمزمه و نشست خود جاي در او صحبت به توجه بي استپان

 .گيرم مي رو حالش روز يه باالخره احمق، پسره _

 شدي؟ ناراحت دفعه يك چرا استپان، _

 :گفت و كرد سازد مشغول خود به را او ذهن ها ساعت توانست مي كه دختري زيباي چهره به نگاهي

 .ريزه مي هم به اعصابمو پسره اين اوقات گاهي فقط نيست چيزي _

 :گفت و آورد لب بر لبخند مينوشكا

 رفته؟ يادت بگذره خوش بهمون سفر كني سعي دادي قول _

 :گفت و داد تكان سري داشت را آرزو اين قلبا خود كه استپان و

 .كنم حساب تسويه باهاش بعدا تا شم مي او خيال بي فعال پس درسته، _

 با يك هر. آورد شوق به را ها بچه همه بود شده تخليه آنها براي انگار كه آرام شني ساحل ديدن و مواج درياي به رسيدن
 كناري در مينوشكا تنها. شكستند مي هم در را آرمش آن خود صداي و سر با و دويدند مي بيكران آبي سوي به شتاب

 :گفت و آمد سويش به بود شده خيس كامال لباسش كه استپان. خنديد مي ها بچه هيجان به و بود ايستاده

 آب؟ تو آي نمي تو _

 :گفت و كرد او خيس ظاهر به نگاهي مينوشكا

 مي جا اين من بري خودت بهتره. بشم كشيده آب موش شماها مثل ندارم دوست هيچ! شدي ديوونه بقيه مثل هم تو _
 .كنه مي سرگرمم بيشتر شماها ديدن مونم

 :گفت و زد شيطنت از لبخندي استپان. بيندازد خود ظاهر به نگاهي كه كرد وادار را او و

 ...ولي ندارم دوست كه اين با مينوشكا _

 نتوانست هم مينوشكا فريادهاي و رفت آب سوي به سرعت با و كرد بلند را او دهد ادامه را صحبتش كه اين جاي به و
 .بود كرده رها آب در را مينوشكا كه كرد توقف زماني فقط و شود كارش انجام از مانع
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 :گفت فرياد با و كرد خود خيس ظاهر به نگاهي نداشت او از را شوخي چنين انتظار اصال كه مينوشكا

 !اي ديوونه تو! بود احمقانه خيلي كارت! هستي احمق يه تو استپان _

 در همچنان استپان نگاه كه ببيند تا برنگشت عقب به حتي و گرفت پيش در را ساحل راه و گرفت فاصله او از سرعت به و
 .اوست تعقيب

 ولي ديد خود مقابل در را اي سايه. شود خشك ساحلي گرم آفتاب زير در هايش لباس تا نشست سنگي تخته كنار در
 .بود اهميت بي برايش

 :گفت صدايي

 !پرسيدي مي رو كارم علت لحظه اون كاش اي _

 :داد ادامه و آمد مقابلش به كم كم و

 دريا جنس از و هستي واقعي تو كه كنم ثابت خودم به خواستم مي تره، زالل هم دريا از تو چشماي رنگ دوني مي هيچ _
 خوشحالم اما كنم گم ها وسط اون رو تو نكنه كردم شك لحظه يك ديدم زاللي همان با دريا آب در رو تو وقتي. نيستي

 .هستي واقعي و خودتي تو كه

 :گفت و دوخت استپان نگران نگاه به چشم اراده بي مينوشكا

 آخ... دريا وسط بردي و كردي بلند هوا رو منو طور اون وقتي مردم مي ترس از داشتم. نيستي بيشتر ديوونه پسر يه تو _
 .كني فكر عاقالنه كمي خواي مي كي تو دونم نمي! جون خدا

 .داد تكان سري و زد لبخندي حرص با و

 :گفت لبخندي با و نشست كنارش در استپان

 درسته؟ بخشيدي منو كه اين يعني لبخند اين _

 بكنم؟ تونم مي هم كاري اين جز مگه _

 و كرد باز بود ديده او گردن در هميشه مينوشكا كه را گردنبندي و برد گردنش سوي به را دستش اي لحظه براي استپان
 :گفت و گرفت مينوشكا سوي به
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 حاال بياره؛ شانس براش تا داد بود عزيز براش خيلي كه مادرم به رو شانس مهره اين پدرم روزي مينوشكا، دوني مي _
 !باارزشي برام ميزان همون به هم تو كه بدوني خوام مي. بدم تو به رو اين خوام مي منم

 !يادگاريه يه اون استپان اما _

 :گفت و زد برقي استپان نگاه

 تو، به بدمش دارم دوست منم حاال و باشه مهم برام واقعا كه بدم كسي به رو اين گفت؛ داد من به رو اين مادر وقتي _
 !باش زود كن؛ قبولش كنم مي خواهش

 .نشي پشيمون دادي من به رو اون كه اين از روزي اميدوارم باارزشيه، هديه اين دوني مي _

 :گفت گرمي نگاه با آن از پس و آويخت گردنش به رو گردنبند تا كرد كمك استپان

 .كني فكر منم به گاهي بشه باعث مهره اين شايد _

 آن يادآوري از قدر چه و انديشيد مي استپان به و بود نشسته تاج ملوك گلخانه در فرانسه، در نه و ايران در اينك و
 تا گرفت تصميم و گرفت خشم خود بر ديد مي توجه كم اش گذشته به نسبت را خود كه اين از و شد مي غمگين روزها

 .بگيرد تماس استپان با مناسب فرصتي در

 گشتم؟ دنبالتون قدر چه دونيد مي جائيد؟ اين شما _

 :گفت و رفت استقبالش به برخاست، قباد ديدن با

 .كنم خلوت ام گذشته با كمي بودم اومده _

 .تره قشنگ و تر مهم گذشته از حال هميشه اما _

 :گفت و كرد دستش در شده پاره گردنبند به نگاهي مينوشكا

 .بالعكس هم شايد و _

 :گفت و داد او دست به را زنجير

 .اس گذشته به متعلق چون كن درستش برام لطفا _
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 .گرفت فاصله او از و

 .كردنت فكر آخر حتي چيزه؛ همه آخر شم مي نزديك بهت وقت هر چرا دونم نمي...  ري؟ مي كجا داري حاال _

 قباد زده وحشت چشمان ني ني به مستقيم لحظاتي براي و برگشت عقب به حرف اين شنيدن از متعجب مينوشكا
 .داد ادامه را خود راه و شد پشيمان كه بگويد چيزي خواست. نگريست

 

 شانزدهم فصل

 

 

 كني؟ كار چي رعنا با خواي مي جان خانم _

 .گرفت فاصله بود شده خيره آن به بود ساعتي كه چيزي از

 گه؟ مي چي قباد _

 .كنيم خبر براش دكتر يه بايد بده خيلي حالش هم دختره اين. بيرون رفته كاري براي نيست خونه _

 :گفت و رساند تلفن به را خود زحمت به

 !بكنه كمكي دختر اين به بتونه شايد! جا اين بياد فرشيد زنم مي زنگ االن _

 .گذاشت تنها را او و گرفت فاصله او از كرد مي زمزمه لب زير همچنان كه شوكت

 :گفت و آورد لب بر لبخندي فرشيد محجوب و آرام صداي شنيدن با

 خواي؟ نمي مزاحم فرشيد؛ سالم _

 !كني نمي من از يادي تو نه گر و اومده پيش مشكلي مطمئنم هستي؟ خودت سيندرال، واي _

 بيمارستان؟ يا يال و كجايي. دارم نياز كمكت به آره راستش! نكن شرمنده منو قدر اين _

 شده؟ چي بگي خواي نمي رسونم؛ مي رو خودم االن كنه نمي فرقي حال هر به _
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 .كنيم مي صحبت موردش در وقت اون ببينم رو تو بايد مفصله اش قضيه _

 .رسونم مي تو به رو خودم زود باش، منتظرم پس باشه _

 از. رساند كتابخانه به را خود و كوبيد ميز روي به را مشتش عصباني بود كرده مقايسه مهبد با را فرشيد كه اين از لحظاتي
 .بيابد آن براي علتي توانست نمي حتي و بود حيرت در خود كالفگي همه اين

 تواند مي كار اين با دانست مي ولي بود متعجب خود كار از. گرفت هم پي از را ها شماره و رفت تلفن جانب به هدف بي
 .دهد پايان خود نگراني و اضطراب به كمي

 :كرد زمزمه آرام

 .بشنوم رو صدات بايد كنم مي خواهش بردار، رو گوشي كنم مي خواهش _

 ... الو...  الو _

 :گفت آرام صدايي با و كشيد عميقي نفس

 نه؟ يا داري ياد به رو نام اين هنوز دونم نمي مينوشكا، منم _

 هميشه براي منو كه شد مي باورم داشت ديگه خبرم، بي ازت كه ماهه چند دوني مي هستي؟ خودت اين! مينو واي _
 .كردي فراموش

 ...كنم؟ چه ولي هستم گذشته خوش روزهاي تمام و تو ياد به هميشه من حرفيه؟ چه اين _

 .پرسيد مي را اش گريه علت مرتب كه شنيد مي را استپان صداي. نداد مجالش گريه كه

 :گفت و شد مسلط خود بر مكث كمي با

 ...خيلي خيلي،! تنهام خيلي! گرفته دلم خيلي جا اين فقط استپان، نيست چيزي _

 جا اين بايد تو نداري تعلق هستي كه جايي اون به تو كن باور هستم، منتظرت كه وقته خيلي...  من...  من برگرد، مينو _
 اين برگرد كنم مي خواهش. دارم نياز ديگه وقت هر از بيشتر تو وجود به منم...  منم دوني مي...  من...  كنار در باشي
 دير كه اين از قبل تا كنم مي خواهش. شد خراب ارث اين با خوشمون روزهاي همه. بذار خودش حال به رو لعنتي ارث
 .دم مي قول بهت رو اين! مونم مي كنارت در هميشه و ذارم نمي تنهات من باش مطمئن. برگرد بشه
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 مايك كه روزي اون يادته. كني مي ناراحت رو خودت من خاطر به داري هميشه مثل درست! خوبي خيلي تو استپان آه _
 نذاشتي ولي شدي اخراج امتحان از و كردي ماجرا وارد رو خود تو كنه درست دردسر تقلب اون با برام عمدا خواست مي

 .بيفته اتفاقي چنين من براي

 تو مثل دختري با ام زندگي تمام در وقت هيچ ديگه نظرم به ببرم؟ ياد از رو قشنگ روزهاي اون شه مي مگه يادمه، آره _
 .مينو اي العاده فوق تو...  تو...  تو. شد نخواهم آشنا

 كه طور اون هميشه تونستيم مي ما و موند مي خواستيم مي ما كه طور اون هميشه اوضاع كاش اي ولي استپان، متشكرم _
 ...يعني كنيم رفتار خوايم مي

 بگي؟ خواي مي چي _

 ...برگردم خاطرش به كه ندارم چيزي جا اون ديگه يعني برگرم تونم نمي ديگه من...  من...  من راستش _

 داريم؟ هم به كه احساسي او و شه مي چي من تكليف پس من؟...  شن؟ مي چي ات خانواده پس _

 همه اين افتاد نمي براشون اتفاق اون اگر شايد...  شايد. هستند خاطره من براي فقط ها اون. ندارم اي خانواده ديگه _
 .اومد نمي پيش وقايع

 برگردي؟ خواي نمي هم من خاطر به حتي تو يعني كردي فراموش كلي به هم منو كه اين مثل _

 باشيم هم بعد به اين از بوديم هم براي خوبي دوستاي حال به تا كه طور همون تونيم مي تو و من استپان، كن گوش _
 .ندارم برگشتن خيال ديگه من كه كني باور خوام مي ولي

 نه،... داري فرق شناختم مي كه مينويي اون با و شدي عوض كامال تو كني، برخورد طوري اين من با كردم نمي فكر هيچ _
 ... چون برگردي خواي نمي... كرده مريض رو تو بدجوري رسيد بهت كه هايي پول اون برق نه،

 .رفت فرو خود در بيشتر و داد پايان مكالمه اين به نداشت را سخنان اين شنيدن تحمل ديگر كه مينوشكا

 :گفت مي مدام كه شوكت صداي با

 .آوردن تشريف بهرنگ دكتر كجائيد؟ جان خانم جان، خانم _

 .شد خارج كتابخانه از و كشيد خود اشك از خيس صورت به دستي
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 :گفت و كرد شوكت به رو همين براي نشود او كنجكاوي باعث زياد كرد سعي. ديد خود مقابل در را فرشيد

 .رعنا سر باالي ببر رو دكتر _

 .بماند منتظر جا همان داد ترجيح خودش و

 اهميتي چندان برايش لحظه آن در اما. رفت و كرد او به دقيق نگاهي ساختمان از شدن خارج از قبل كه ديد را فرشيد
 .سازد رها اي انديشه هر از مدتي براي را ذهنش داد مي ترجيح بيشتر و نداشت

**** 

 صداي بار چندمين براي بود، فرشيد براي رعنا زندگي عجيب ماجراي كردن بازگو سرگرم كه كوتاه مدت آن طول در
 :گفت مي كه شنيد را فرشيد

 !عجب _

 :گفت و ايستاد با سخن از و آورد لب بر لبخندي

 عجب؟ بگي خواي مي هم باز داستان؛ پايان هم اين_

 :گفت و شد جابجا مبلش در فرشيد

 !بود ماجرايي عجب واقعا _

 .عجب گفتي بس از كردي ام ديوونه بردار، دست _

 :گفت و كرد او درهم چهره به دقيق نگاهي فرشيد

 شده؟ چت دوباره معلومه هيچ كردي، ديوونه منو گرفته و درهم قيافه اين با ديدمت كه موقعي از چي؟ تو پس _

 .خوبه كامال حالم من برسي؛ رعنا يعني ات اصلي بيمار به دكتر جناب بهتره _

 به شروع و رفت مادر پيانوي جانب به و گرفت فاصله او از دارد امان در او شمار بي هاي پرسش از را خود كه اين براي و
 مي احساس خود كنار در را مادر و ديد مي دور فضا آن از را خود كامال. كرد مادر عالقه مورد هاي قطعه از يكي نواختن

 .كند مي تشويق را او هميشگي لبخند همان با كرد
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 با و كرد مخفي خود دستان بين در را سرش برخاست، آنها از وحشتناكي صداي كوبيد؛ ها شاسي روي بر مشتي حرص با
 نمي. كرد مي احساس خود دل در را غمي همچنان ولي ديد اشك از تهي را خود كه گريست قدر آن. گريست صدا

 برايش تواند نمي كس هيچ و كند سعي خودش بايد دانست مي فقط. كند رها درد آن از را خود تواند مي چگونه دانست
 .باشد مرهمي

 آوردي؟ خودت روز به چي _

 :گفت و ديد را فرشيد اشك پرده بين در

 نرفتي؟ هنوز تو _

 اون به تو و شده عوض چيز همه كردم مي فكر رفتيم هم با كه سفري اون از بعد دوني مي كني؟ مي بيرونم داري _
 .كردم اشتباه كه بينم مي ولي رسيدي خواستي مي كه آرامشي

 به اش همه چرا دوني مي! خيلي تنهام، خيلي. ندارم رو كس هيچ دنيا اين تو من! بدبختم قدر چه دوني نمي! فرشيد آخ _
 ... كه دونن نمي ولي موندم جا اين كه ارثه اين خاطر به من كنند مي فكر دوستام همه ارثه، اين خاطر

 :گفت حرص با فرشيد

 مي قول بگو ات خانواده و خودت مورد در رو واقعيت و كن اعتماد من به شده كه هم بار يك براي مينوشكا چي؟ كه _
 .كن اعتماد بهم كنم مي خواهش باشم، مرهم يه برات حداقل يا كنم، كمك بهت دم

 مطمئن. بگم تونم نمي فرشيد، تونم نمي ولي دارم اعتماد مزخرفم هاي فاميل اون از بيشتر تو به من فرشيد، كن بس _
 .نيست راهي هيچ ولي رفتم مي آخرش تا باشه داشته وجود راهي دادم مي احتمال درصد يك حتي اگر باش

 شن؟ مي چي ها اون ات خونه كالست، پس بگيري، فاصله خونه اين از خواستي مي كه تو برگرد تهران به حداقل پس _

 كني؟ كمك بهش توني مي راستي برم، تونم نمي نشه خوب حالش تا كنم مشخص رو رعنا تكليف بايد اول _

 نذاريد تنهاش اگر اما كنه، ترك تونه نمي نخواد، خودش تا. آد برنمي كار هم تو و من دست از بخواد، خودش بايد _
 .كرد كمك بهش بشه كردن ترك تو شايد

 خبر؟ چه سرهنگ و نگار از راستي كنيم، كمك بهش بتونيم اميدوارم _
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 :گفت پوزخندي با

 هيچ. كني نمي ما از يادي و گذاشتي قال رو ما خوب سيندرال خودمونيم ولي خوبند اونام سركار، هاي پرسي احوال از _
 گيره؟ مي زود و كوچيكه خيلي هم ما دل كني نمي فكر

 :گفت لبخندي با مينوشكا

 .كني استراحت بري بهتره! اي خسته خيلي كه معلومه جان دكتر برو _

 .نكن هم رو ما مالحظه بزن زنگ داشتي كار وقت هر اما. نگير جدي رو ما هم تو سيندرال باشه _

 :گفت و رفت او بدرقه به خنده با مينوشكا

 كشوندم؟ جا اين به تهران از رو تو كه بار اين مثل درست _

 :گفت جدي لحني با فرشيد

 .بگير تماس باهام دونستي ضروري رو وجودم زمان هر نيست، مهم اصال _

 .قربان چشم _

 .نگريست فرشيد شدن دور به و

 **** 

 :گفت چيد مي را شام ميز كه طور همان و كشيد آهي زن پير

 !داره مظلومي قيافه سوزه مي براش دلم خيلي شه؟ مي خارج تنش از زودي اين به لعنتي اين مگه ولي بهتره _

 .كنه تهيه برات قباد بگو داشتي نياز چيزي به اگر باش، مراقبش بيشتر _

 .خانم چشم _

 نيست؟ ساختمون تو مگه نيست خبري قباد از راستي _

 .كنه مي كمك گلخونه تو نظام به داره جان خانم چرا _
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 كنار قباد ديدن از. رفت حياط سوي به بزند غذاها به دستي كه اين بدون و كرد سرگرم را خود غذا ميز كنار در را مدتي
 :گفت زمان همان و افتاد او با خود برخورد اولين ياد به حوض

 بيائيد آهسته و نرم آئيد مي اگر من سراغ به

 من تنهايي نازك چيني بردارد ترك مبادا كه

 :گفت و رفت جانبش به قباد

 .سپهري سهراب _

 :گفت و زد لبخندي

 .خونديد مي اونو هاي نوشته از يكي داشتيد شما مالقاتمون، اولين يادته! دكتر درسته _

 :گفت و زد پوزخندي قباد

 دكتر؟ شدم و گرفتم ترفيع امشب _

 .شه مي بيشتر صميميت طوري اين چون كنم مي صدات قباد همون ناراحتي اگر _

 :گفت و دوخت او صورت به نگاهي قباد

 .نديدم صميميتي خودم به نسبت شما در وقت هيچ من ولي _

 .آورد در رقص به را حوض آب دستش با و نشست حوض لبه مينوشكا

 .نكردي نگاه دل چشم با وقت هيچ چون شايد _

 !زني؟ مي عجيبي هاي حرف امشب _

 :گفت شيطنت با مينوشكا

 كردي؟ فراموش رو گلخونه تو روز اون خودت مثل درست _

 اون به اصال شما شايد كه چيزي دارم اعتقاد موردش در معني تمام به كنم مي صميميت و همدلي از صحبت وقتي من اما _
 .دي نمي اهميت



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  327 

 كني؟ مي نگاه من به ظن سوء با طور اين چرا قباد، _

 :گفت و نشست حوض لبه روي كنارش در

 .نفهميم رو همديگه حرف كه شه مي باعث اين و نيستيد ما جنس از بقيه مثل هم شما چون شايد _

 زني؟ مي رو حرف اين چرا اي كرده تحصيل كه تو. مزخرفه اش همه ها حرف اين و _

 :گفت و داد تكان افسوس از سري و زد پوزخندي قباد

 كني؟ مي فكر اين از غير تو كني وانمود خواي مي چرا بوده، طوري اين كه حال به تا _

 مي شوكت و نظام و تو جنس از رو خودم من كه صورتي در آوردي وجود به رو احمقانه خياالت اين خودت تو قباد _
 .مرغوب نوع از نه و دونم

 :گفت و كرد عصبي خنده قباد

 چي هر جا اين كيلومتري چند تا گه بزرگ صفارزاده نوه! تاج ملوك نوه زنه؟ مي رو حرف اين داره كسي چه ببين _
 من باشي يكي رعنا با توني نمي حتي تو داري، فرق من با باز كني سعي هم قدر هر تو.داره تعلق اون به هست زمين

 .بدي قرار اون جاي رو خودت كه اين به برسه چه بفهمي رو حالش توني نمي حتي كه مطمئنم

 كمتر تو و من كه بهتره شده؟ چت نيست معلوم امشب تو اصال. هستم صفارزاده خاندان از كه منه تقصير مگه آخه _
 .دشمنت نه هستم مينوشكا من كه بشه باورت طوري اين شايد ببينيم، رو همديگه

 .گرفت فاصله او از عصبانيت با و

 .بگيري رو امانتيت نرفتي تا بهتره _

 .گرفت سويش به را مينوشكا گردنبند او

 و كرد پرتاب حوض داخل به را گردنبند حرص با و كرد داشت لب بر نيشخندي كه قباد چهره به نگاهي خشم با مينوشكا
 .رفت باال ها پله از سرعت به

 :كه كرد شكوه به شروع ديدنش محض به شوكت
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 نزديد؟ دست غذاتون به هم باز شما خانم _

 كمي كرد سعي كار اين با و كوبيد هم به شدت با را در و شد اتاقش راهي او هاي صحبت به توجه بي مينوشكا ولي
 .كند تخليه را عصبانيتش

 .ديد خود مقابل در دوباره را قباد در صداي با كه بود گذشته ساعتي

 :گفت ترشرويي با

 دكتر؟ جناب افتاده اي تازه اتفاق دوباره _

 :گفت پوزخندي با قباد

 !كرديد غذا اعتصاب شما كه تر مهم اين از اتقاف _

 .كنه دخالت ام شخصي كارهاي تو كسي ندارم دوست هيچ و شه مي مربوط خودم به اين _

 :گفت و زد پوزخندي دوباره قباد

 به بازم قراره اگر بگم بايد ضمن در. بيام كوتاه كني تهديد تا كه نيستم مهبد من! خانم سركار اشتباهي در سخت _
 .بخوري غذا كنم مجبورت شخصا ناچارم بدي ادامه غذات اعتصاب

 .كنه مجبور كاري به منو تونه نمي كسي نخوام تا _

 تو ديوونه، دختر آخه. كنم رفتار خشونت با تو با ام باطني ميل رغم علي كني مي مجبورم داري كم كم مينوشكا، ببين _
 بدم گرسنگي خودم به خدا هميشه حاضرم من باشه طور اين اگر شه؟ مي درست نخوردن غذا با كارها همه كني مي فكر
 چند اين تو ببيني كردي نگاه خودت به آيينه تو هيچ. نكن ظلم خودت به قدر اين... باشه ميلم مطابق اوضاع كه شرطي به

 !شدي پريده رنگ و الغر قدر چه روزه

 دوباره نشود موضوع اين متوجه قباد كه اين براي ولي برد مي لذت خود به نسبت قباد حساسيت از قلبا كه اين با مينوشكا
 :گفت و داد ادامه خود لجبازي به

 .كنم استراحت برم خوام مي شد تمام تون پدرانه سفارشات اگر _

 .استراحت براي ري مي اون از بعد و خوري مي مختصري شام يه قبلش البته _
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 ... كه من اما _

 تا بهتره كردم گرم برات رو اون دوباره! شدم نگرانت خيلي نخوردي، رو شامت بازم شدم متوجه وقتي نداره، اما ديگه _
 .بخوري نشده سرد

 .ندارم ميل اصال من قباد ولي _

 كمي هم تو اشتهاي بشه باعث شايد كنم مي همراهيت خوردن در بدي اجازه اگر! ام گرسنه خيلي من تو، برخالف اما _
 .بشه تحريك

 تمايلي چندان اول. ديد آماده رو ميز و شد ديگر اتاقي وارد دنبالش به نديد تسليم جز اي چاره كه مينوشكا بار اين و
 .كند تمام را غذايش اشتها با قباد همچون نيز او شد باعث قباد وجود ولي نداشت خوردن براي

 :گفت شيطنت با قباد لبخند ديدن با

 !كني مي پيروزي احساس و دادي شكست منو كردي فكر نكنه _

 :گفت و برد باال تسليم عنوان به را دستش قباد

 .باشي مطمئن بهتره رو اين ندارم رو تو با جنگيدن خيال اصال تسليم، من _

 را او دوست يك نقش در توانست مي قباد و داشت مصاحب يك به نياز ديگري زمان هر از بيش مينوشكا لحظات آن در
 :گفت مينوشكا كند ترك را ساختمان داشت قصد قباد كه زماني. كند ياري

 بري؟ خواي مي كجا _

 .بشم مزاحمت اين از بيش خوام نمي وقته دير ديگه_

 .كني استفاده باال طبقه از توني مي جاست اين رعنا وقتي تا گفتم هم شوكت به من _

 .تره راحت جام گلخونه تو من نه _

 جا؟ اين نيومدي چرا پس خوابي؟ مي گلخونه تو رو شب تو يعني _

 .بزنم هم به رو شما آسايش خوام نمي كه گفتم _
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 هستي مايل وقت هر تا و باال ببري رو وسايلت بهتره هست، جا دومون هر اندازه به ساختمون اين تو! قباد نگو مهمل _
 .باشي جا همون

 ... آخه اما _

 .باال طبقه بياي و كني گوش حرفم به كه توئه نوبت حاال و كردي خوردن غذا به مجبور منو تو گفتم، كه همين _

 :گفت لبخندي با قباد

 كني؟ مي مثل به مقابله داري _

 .بيار رو وسايلت برو نشدم عصباني تا حاال! گي مي تو كه همينه شايد دونم نمي _

 :گفت و خنديد او جدي نيمه قيافه به قباد

 !ديكتاتور خانم چشم _

 با راه بين در و كرد همراهي دوم طبقه تا را او و شتافت كمكش به داشت همراه به قباد كه كتابي دسته چند ديدن با
 :گفت ها كتاب عنوان به اجمالي نگاهي

 كني؟ مي مطالعه رو ها اين كي تو قباد _

 طور؟ چه خواب، موقع ها شب _

 .داخلشون مطالب حال به واي سخته خيلي كه هاشون عنوان _

 .كني مطالعه توني مي هم تو باشي داشته دوست اگر... دارن جالبي مطالب عنوانشون برعكس ولي _

 .ندارم كاري روان و روح با و دارم مشكالت كافي اندازه به خودم فعال. دكتر جناب متشكرم نه اوه،_

 :گفت و خنديد قباد

 .خودته ميل _

 .نگريست مينوشكا شدن دور به و

 **** 
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 او از را خود زحمت به نگار. كشيد آغوش در را او گرمي به و شد خوشحال بسيار طوالني غيبت يك از بعد نگار ديدن از
 :گفت خنده با و كرد جدا

 .كردي خفه منو كه تو دختر _

 !ندارم؟ خبري ازت وقته چند دوني مي هيچ! شدم خوشحال ديدنت از قدر چه دوني نمي نگار واي _

 پرسيدي؟ رو حالم و اومدي ديدنم به بار چند كه همينه براي _

 :گفت و نشاند تخت لبه خود، كنار در را او

 بودي؟ كجا مدت اين تو معلومه هيچ _

 :گفت و زد شيطنت از لبخندي نگار

 نداري؟ خبر چيز هيچ از تو بگي خواي مي يعني _

 :پرسيد متعجب مينوشكا

 اومده؟ پيش مشكلي سرهنگ يا فرشيد براي افتاده؟ اتفاقي مگه چيه؟ منظورت _

 :گفت و ايستاد مقابلش در و گرفت فاصله او از نگار

 نزده؟ تو به حرفي لق دهن فرشيد اين يعني خودم، مورد در... بهتره منم از حالشون نفر دو اون جان دختر نخير _

 چيه؟ منظورت نگار، كني مي نگران منو تو _

 :گفت حيرت با نگار لبخند ديدن با

 توئه؟ توسط ايروني پسرهاي از يكي كردن بدبخت جديد، اتفاقات از منظورت نكنه _

 :گفت و كشيد هم در ابرو نگار

 .باشه من مثل كسي همسرشون بخواد دلشون هم خيلي اتفاقا! كردن بخت بد گفتي؟ چي _

 :گفت و گرفت را نگار دست
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 نه؟ يا شده چي گي مي حاال خب _

 :گفت و كرد ريزي خنده نگار

 و اصرار انقدر كرده گير من پيش گلوشون شم عزيز عمه پسر كه جايي اون از فقط نيست خاصي موضوع راستش _
 .شديم نامزد هم با تا كردند التماس

 :گفت حيرت با مينوشكا

 فرهام؟ يا ماني _

 :گفت و خنديد نگار

 .زنم مي تور جماعت دكتر اصوال من جان، دختر معلومه خب _

 :گفت و كشيد خوشحالي از فريادي مينوشكا

 منو قدر اون تو! بشيد خوشبخت كه اميدوارم. هستيد مناسبي زوج واقعا فرهام و تو! گم مي تبريك بهت نگار واي _
 بگم؟ بهت چي دونم نمي كه كردي غافلگير

 :گفت دوباره مدتي از پس گرفت، آغوش در را نگار و

 شديم؟ فاميل باهم ما يعني _

 ناراحتي؟ نكنه چيه _

 :گفت شيطنت با مينوشكا

 .وارديد تازه كه شما به برسه چه نديدم خيري حال به تا كه قوم اين از _

 :گفت بدجنسي با گاه آن برخاست او آخ فرياد صداي كه گرفت مينوشكا بازوي از نيشگوني نگار

 .نكني صحبت طوري اين من با باشي تو تا _

 :گفت ماليد مي را بازويش همچنان كه مينوشكا

 نگفت؟ چيزي من به اون چرا! بيارم فرشيد سر باليي چه دونم مي ولي رسه نمي كه تو به زورم _



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  333 

 بياري؟ سرش هم ماليي بال، خواي مي حاال كشه مي تو دست از كم خودش داري؟ كاري چه من بيچاره برادر اون به _

 .كرد شه نمي كاريتون خرابه، ذاتتون برادر و خواهر شما اصال _

 .رساند حياط به را خود و گذاشت فرار به پا بماند امان در نگار آسيب از بار اين كه اين براي و

 :زد فرياد ها پله باالي از نگار

 !رسه مي بهت دستم كه باالخره _

 .بخوره افسوس عمر يك شد باعث اشتباه انتخاب يك كه بود خوبي جوان فرهام، بيچاره ولي! نگار كردي خيال _

 بيام تا بمون باشه، ديگه، كنم مي بدبخت اونو من يعني. بيارم جا حالتو حسابي تا وايستا، داري رو جرأتش اگر مينو، _
 .برسم حسابتو

 مبهوت و مات بود شده گيج كامال كه قباد. شد زمين نقش قباد به برخورد با كه كنه فرار نگار دست از خواست مينوشكا
 سنگر قباد پشت فورا مينوشكا. برخيزد كرد كمك مينوشكا به و شد بيشتر تعجبش ديد رو نگار وقتي. نگريست مي را او

 :گفت نگار به رو و گرفت

 كمي كه بكنم فرهام پيش رو تو شفاعت كه دم مي قول منم وقت اون. كني اعالم بس آتش و بياي كوتاه بهتره نگار _
 .باشه اخالق خوش باهات

 .نكنيد مداخله و طرف اون بريد شما لطفا قباد آقا. بيني مي حاال كشم مي رو تو من مينوشكا _

 !كشه مي منو نگار بري جا اين از اگر قباد نه _

 :گفت اي خنده با ديد مي دختر دو بين در را خود همچنان كه قباد

 من سر ها كوزه و كاسه همه و كنيد مي صلح هم با شما آخرش چون نكنيد، زنانه دعواهاي وارد منو كنم مي خواهش _
 .شه مي خراب

 :گفت متحير مينوشكا

 .بزنيم تو سر كه نداريم كوزه و كاسه جا اين كه ما اما _
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 و بود كرده كنترل را خود سختي به هم قباد. آورد ديده به اشك كه خنديد قدر آن. بود نشسته حياط كف خنده از نگار
 .كرد مي نگاه را دو آن متحير مينوشكا ميان اين در

 :گفت و شد عاصي مينوشكا كه خنديد قدر آن نگار

 زدم؟ اشتباهي حرف من مگه خنديد؟ مي چي به نفر دو شما _

 :گفت و كرد مهار را اش خنده سختي به نگار

 .اصطالحه يك كسي سر شكوندن كوزه كاسه، _

 :گفت كالفگي با مينوشكا و

 .كشتيد رو من زبونتون اين با هم شما اصطالح، بازم آه، _

 .گرفت فاصله دو آن از و

**** 

 كني؟ كار چي خواي مي _

 :گفت كالفگي با آن از پس و كرد سكوت مدتي

 گي؟ مي چي تو دونم، نمي _

 :گفت و زد پوزخندي قباد

 مهمه؟ تو براي من نظر يعني _

 .خواستم نمي همفكري ازت كه نبود مهم اگر قباد، معلومه خب _

 :گفت و داد اتاق بلند پنجره لبه به را خود تكيه او همانند قباد

 اش خانواده يا مهبد طرف از برخوردي هر آماده رو خودت بايد طرفي از ولي شه مي دلخور دستت از نگار نري اگر _
 .بكني

 :گفت و انديشيد لختي مينوشكا
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 مدت اين تو باشه چي هر. كنم شركت نگار نامزدي جشن تو بايد شده كه هم بهرنگ سرهنگ خاطر به نرم كه شه نمي _
 .فرهام به حتي دادم، زحمت ها اون به خيلي

 :كرد زمزمه و انداخت جوان دختر نيمرخ به نگاهي قباد

 گرفتي؟ رو خودت تصميم پس _

 :گفت و كرد نگاهش مينوشكا

 دكتر؟ آي مي من با هم تو _

 :گفت و زد لبخندي قباد

 داري؟ نياز محافظ يه به پس! شدم دكتر و گرفتم درجه ارتقاء باز _

 .كنم نمي پيدا هرگز تو از بهتر و محتاجم دوست يك به نيست، طور اين اصال _

 .باشم داشته رو اعتمادت شايستگي اميدوارم _

 :گفت و آورد لب بر شيريني لبخند مينوشكا

 تغيير هرگز و بود مثبت نظرم بهت نسبت ديدمت كه روزي همون از كه هستي كسي تنها تو داري؛ كه باش مطمئن _
 .نكرد

 .نبود مطمئن داشت كه حسي به نسبت هنوز ولي كرد احساس را اش گونه سرخي وضوح به خود قباد

 نه؟ يا آي مي من با باالخره كجايي؟ قباد توأم با _

 .نباشم مزاحم اگر البته آه، _

 :گفت و داد تكان هوا در تهديد نشانه به را انگشتش مينوشكا

 .بشي ادب تا كنم مي زندوني باال اون رو تو مزاحم بگي دوباره اگر _

 :گفت و خنديد اشتياق با قباد

 .كنم قبول كامل رضايت با حاضرم كه ايه شكنجه بهترين اين _
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 :گفت و خنديد هم مينوشكا

 .نكردي دعوتم اتاقت به حال به تا چون نيستي؟ خوبي همسايه اصال دونستي مي هيچ _

 .بشي وارد توني مي كني اراده و باشي داشته تمايل كه وقت هر و خودته به متعلق جا اين تمام _

 .كني دعوت منو تو كه ذارم مي جا اون به پاي من زماني و داره تعلق تو به جا اون هستي طبقه اون تو كه زماني تا ولي _

 :گفت و كرد نگاهش مستقيم قباد

 .رسونم مي پايان به دارم رو خوبي روز واقعا يا كنم مي احساس طور اين من امروز _

 :گفت و داد باريكش ابروهاي به تابي شيطنت با مينوشكا

 بگيد اين از غير شما كه اين مگه اس، ديگه روزهاي مثل درست هم امروز من نظر به اما! بگي بايد خودت! دونم نمي _
 !دكتر

 :گفت و گرفت فاصله او از كمي نداشت را آسماني نگاه آن تحمل تاب كه قباد

 اين از ترسم مي چون. باشم دلخوش خاطرات بعضي با بذار پس. ندارم رو شكست تحمل و نيستم تو مثل من مينوشكا _
 با بده اجازه پس بشه، دريغ من از بوده خالصانه روزي كه محبتي ببينم تونم نمي من. بشم سرخورده و مغموم بعدا كه

 .هستم خواهانش من كه بشه همون سرنوشت روزي شايد. كنم اميدوار رو خودم خاطرات همون

 با بيني مي اگر. بدم آزار رو تو حتي كه اين يا بدم فريب رو تو تونم نمي و نخواستم هرگز من. قباد كني مي اشتباه تو _
 تو چيزي يه كه اينه خاطر به فقط اس بقيه از بيش تو با صميميتم و هستم مزخرفم اقوام آن حتي و سايرين از بيش تو

 هيچ از هستي كنارم تو وقتي قباد دوني مي... شه مي بيشتر نفسم به اعتماد بينمش مي وقت هر كه هست تو چشماي اون
 .ترسم نمي هم ترسناكم هاي فاميل اون حتي كس

 استفاده اهدافت به رسيدن براي اي وسيله عنوان به من از بخواي كه ترسم مي اين از موقتيه، حس اين مينوشكا ولي _
 .نابود مينو، شم مي نابود زمان اون من... بندازي دور منو آخر در و كني

 :گفت و گرفت را او مردانه بازوي مينوشكا
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 اون به تا كن كمك من به كنم مي خواهش قباد... منه روياهاي مرد همون مهبد كه كردم مي فكر اشتباه حال به تا من _
 .برسم بودم جستجوش در ها مدت كه آرامشي

 تصميم قباد. كند تقديم او به بود، طالبش كه را اطميناني آن تا آورد لب بر لبخندي ديد را آبي چشم دختر التهاب كه قباد
 مينوشكا كه باشد گاهي تكيه او براي و كند حمايت او از پيش از بيش بود او احوال مراقب كه اين وجود با گرفت

 نشستن به دعوت را مينوشكا و آورد لب بر لبخندي شد وارد ذهنش به لحظاتي براي كه تصوراتي از. داشت را آرزويش
 :گفت نجواگونه صداي با و كرد

 .باشم ميزبانت من تا بياي اتاقم به روز يه بدي قول بايد ولي بودم تو ميهمان من هميشه _

 :گفت رسمي لحن با و خنديد مينوشكا

 رسميه؟ دعوت يه اين دكتر، _

 .بديد من به رو افتخار اين كه شم مي خوشحال ميل كمال با و البته _

 :گفت و كرد خم سري متواضعانه مينوشكا

 .آم مي ديدنتون به روزي حتما باشه؛ _

 .خنديدند خوشحالي با دو هر و

 !شدم نگران ديدم روشن رو ها چراغ وقتي نخوابيديد؟ هنوز نفر دو شما _

 :گفت و رفت استقبالش به سرخوشي با و شد شوكت متوجه قباد از زودتر مينو

 .بريم رختخواب به زود بخوايم كه نشديم پير نظام و شما مثل كه ما _

 :گفت و كرد كنكاش را آنها. شد متعجب سرحالي همه آن از شوكت

 !باشيد؟ خوشحال همه اين شده باعث كه افتاده جالبي اتفاق _

 كه است آبي چشم دو آن وجود اش سرخوشي علت كه دانست مي خوبي به كرد؛ ثابت مينوشكا روي بر را خود نگاه قباد
 .باشد كنارش در است مايل كه طور آن روزي تا بدهد را عمرش باقي است حاضر
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 :گفت و آمد سخن به دوباره مينوشكا

 بزنيم؟ لبخند دنيا به و بشينيم خوشحال دردسره چه هر از خارج رو ساعت يك ما ببيني توني نمي هم تو شوكت _

 شاداب و سرحال طور اين شما كه آرزومه هميشه من بكنم، خودم پيش رو فكري چنين اگر كنم غلط من جان خانم _
 طرفي از بمونه اينجا اين از بيش نيست درست ديگه كنم، صحبت باهاتون رعنا مورد در اومدم جان خانم راستش... باشيد
 بهتره پس نداريد شلوغي به عادت شما دونم مي. زده هم به رو جا اين آرامش و شد شما مزاحم مدت اين تو هم قباد
 .بكنيد دختره اين حال به فكري يك

 :گفت و كرد قباد به نگاهي مينوشكا

 .بياد سرش بالها همون بره جا اين از دوباره اگر ترسم مي كنيم؟ كار چي گي مي دكتر _

 بهزيستي تو كه دوستانم از يكي با بتونم شايد. هستند مراقبش باشيم مطمئن كه بفرستيم مطمئني جاي به رو رعنا بايد _
 .ببريم جا اون به اونو تا كنم صحبت كنه مي كار

 .بره جا اون نخواد شايد كنيم، صحبت رعنا خود با اون از قبل بايد اما _

 :گفت جديت با شوكت

 .بهتره كه ها خيابون تو ولگردي از! بهزيستي نره كرد خود بي _

 .كنم مي تأمين رو سفرش خرج و كنم مي اش همراهي خودم باشه طور اين اگر روستاش، برگرده بخواد شايد _

 :گفت و كشيد خود موي به دستي قباد

 دوباره مسلما چون برگرده روستاش به بخواد كه دونم مي محال شنيدم زبونش از شب اون كه هايي صحبت وجود با _
 .كنه ازدواج گرفته نظر در براش پدرش كه مردي همون با كنن مي مجبورش

 :گفت تأكيد با قباد به رو و برخاست شوكت

 بهزيستي به رفتن براي رو خودش يواش يواش بايد گم مي هم رعنا به. نشيم خانم خواب مزاحم اين از بيش بهتره _
 .كنه آماده

 :گفت لبخندي با و برخاست نيز قباد شوكت، رفتن با
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 .كني استراحت هم تو تا برم بايد كافيه مزاحمت امشب براي ديگه _

 :گفت افسوس با مينوشكا

 !ناراحتم خيلي بدم دست از رو تو قراره كه اين از و بودي خوبي همسايه تو كه گم مي االن از ولي _

 :گفت و خنديد شيطنت با قباد

 داره؟ نگه جا اين اونو بيشتري مدت بشه مجبور مادرم تا كنيم معتاد رو رعنا دوباره طوره چه _

 .بزني حرف رحم بي قدر اين كه دكتر بعيده تو از خوبيه، فكر آره، _

 :گفت رفت مي باال پله از كه طور همان قباد

 .كنم پيدا رو خوبي راه تا بمونم بيدار صبح تا امشب بايد پس _

 لحظات به و زد گرده سر پشت را دست و كشيد ميز روي را پاهايش مينوشكا. گذاشت تنها را مينوشكا دستي، تكان با و
. بود كننده سرگرم و جالب برايش كه ديد مي قباد ديدگان در را اي تازه برق. انديشيد بود گذاشته سر پشت كه خوشي

 نامزدي جشن يادآوري با. كند اعتماد او به تواند مي مهبد خالف بر و مهربان و پاك قلبي با است پسري او دانست مي
 .رفت خواب به جا همان و كرد غرق روياهايش در را خود و افتاد فردا ياد به نگار

 

 شيد؟ مي مريض نكرديد فكر خوابيدي؟ اينجا چرا خانم بده مرگ منو خدا _

 ماساژ را آنها كمي كرد مي پاهايش در شديدي گرفتگي احساس كشيد خود گردن به دستي و داد خود به تكاني مينوشكا
 :گفت و داد

 !برد خوابم كي دونم نمي اصال _

 .افته نمي اتفاق اين دوباره كه بشم مطمئن تا ببرم اتاقتون به رو شما بايد خودم بعد به اين از _

 :گفت و برخاست و كشيد اي خميازه مينو

 كجاست؟ قباد نكن، ناراحت رو خودت زياد _
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 .شدم نگرانتون شما ديدن با كنم بيدارش نرفتم باال هنوز _

 :گفت و بوسيد را شوكت مهربان صورت مينوشكا

 بيدار رو تنبلت پسر رم مي منم كني مي آماده رو قباد و من صبحانه تا حاال. هستي نگرانم همه اين كه اين از متشكرم _
 .كنم

 ضربه با آن از پس و ايستاد لختي اتاق در پشت و رفت باال ها پله از سرعت به مينوشكا شوكت حيران ديدگان مقابل در و
 :گفت در به اي

 خوابي؟ هنوز دكتر _

 .تو بيا _

 :گفت و رساند كنارش به را خود و زد اتاق در چرخي ديد، كتابي مطالعه سرگرم را قباد در، شدن باز با و

 !شدي تنبل دكتر، سالم _

 :گفت و زد لبخندي قباد

 .كنم مطالعه كمي شدنت بيدار تا گرفتم تصميم خوابي، هنوز ديدم _

 .بوده دانشگاه اول شاگرد دكتر كردم فراموش اُه، _

 :گفت و كشيد هم در ابرو قباد

 ميدوني؟ كجا از تو _

 :گفت و خنديد صدا با مينوشكا

 .پايين بياي هم تو كنه مي آماده رو صبحانه شوكت تا بهتره زدم، حدس درست پس _

 :گفت شد مي خارج اتاق از كه طور همان و

 .بذاري منتظر منو ندارم دوست هيچ _

 .شد خارج آنجا از سرعت به و
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 ولي بود دادن رخ حال در اتفاقي چه دانست نمي. دوخت چشم رفتنش مسير به و نگريست او شدن دور به مدتي قباد
 در را ها پله راه تأخير اندكي با. آمد مي درد به قلبش بدهد دست از را مينوشكا محبت روزي كه اين از و داشت بيم كمي
 است متفاوت ديگر روزهاي با هم خورشيد نور حتي امروز كرد مي احساس كه صبح اوايل با اش چهره ولي گرفت پيش
 :گفت مي كه مينوشكا صداي با. بود رفته فرو خودش در كامال. داشت تفاوت خيلي

 .گرسنگي از ميرم مي دارم ديگه بياد قباد... ياا _

 :گفت و كرد تأمل كمي مادرش متفكر چهره ديدن با و رفت جانبش به

 .بخوريد صبحانه تر راحت شما تا برم من بهتره _

 :گفت تحكم با مينوشكا

 .بمون پس بخورم چيزي تونم نمي تنهايي به من! كني نمي رو كار اين تو _

 :گفت و گرفت قرار ميز پشت مينوشكا كنار در او شوكت رفتن با

 .كني رعايت رو مسائل از بعضي بايد تو مينوشكا _

 رو؟ چيزي چه _

 .بكنه فكرهايي يه خودش پيش مادرم شه مي باعث كني مي رفتار صميمي من با قدر اين تو وقتي

 :گفت و بلعيد را اي لقمه مينو

 نيستيم؟ صميمي هم با تو و من مگه _

 نسبت خاصي نظر تو و من كه كنه فكر خودش پيش ممكنه بدي، بروز رو اون مادرم جلو نيست درست ولي هستيم چرا _
 شي؟ مي منظورم متوجه داريم، هم به

 :گفت و انديشيد كمي مينوشكا

 .باشيم رسمي هم با هستيم نظام و شوكت پيش وقت يعني پس شدم، متوجه حاال _

 بخري؟ خواي نمي چيزي امشب براي برسيم، كارها به تا بخوريم رو مون صبحانه بهتره حاال! خوب دختر آفرين _
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 .باشي داشته وقت تو اگر البته. كنم تهيه مناسبي لباس امشب براي بايد چرا، اتفاقا _

 :گفت و زد لبخندي قباد

 !كني مي تعارف داري كه دوباره _

 :گفت و كشيد عميقي نفس مينوشكا عمارت، از شدن خارج با

 .بشه خراب چي همه بشه باعث كه نيفته اتفاقي شب اميدوارم خوبيه، روز امروز _

 :گفت و كرد او به نگاهي قباد

 .كني فكر خوب چيزهاي به فقط و نكني بد فكرهاي اصال بهتره _

 .قربان چشم _

 پيرامون به بيشتر باشند داشته را آن فرصت تا كردند اختيار سكوت دو هر را راه باقي و دوخت جاده به چشم خنده با و
 .بينديشند خود

 براي را آن مغازه آخرين در لباسي ديدن با بود نااميد مناسبي لباس يافتن از كه مينوشكا جستجو ها ساعت از پس تقريبا
 نياز را چه آن شب براي تا كرد مجبور نيز را قباد فراوان اصرار با. كند انتخاب را همان گرفت تصميم و ديد مناسب شب
 گذاشتن پاي با. گرفتند پيش در را خانه راه شب انديشه در خود، خريد از خوشحال اما خستگي، وجود با. كند تهيه دارد
 :گفت و برداشت او سوي به قدمي لبخند با مينوشكا،. كردند نگاهي هم به خود مقابل در رعنا ديدن از عمارت به

 نبودي؟ شوكت پيش مگه كني؟ مي كار چه جا اين رعنا _

 :گفت و انداخت پايين را سرش رعنا

 .كنم صحبت باهاتون خوام مي _

 :گفت و انداخت كرد مي گوش آنها هاي صحبت به كه قباد به نگاهي مينوشكا

 .رسونم مي بهت رو خودم منم بمون ساختمون تو قباد _

 :گفت مينوشكا و نشستند درخت تنه دو روي و رفتند باغ انتهاي سوي به و گرفت را رعنا دست بعد
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 .كنيم صحبت باهم جا اين بهتره _

 :گفت و گرفت قرار او مقابل در ترديد با رعنا

 خاله و شما با وقتي از ولي نديدم رو خوشبختي رنگ وقت هيچ من شما با آشنايي از قبل تا كه درسته خانم، دونيد مي _
 بودم شما مزاحم مدتي كه درسته داره، وجود هم خوب ها اون تو و نيستند بد ها آدم همه فهميدم تازه شدم آشنا شوكت

 .نندازيد بيرون تون خونه از آَشغال مثل منو كنم مي خواهش اما... اما دادم، زحمت بهتون و

 :گفت و گرفت دست در محبت با را دستش مينوشكا

 بهزيستي تو شايد كرديم فكر فقط كنيم، بيرون اينجا از زور به رو تو خوايم نمي اصال ما جان؟ رعنا حرفيه چه اين _
 .داريم نگه جا اين هميشه براي رو تو نسبتي داشتن بدون و جهت بي طوري همين تونيم نمي هم ما آخه باشي، تر راحت

 :گفت التماس با و زد زانو مينوشكا پاهاي كنار رعنا

 گل و ها درخت به بايد طور چه بلدم خوب خدا ،به باغتون كارگر شم مي اصال كنم مي كار كنم، مي رو شما كلفتي خانم _
 آدم همه از من برم جا اين از نذاريد فقط...  فقط. كردم مي كار ها همسايه باغ تو روستامون تو قبال آخه كرد رسيدگي ها
 مي قول بمونم، جا اين من بديد اجازه كنم، مي خواهش. بياد سرم باليي دوباره برم جا اين از اگر ترسم مي ترسم، مي ها
 .باشم نداشته شما براي زحمتي هيچ و باشم خوبي دختر دم

. دانست نمي صحيح را او ماندن ديگر طرف از و كرد مي تاب بي را او رعنا التماس طرفي از. بود شده گيج كامال مينوشكا
 :گفت و كشيد اش مهتابي صورت به دست رعنا نشسته اشك به چشمان ديدن با

 .نكنم كاري هيچ تو، ميل برخالف دم مي قول. كنم فكر موردش در بده اجازه _

 .برم بايد من كه گفت مي شوكت خاله اما، _

 :گفت نرمي به و برخاست مينوشكا

 نشده نگرانت شوكت تا بهتره هم حاال بكنه، تو ميل خالف كاري تونه نمي كس هيچ عزيزم، نكن ناراحت رو خودت _
 .برسي كارهات به و اون پيش بري
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 ولي هستند بسيار دختر اين مثل دانست مي. شد ساختمان راهي و آورد لب بر لبخندي رعنا نگاه در اميد برق ديدن از
 اي ايده مورد در مناسبي فرصت در تا داشت نظر در. سازد فراهم را آنها آسايش موجبات تواند مي چگونه دانست نمي
 .بنشيند صحبت به قباد با بود كرده مشغول را فكرش ها مدت كه

 

 

 هفدهم فصل

 

 لبخندي خود چشمان با رنگش هارموني از. نگريست اش انتخابي لباس به و رفت اتاق قدي آينه جلوي بار آخرين براي
 .ديد خود انتظار در را قباد خورد در به كه اي ضربه شنيدن با و آورد لب بر

 ها پله پايين به رسيدن با. كرد رضايتش متوجه را مينوشكا نگاهش ولي نكرد باز تمجيد به لب ديدنش با قباد چند هر
 :گفت بلند صداي با و آمد سويشان به شوكت

 .كنم دود اسپند براتون حتما بايد شدي، ماه تكه يك مثل خانم! من خدا _

 :گفت قباد به رو سپس و

 .بدزدند بخوان يا و كنند چشم رو خانم مبادا باش، خانم مراقب حسابي امشب _

 :گفت و خنديد قباد

 .كنه نگاهشون چپ كسي بذارم كه مردم من مگه مادر _

 .گرفتند فاصله شوكت از دست تكان با و

 :گفت هيجان با مينوشكا. رسيد مي گوش به كامال سرهنگ باغ از صداها و سر ساختمان از شدن خارج با

 .داشت خواهيم جالبي شب معلومه _

 :گفت و كرد تاريكي در او رخ نيم به نگاهي قباد

 .كنند خودشون آن از رو تو بخوان مبادا كه باشم رقيبان مراقب حسابي بايد امشب _
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 :گفت و خنديد خوشي سر با مينوشكا

 .باشن رمانتيك قدر اين كه بعيده دكترا از! هم تو قباد _

 :گفت و دزديد او از نگاه قباد

 .هستم شماها طبقه از منم كه كنم احساس رو امشب بذاريد اقل حد _

 !كني فكر احمقانه طور اين كردم نمي فكر دكتر، كن بس _

 :گفت و خنديد قباد

 .مطمئني من حرف صحت از خودت اما _

 با فرشيد. شدند باغ وارد سرهنگ پير باغبان دعوت با و دادند خاتمه را بحث سرهنگ ويالي بزرگ در به رسيدن با
 :گفت كنايه با مينوشكا به رو و آمد سويشان به آنها ديدن

 بزني؟ نگار به سري يه خواستي نمي هيچي، ما حاال! كرديم زيارت رو شما باالخره، عجب چه _

 .بگذره خوش ما به امشب حداقل بگذار نكن، شكايت به شروع كنم مي خواهش فرشيد _

 :گفت قباد به رو و نكرد اعتراضي فرشيد

 .دكتر كرديد خوشحالمون _

 :گفت فرشيد به رو و ايستاد اي لحظه مينوشكا اصلي در كنار. كرد راهنمايي سالن سوي به را آنها و

 آمدند؟ بقيه و داريوش _

 :گفت شيطنت با فرشيد

 .نشسته منتظر در روي به رو اومده وقتي از كه ات دلخسته عاشق اون مخصوصا! وقته خيلي _

 .ندارم رو مهبد باره در اونم شوخي حوصله اصال فرشيد، كن بس _

 .بفرماييد كنم مي خواهش پس _
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 .رفت ميهمانان ديگر استقبال به خود و كرد دعوت داخل به را آنها و

 :گفت قباد به رو آرام. بود هما با گفتگو گرم كه ديد را مهبد نظر اولين در مينوشكا

 .جاست اون _

 .نكني ناراحت رو خودت زياد بهتره _

 .ستود را ديگري يك هر مدتي و گرفتند آغوش در را همديگر دوست دو. رفتند فرهام و نگار سوي به دو هر

 :گفت و كرد مداخله فرهام

 كنيد؟ تمجيد و تعريف هم از شب آخر تا خوايد مي نفر دو شما _

 :گفت معترض نگار

 نيست؟ تمجيد قابل لعبت اين يعني _

 :گفت و رفت مينوشكا جانب به قباد. داد نشان فرهام به را مينوشكا دست با و

 .بريم هات عمه و داريوش ديدن به و بذاريم تنها رو جاودانه نامزدهاي اين بهتره _

 .دردسر سوي به پيش باشه، ولي ندارم كار اين به تمايلي اصال كه اين با _

 روزي شايد كه داد را اميد اين خود به و ستود را او دل در و كرد نگاهي بود افتاده راه به او از زودتر كه مينوشكا به قباد
 .رساند بود انتظارش در كه مينوشكا به را خود و آورد برلب لبخندي انديشه اين از و شود لعبت اين صاحب بتواند

 نيستي؟ جا اين اصال امشب دكتر شد چي _

 .بشم دور جا اين از اي لحظه حتي ندارم خيال و هستم جا اين در امشب مخصوصا باش مطمئن داري، اختيار _

 .شده ما متوجه تازه مهبد انگار كن، نگاه قباد _

 :گفت زيركي با قباد

 .كنه مي نگاه ترديد با تو كنار منو وجود مخصوصا _
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 :گفت و دوخت چشم مينو رنگي چشمان به مستقيم و آمد سويشان به آنها ديدن با مهبد

 كردي؟ دير قدر اين چرا هستم، منتظرت كه وقته خيلي _

 :گفت پوزخندي با مينوشكا

 .باشي نگران كردم نمي فكر اصال ببخشيد _

 :گفت و برداشت مينوشكا سوي به قدمي مهبد

 .بودم دور ازت سال چند اندازه به كنم مي فكر نديدمت، كه مدت اين تو _

 .كني خراب رو امشبم خواد نمي دلم هيچ مهبد، رو چرنديات اين كن بس _

 .بزنم بهت بايد كه دارم ها حرف خيلي كنم، صحبت تو با بايد من... من اما _

 :گفت و داد تكان سري مينوشكا

 .بكشي پيش رو گذشته هاي حرف خواد نمي دلم هيچ و نيست جالب برام تو هاي صحبت اصال _

 :گفت و گرفت را دستش مهبد

 ... گرنه و كنم صحبت تو با بايد و اومدم تو خاطر به فقط امشب من _

 :گفت و برداشت سويشان به قدمي قباد

 .ميهمانان باقي پيش بريم بهتره مينو _

 :گفت لبخندي با و كرد قباد مصمم چهره به نگاهي مينوشكا

 .بريم دكتر باشه _

 دور به و بود ايستاده سالن وسط در همچنان مهبد. رفت سالن انتهاي سوي به و كرد خارج مهبد دست از را دستش و
 و كرد باز قباد براي جايي مينوشكا. رفت ماني كنار به و كرد گرده هم به را دستانش خشم از و نگريست مي دو آن شدن
 :گفت مينوشكا به كرد مي جستجو را مهبد ميهمانان بين در كه همچنان قباد. نشستند هم كنار در
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 داشت هاش چشم با دادم نجات دستش از رو تو وقتي دوني نمي. كرد مي خفه منو امشب حتما تونست مي مهبد اگر _
 .خورد مي منو

 :گفت و خنديد مينوشكا

 .شده خور آدم حال به تا كي از چسبه نمي ما فاميل به ها وصله اين كنم مي خواهش دكتر _

 :گفت و خنديد قباد

 .كنم مي ثابت بهت موندم زنده اگر. زياده فرصت شب پايان تا هنوز _

 :گفت لبخندي با شد مي نزديك آنها به كه داريوش ديدن با مينوشكا

 .ميشه نزديك داره دوم آدمخوار _

 :گفت لبخندي با بود شده نزديك آنها به كامال كه داريوش

 !نديدمت كه وقته خيلي عزيزم، مينوي به، به _

 :گفت كنايه با دوباره و نشست كنارش در و

 .كني مي ناز ما براي داري تو و داريم دوست رو تو همه اين ما حاال خوبه، _

 .شدم مي مزاحمتون حتما گرنه و بود شلوغ خيلي سرم مدت اين كنيد باور جان، داريوش داريد اختيار _

 :گفت ترديد با داريوش

 گي؟ مي راست كه كنم باور _

 :گفت و بوسيد را داريوش گونه مينوشكا

 .ندارم جا اين رو كسي شما جز به كه من جان، عمو _

 :گفت و فشرد دست در را مينوشكا دست داريوش

 از رو سراغت گاهي هم شهين كن باور. بياد ديدنمون به ها اين از زودتر عروسمون داريم دوست ما كه بدوني بايد _
 .گيره مي مهبد
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 :گفت و زد پوزخندي مينوشكا

 .نداره قبول دوست عنوان به منو اصال شهين كه هستم مطمئن من شما برخالف كنيد مي اشتباه داريد داريوش اما _

 كه مهبده خود تر مهم همه از تازه كنه، درست رو چيز همه زمان بده اجازه و كن اعتماد من به عزيزم، نيست طور اين _
 >ميخواي چي ديگه پس ره، مي در برات جونش اونم

 :گفت و كرد شنيد مي را آنها هاي صحبت كه قباد به نگاهي مينوشكا

 زنيد مي دم اون از شما كه رو خوشبختي اين قدر و هستم قدرنشناس همه اين من اوصاف اين با چرا دونم نمي پس _
 .دونم نمي

 .بياي قباد با نبود نيازي كجاست؟ مهبد راستي _

 :گفت مينوشكا گوش كنار آهسته بعد و

 .باشه كنارت در االن نيست درست مهبد وجود با فاميل پيش بره، كني ردش بهتره _

 كمي خوام مي هم شما از ضمن در. هستم فاميل شما قول به اون از تر راحت ايشون با من كه دكتره، منظورتون اگر _
 .كنيد برخورد ايشون با تر محترمانه

 :گفت تهديد با و كرد دانست مي ياغي هميشه را او كه دختري به نگاهي و كشيد هم در ابرو داريوش

 .بجوشي ما با بيشتر بشي، اي تازه مسائل دچار كه اون از پيش بهتره _

 .رفت و گرفت فاصله آنها از و

 .بشي پشيمان بعدا ممكنه چون نكني عصباني رو قوم اين زياد بهتره _

 :گفت و زد خندي زهر مينوشكا

 .كنم رفتار باهاشون خودشون مثل خوام مي ديگه بعد به اين از _

 :گفت لبخندي با و گرفت دستانش در او دست نگار. رفت سويش به نگار شدن نزديك با

 .جهاني خلق با كه باش اين از به ما با _
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 :گفت و بوسيد را دوستش صورت مينوشكا

 .بود تو خاطر به فقط امشبم اومدن كه كني باور خوام مي برم، عزيزم دوست تو قربون _

 :گفت و نشست كنارش نگار

 .بود تو جستجوي در چشماش اومده وقتي از! ديدي رو مهبد _

 .نكن شروع ديگه تو كنم مي خواهش _

 .داره دوست رو تو واقعا ديدم من كه طور اون مينو اما _

 :گفت و خنديد شيطنت با مينوشكا

 !رو؟ ام بانكي حساب اون يا منو _

 مي چي رو هات چاك سينه باقي هيچي، اون حاال... نميدي؟ رضايت چرا تو كرد اشتباهي يه بيچاره اون حاال! تو دست از _
 .ندارند گناهي كه ها بيچاره اون گي؟

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهي مينوشكا

 بينم؟ نمي چيزي من چرا پس _

 :گفت و گرفت دوستش بازوي از نيشگوني آرام نگار

 .شي مي يكي كدوم نصيب تو بفهمم و ببينم رو مسابقه اين آخر دارم دوست خيلي _

 :گفت شيطنت با مينوشكا

 كنند؟ نمي آفتابي رو خودشون نثارها جان اين چرا پس _

 :گفت آرام گوشش زير نگار

 از خيلي دل تو امشب مطمئنم زده، تيپي چه امشب اونم راستي ندارند، اندام عرض اجازه قباد ترس از همه كه فعال _
 .كنه مي پا به غوغا دخترها

 .بدزدند اونو دشمنان مبادا كنم، جمع رو حواسم حسابي بايد من پس _
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 :گفت و زد اش شانه به خيره نگار

 فروختي؟ قباد به رو بقيه واقعا يعني _

 :گفت و گرفت جانبي به حق قيافه ميبرد لذت نگار آزار از كه مينوشكا

 كن باز رو هات گوش خوب پس داره، ارزش من براي ها حرف اين از بيش خيلي دكتر نكنيد توهين ايشون به لطفا _
 .كني صحبت طور اين اون مورد در نشنوم ديگه

 .نيست هم اي تحفه همچين خوبه حاال! بديد نديد چه اه، اٌه، _

 :گفت و خنديد صدا با مينوشكا. گرفت رو مينوشكا از و

 گوش فقط مطيع دخترهاي مثل هم من كني انتخاب تو طوره چه اصال! ... گفتم چيزي يه من حاال ميشي؟ ناراحت چرا تو _
 .كنم مي

 و كرد نگاه بود انديشيده او به بسيار هاي ساعت روزها آن كه دوستش رنگي چشمان به و آورد لب بر لبخندي نگار
 :گفت

 .ميشه اعالم بس آتش هميشه براي باش مطمئن بشي پسرها اين از يكي اسير تو كه روزي _

 .برم كه كني نمي جوابم چرا پس طوره اين اگر _

 :گفت و فشرد را دستش نگار

 رو تو هميشه مثل كه منم بگه، كمتر گل از تو به تونه نمي حتي كسي و داري مار مهره كه دوني مي خوب خودت _
 .دارم دوست عاشقانه

 .كشيد خود آغوش در را او و

 :گفت گوشش كنار شيطنت با مينوشكا

 .بخوره بر فرهام به ممكنه چون نشي احساساتي زياد بهتره _
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 ياغي خودش مثل هم رو نگار اين تا كن دور جا اين از منو دايي دختر اين بيا قباد چسيديد؟ هم به نفر دو شما دوباره _
 .نكرده

 .بچسبوني ناجور هاي وصله مينوشكا به نشد قرار فرهام آقا _

 :گفت و زد مينوشكا به چشمكي نگار

 !بده شانس خدا _

 :گفت و داد فرهام به را خود جاي و زد لبخندي مينوشكا

 .بزنم غُر اون بخوام كه نيست هم سوزي دهن آتش همچين خودت مال اصال فرهام، بيا _

 :گفت ميخنديد كه طور همان فرهام. نگريست را آنها حيران ديگران خنده صداي با

 .باشي كرده پيشرفت همه اين كردم نمي هم رو فكرش اصال! افتادي راه خيلي مينوشكا _

 :افزود هم قباد

 !گرفته؟ ياد كجا از رو اصطالحات اين نيست معلوم كنه مي استفاده كلمات از جالب چه _

 .داريم خنديدن دندون هم ما كنيد باور. بخنديم هم ما بگيد هم ما به _

 :گفت و گذاشت جلو به قدمي ماني. دوختند چشم يكديگر به ساكت ماني و مهبد ديدن با همگي

 كردي؟ ها حسابي آدم قاطي رو خودت جديدا قباد! جاست اين كي ببين اوه، اوه، شديد؟ ساكت دفعه يك شد چي _

 :گفت و كرد گذرايي نگاه قباد

 .كردي استفاده خوب ديگرون نبود از كه اين مثل شده باز كه هم زبونت بابا، نه _

 :گفت و كرد دخالت فرهام. داد نشان را مينوشكا اشاره با و

 .بخوره هم به شما خاطر به امشب ميهماني ندارم دوست هيچ. بياييد كوتاه رو امشب بهتره _

 :گفت كنايه با و كرد صاف را قباد پيراهن يقه ماني
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 .كنيم مي حساب تسويه خور، تنها قباد آقا اين با خودمون بعدا نباش، مهمونت نگران جان دكتر _

 :گفت او به و رساند قباد به را خود نداشت، را ماني هاي كنايه شنيدن تحمل اين از بيش كه مينوشكا

 .بزنيم قدمي باغ تو بريم بهتره _

 .برود دنبالش به كرد مجبور را او و

 .مينوشكا داري هم كلفتي گردن محافظ _

 :گفت پرخاش با و دوخت چشم او چشمان به مستقيم و برگشت جانبش به و ايستاد حركت از مينوشكا

 حرفت از بعدا ممكنه چون كني، توهين نامزدم به من جلوي ندارم دوست هيچ باشي، زدنت حرف مراقب بهتره _
 .بشي پشيمون

 ميان به وقتي. شد خارج سالن از او شانه به شانه و رفت قباد سوي به و زد لبخندي آنها زده حيرت چشمان ديدن با و
 :گفت قباد به رو و كشيد عميقي نفس رسيدند درختان

 .كنند صحبت بد تو با ها احمق اين امشب تا شدم باعث من... ام شرمنده واقعا من _

 :گفت و داد تكان سري قباد

 .كنند هضم اونو بتوانند بعد هفته يه تا كنم مي فكر كه دادي بهشون جوابي تو عوض در اما نيست مهم اصال _

 :گفت و خنديد مينوشكا

. هستند شوك تو هنوز كنم فكر بود ديدني مهبد مخصوصا و ماني قيافه ولي! ... زدم حرفو اين چرا دونم نمي هم خودم _
 .كنه يابي ريشه تا پرسه مي قدر اون و كنه مي رو پوستم نگار ميدونم

 :گفت و خنديد هم او

 !مهربونه خيلي برادرش مثل اونم توئه براي خوبي دوست نگار _

 .بدونه قدر كسي اگر البته _

 :گفت و آورد لب بر نمكين لبخندي او. ديدند رو فرشيد و برگشتند عقب به دو هر
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 .كني سر به دست مهبد و ماني مثل هم منو توني مي نكن فكر! ذاري مي كالس ما براي خيلي امشب سيندرال _

 !بود تماشايي واقعا بودند كرده پيدا اي قيافه چه ببيني نبودي فرشيد واي _

 :گفت شيطنت با فرشيد

 .نميدي شدن نزديك اجازه كسي به ديگه قباد، كشيدن يدك با هم تو سوزه، مي براشون دلم ها، بيچاره _

 :گفت جديت با مينوشكا

 .محترميه دوست برام تو مثل هم قباد باش، زدنت حرف مراقب فرشيد _

 !داري هواخواهي عجب قباد اما تسليم، سيندرال، تسليم _

 :گفت پوزخند با قباد

 .نباشه موقتي اميدوارم _

 .بازگشت سالن به و گذاشت تنها را دو آن و

 :گفت نگريست مي او شدن دور به كه فرشيد

 ... مثل درست خوبيه جوون _

 :گفت و آمد حرفش ميان به مينوشكا

 فرشيد؟ نه مگه تو، مثل درست _

 :گفت كنايه به فرشيد

 .نبودي جا اون ولي رفتم آپارتمانت به بار چند! كني نمي ما از يادي ديگه _

 بيمارت عيادت براي حداقل تو چرا وفام بي من. رم مي جا اون به هميشه براي انجامش از بعد دارم كوچيك كار يك _
 نيومدي؟

 .نداري نيازي وجودم به قباد بودن با كردم يقين نگرفتي تماس وقتي طوره؟ چه بيچاره دختر اون حال راستي
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 :گفت و ايستاد مقابلش در و خنديد شيطنت با مينوشكا

 !تو خود ختي. كنند مي برخورد طور اين قباد با امشب همه چرا بهرنگ دكتر _

 :گفت و زد لبخندي زيركي با فرشيد

 ... حتي آرزوست كسي هر براي تو كنار در بودن چون شايد _

 دكتر؟ ندادي ادامه رو حرفت چرا _

 بود كرده انباشته را فضا تمام كه موسيقي صداي به را كوتاهي مدت داد، تكيه درختي به و گرفت فاصله او از كمي فرشيد
 :گفت آرام و داد گوش

 .كني نمي احساس رو اطرافيانت وجود وقتي فايده چه _

 من با مسائل اين مورد در ديگه لطفا پس داده عذاب منو مهبد كافي اندازه به. نشو احساساتي من براي ديگه تو فرشيد _
 .نكن صحبت

 :گفت و برد بغل زير را ها دست و كشيد آهي فرشيد

 من براي شايد ولي بود تو آرامش يافتن براي سفر اون چند هر رفتيم، باهم كه افتادم مسافرتي ياد به پيش روز چند _
 .شد نخواهد تكرار ديگه مطمئنا و بود سفر بهترين

 :گفت شيطنت با بود برده پي فرشيد قلبي مكنونات به كمابيش و بود ايستاده مقابلش در كامال كه مينوشكا

 .داره امكان چيز همه هنوز بخواي تو اگر بشه، تكرار دوباره سفر اون شايد بخواي تو اگر _

 نيست؟ قباد و تو بين هيچي كنم باور يعني _

 ماست؟ بين خاصي روابط معتقدي ديگرون مثل هم تو نكنه كردي؟ فكر چي تو _

 :گفت ترديد با فرشيد

 اينه؟ از غير يعني _

 :گفت و برد باال را دستش كالفگي با مينوشكا
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 ...حتما تو، هاي مريض بيچاره شدي، دكتر هوشت اين با طور چه اصال! دكتر تو دست از واي _

 :گفت خنده با بود خشنود كامال مينوشكا دادن اطمينان از كه فرشيد

 .ديگرون و مهبد و ماني مثل دشمنايي وجود با اونم باشم، تو جاي ندارم دوست هيچ كه كني باور خوام مي...  چي؟ حتما _

 .هستي من براي محكم پشتيبان يه تو كردم مي فكر بگو منو كردي، خالي رو سنگر راحتي همين به _

 :گفت ورودي در كنار. بازگردند سالن به كرد پيشنهاد و گرفت فاصله درخت از فرشيد

 اش شاهزاده خواد نمي باالخره سيندرال بكنند كاري هر خاطرت به حاضرند كه جوون همه اين وجود با چيه؟ تصميمت _
 كنه؟ انتخاب رو

 .ميشه مشخص زود همين به باش مطمئن _

 بشم؟ مطلع نتيجه از ديگرون از زودتر من تونم مي _

 :گفت موذيانه مينوشكا

 .بموني منتظر ديگرون مثل بايد هم تو! بشه بازي پارتي نشد قرار _

 .پيوست ميهمانان جمع به و گرفت پيشي او از و

 :گفت و رفت او سوي به ديدنش با هما

 .نكن فرار ما از رو امشب يك اقل حد مينوشكا _

 :گفت تبريك از پس و بوسيد را هما صورت

 .هستم شما ياد به هميشه من جان، عمه داريد اختيار _

 .كنم معرفي آشناها از نفر چند به رو تو خوام مي عزيزم، بيا _

 **** 
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 به هما چهره در. آورد لب بر لبخندي آنها از يك هر تمجيد مقابل در و گرفت قرار هما دوستان جمع در را كوتاهي مدت
 اي گوشه در تنهايي به كه قباد ديدن با. ميشد ديده شد مي ناشي مينوشكا شدن واقع توجه مورد از كه غروري وضوح
 .رفت او جانب به و خواست عذر عمه از بود نشسته

 :گفت و كرد باز او براي جايي قباد

 .شدم مي نااميد اومدنت از كم كم داشتم ديگه _

 :گفت لبخندي با

 نه؟ مهمه اين و اومدم اما _

 .نگريست بودند رقص حال در سالن وسط در كه گروهي به و كرد اختيار سكوت و داد تكان سري قباد

 :گفت آهسته آخر در ولي داشت ترديد اي جمله گفتن براي. نگريست قباد به سكوت در مدتي مينوشكا

 .كنم صحبت تو با خوام مي راستش بزنم قدم جا اين از بيرون كمي خوام مي بريم؟ جا اين از آي مي قباد _

 ترك را جا آن شود آنها غيبت متوجه كسي كه اين بدون و برخاست اعتراضي بدون نگريست مي را او متحير كه قباد
 .كردند

 :گفت و شكست را سكوت مينوشكا. بودند كرده اختيار سكوت يك هر باغي كوچه انتهاي در

 .بيرون بريم بعد كنيم عوض رو هامون لباس بريم اول بهتره_

 بري؟ خواي مي خاصي جاي_

 :گفت و كرد رو روبه به نگاهي مينوشكا

 .كنم صحبت باهات بايد بشيم دور جا اين از بيا فقط _

 دگرگون را او طور آن كه باشد افتاده اي تازه اتفاق بايد كه دانست و كرد مي احساس او نگاه و چهره در تغييري قباد
 و دادند تغيير را ها لباس شود آنها متوجه كسي كه اين بدون و شدند عمارت وارد مينوشكا خواست به بنا. است كرده

 به دهد مي مينوشكا دستوارت به گوش مطيع طور آن كه كرد مي تعجب خودش رفتار از قباد. شدند خارج خانه از آهسته
 :گفت مينوشكا به رو و زد نيشخندي خانه از شدنش خارج دزدانه
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 .بشم خارج خونه از يواشكي طور اين كني مجبور منو روزي كردم نمي فكر هرگز _

 هاي خيابان و مزارع بين در همچنان ساعتي. مناسب حلي راه يافتن پي در و بود غرق خودش در همچنان مينوشكا ولي
 را سكوتش مهر خود تا داد فرصت او به قباد و نداشت سكوت شكستن به تصميم مينوشكا هنوز ولي زدند قدم اطراف
 .كند مي كمك او به كه است زمان تنها و است سرگردان پيچيده اي معادله حل در دانست مي. بشكند

 به بود راهنمايشان ها خيابان هاي چراغ كه زماني تا. داشتند برمي قدم آهسته داشت كه كمي ديد و هوا تاريكي خاطر به
 چهره به ماه نور زير در و تاريكي آن در و گرفت قرار او مقابل در قباد عريضي خيابان انتهاي در ولي دادند ادامه راهشان

 براي را نگران نگاه اين نه. افتاد عمارت حياط در او با خود مالقات روز اولين ياد به و دوخت چشم اش پريده رنگ
 :گفت و كرد توقف به مجبور را مينوشكا. ديد مي خود ديدگان برابر در كه بود بار دومين

 .بيابونه تقريبا هم بعد به جا اين از و داره خطر بشيم دور خونه از اين از بيش نبايد تاريكي اين تو مينوشكا _

 :گفت و دوخت او به را خود نگران نگاه مينوشكا

 .كنم پيدا حلي راه نتونم برم هم دنيا آخر تا اگر حتي كنم مي فكر _

 بشه؟ دگرگون تو حال شد باعث اتفاقي چه داشتيم، خوبي شب كه ما شده؟ چت تو آخه _

 :گفت ترديد با دانست نمي آن براي علتي ولي گريد مي مينوشكا كه كرد احساس تاريكي آن در

 كرده؟ تهديد رو تو مهبد گفته؟ چيزي تو به كسي مينوشكا _

 :گفت و داد تكان سري

 همه ديگه اونم براي واقعا شايد. نداد خودش به من با كردن صحبت براي زحمتي چندان امشب اون تصورم برعكس _
 .باشه شده تموم چيز

 كنه؟ فكر تو به اون نداري دوست نگفتي مگه خواستي؟ نمي رو همين خودت مگه ناراحتي؟ موضوع اين براي تو يعني _

 ... اسم به رو كسي ديگه من. مرد خاطراتش تمام با امشب همين يعني. مرده من براي ديگه مهبد نه، قباد، نه _

 :گفت و آورد لب بر تلخي لبخند قباد. كرد گريستن به شروع بلند صداي با كه
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 باهاش كمي نكردي سعي چرا داري عالقه اون به اندازه اين تا كه تو! گفتي مي دروغ خودت به داشتي حال به تا پس _
 كني؟ مدارا

 كردم مي فكر كه بود لحظاتي اون خاطر به ريزم مي اشك بيني مي اگر. نكن صحبت احمقانه طور اين قباد، كن بس _
 .كشيده مي نقشه ارث اون براي و خنديده مي من سادگي به دلش تو اون اينكه از غافل بوده، من عاشق

 شده؟ چي گي نمي چرا مينوشكا، _

 :گفت و گرفت قاصله او از قدمي با

 .برگردم خوام مي _

 خونه؟ به _

 .فرانسه به _

 :گفت و كشيد خود سوي به را او و رفت جانبش به قباد

 چي؟ براي آخه فرانسه؟ گي؟ مي داري چي تو _

 :گفت و كرد مخفي او از را صورتش مينوشكا

 !باشه منتظرم جا اون كسي هنوزم كه نيستم مطمئن چند هر قباد برم بايد ندارم، تعلق سرزمين اين به و جا اين به من _

 ميشه؟ چي بقيه تكليف پس بري، بذاري جوري همين توني نمي تو...  تو اما...  اما _

 .گذره مي خوش بهش بيشتر افسانه با مطمئنا كه اون مهبده؟ منظورت نكنه كي؟ مثال _

 :گفت عصبانيت با قباد

 چي دارند خاطري تعلق تو به كه هايي اون فرانسه، به برگردي ديگران به توجه بي توني نمي تو. نبود اون منظورم اما _
 !دارن دوستت كه هايي اون شن؟ مي

 :گفت پنهان اندوهي با مينوشكا

 !بوده طور همين هميشه. كنند مي فراموش رو چيز همه زمان گذشت با _
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 :گفت و برداشت قدمي كالفه بود شده سردرگم كامال كه قباد

 بار يك تو بندازي، اطرافت به نگاه يه خواي نمي حتي كه هستي خودخواه قدر اون تو! مينوشكا رحمي بي خيلي تو _
 مي تو آخه بدي، ادامه ات زندگي به و بموني بايد تو كني خالي رو ميدون زود بشه باعث نبايد اين ولي خوردي شكست
 داره؟ بيشتر تنهايي جز اي فايده چه تو رفتن مادرت و پدر نبود با كني؟ كار چي كه ها اقيانوس طرف اون بري خواي
 ما از و گفت ما به رو چيز همه مرگش از قبل بزرگ خانم. دونم مي ها اون مورد در رو چيز همه من مينوشكا نكن تعجب
 .كنيم حمايت ازت و داريم نگه داري تعلق بهش كه خاكي تو جا اين رو تو شده طور هر خواست

 :گفت و كشيد آه مينوشكا

 .كلفت گردن اقوام داشتن وجود با هم اون كنند محافظت من از بايد ها غريبه كه ام بيچاره قدر چه من _

 نده اجازه پس دونستم مي مقاومي دختر رو تو هميشه زني؟ مي رو كننده نااميد هاي حرف اين امشب چرا تو مينوشكا _
 .باشي مقاوم و نمونه دختر يه سمبل برام كردم مي فكر هميشه كه طور همون بذار. كنم نظر تجديد موردت در تا

 .برم بايد من كنه، نمي ايجاد من ريزي برنامه در تغييري هيچ اين اما كني، مي غلو داري زيادي ديگه تو قباد _

 خداحافظي آهنگ هم باز صحبت همه اين با و خواي مي طور اين تو كه حاال باشه! هستي لجباز و دنده يك خيلي تو _
 .آم مي منم باشي تو كه جا هر. آم مي دنيا سر اون تا تو با من داري

 شه؟ مي چي نظام و شوكت تكليف پس. بياي توني نمي تو _

 :گفت و داد تكان تهديد نشانه به را خود انگشت قباد

 ام، مي تو با منم گفتم وقتي. كني پياده برام اي تازه برنامه روز هر بخواي كه نيستم مهبد و فرشيد من جان دختر ببين _
 .مونه نمي باقي حرفي جاي ديگه و تمومه پس

 .ندارم احتياج شما همراهي به من! بگيري تصميم من براي نداري حق تو ولي _

 :گفت و داد تكان را او هاي شانه قباد

 .كني مي خارج سرت از رو سفر فكر كه اين يا يام مي همراهت خودم يا! بري تنهايي بدم اجازه محاله _

 .دريافت را صحبتش بيان در او محكم و جدي قيافه و دوخت چشم او مصمم چهره به مدتي مينوشكا
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 :گفت و آورد لب بر لبخندي

 .كني پافشاري خواسته يك مورد در اندازه اين تا بودم نديده حال به تا دكتر _

 .بشيم آماده سفر براي كم كم بايد برگرديم ديگه بهتره. كني منصرف منو توني مي نكن فكر _

 جانبش به لب بر لبخندي با و ستود را او دل در و نگريست بود خيابان از بازگشت حال در كه قباد به لحظاتي مينوشكا
 رساند او به را خود سرعت به قباد. افتاد زمين به صورت با و كرد گير سنگي تخته به پايش او به مانده گام چند ولي دويد

 :گفت نگراني با بعد. برخيزد تا كرد كمك و

 نشدي؟ زخمي خوبه؟ حالت تو _

 :گفت و خنديد شيطنت با مينوشكا

 .ندادم گوش رو شما حرف كه اينه خاطر به تنبيه اين نباش نگران جان دكتر _

 :گفت و شد متوجه قباد كشيد، صورتش به دستي مينوشكا. افتادند راه به و برخاستند هم با

 .شوي ادب كمي شايد بذاري جگر رو دندون كمي خونه تا بهتره برداشته خراش كمي _

 :گفت و خنديد صدا با مينوشكا

 .بگيد شما چي هر چشم، _

 :گفت و داد تكان سري قباد

 .داري رفتاري چه بعد لحظه چند نيست معلوم اصال تو دست از _

 :گفت گوشش كنار آرام مينوشكا

 !بده؟ خيلي اين و _

 :گفت و زد لبخندي قباد

 .زياد _



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  362 

 بر خراش ديدن و پذيرايي اتاق المپ كردن روشن با قباد. گرفتند پيش در را ساختمان راه آرام عمارت، به رسيدن با
 :گفت و نگريست را آن دقت با و آمد سويش به مينوشكا گونه روي

 !آوردي زيبا صورت اين سر باليي چه كوچيك احتياطي بي يه با ببين _

 بود تعريفي انديشه در همچنان مينوشكا. بازگشت ثانيه چند فاصله به و رفت اوليه هاي كمك جعبه سوي به سرعت به و
 را اش گونه زخم احتياط با. كند عجله بيشتر قباد شد باعث كار همين و افتاد خنده به او تعجيل از. بود كرده او از قباد كه

 :گفت و كرد بانداژ هم را زانويش و داد شستشو

 ...پرتي حواس اين با دختر آخه، _

 :گفت مينوشكا. شد خارج اتاق از و

 .دي نمي اهميتي من به ديگه هستم پرتي حواس دختر چون يعني _

 :گفت و شد اتاق وارد شربتي ليوان با قباد

 .بخوري بهتره _

 :گفت كنجكاوي با مينوشكا

 بدي؟ رو جوابم خواي نمي _

 :گفت و داد فشار او بيني روي را انگشتش قباد

 .بخور باش زود. خوره برنمي جا هيچ به كني سكوت لحظه چند دختر _

 .چسبه نمي تنهايي آخه. بخوري بايد هم تو پس _

 :گفت جديت با قباد

 .بخور نشدم عصباني تا _

 :گفت و برخاست لبخندي با سپس. بكشد سر را ليوان محتواي تمام كرد مجبور را او و

 .بشي خوب خوب فردا تا كني استراحت خوب و بري بهتره حاال _
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 .كني مي اذيت منو مدام اخالقت اين با و كني مي استفاده سوء من مهربوني از داري تو _

 :گفت و ايستاد لختي ها پله كنار قباد

 .داريم كار كلي فردا كني استراحت خوب دخترهاي مثل بري بهتره _

 :گفت و رفت سويش به شيطنت با مينوشكا

 داريم؟ اي برنامه چه فردا مگه _

 :گفت رفت مي باال ها پله از كه طور همان قباد

 .كارها بقيه و بليط دنبال بريم بايد _

 نكردي؟ فراموش هنوز تو _

 :گفت و ايستاد پله آخرين روي قباد

 .كنه نمي تغيير تصميمم و آم مي باهات كه گفتم جدي كامال من _

 :گفت و نشست پله اولين روي مينوشكا

 .گي مي چي تو ببينم خواستم مي فقط. برم خوام نمي من اما _

 :گفت و نشست پله روي كنارش و آمد او سوي به كرد تعجب سخن اين از كه قباد

 !زدي مي رفتن از حرف پيش دقيقه چند تا كه تو چيه؟ منظورت _

 :گفت زيركي با مينوشكا

 .گرفتم رو جوابم كه نه؟ يا مهمه برات موندنم بدونم خواستم مي _

 :گفت و كرد او به نگاهي شگفتي و ترديد با قباد

 مينوشكا؟ چيه منظورت _

 :گفت رفت مي خود اتاق سوي به كه طور همان و برخاست ها پله روي از مينو
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 !خصوصيه آخه دكتر؛ بگم بهت تونم نمي ديگه رو اين _

 حال در و بود نشسته پله روي بر همچنان او. گذاشت باقي ابهام همان در را قباد و بست خود سر پشت را اتاق در و
 .بود مينوشكا هاي گفته حالجي

 حساب به ياور يك اش خانواده براي هميشه و بود ايستاده خودش پاهاي روي كودكي همان از داشت ياد به كه جايي تا
 آفرين سحر چشمان آن با زيبا دختر اين اكنون ولي. بگيرد تصميم درست و كند فكر منطقي بود كرده سعي. امد مي
 !بود كرده اش آشفته شدت به و ريخته هم به را معادالتش تمام

 

 

  هجدهم فصل

 

 

 مينوشكا رفتار تغيير متوجه روز چند آن در. انديشيد مي اخير روزهاي به و بود نشسته پنجره كنار در طوالني مدتي قباد
 مي چگونه دانست نمي و بود مردد آن درباره كمي ولي راند لب بر لبخندي آمد ذهنش به كه اي تازه انديشه از. بود شده
 در را او كه اين از و رفت شوكت سراغ به سرعت به خورشيد هاي شعاع اولين ديدن با. شود خارج ترديد از تواند

 :گفت بود شده فرزندش متوجه كه شوكت. رفت سويش به و آورد لب بر لبخندي يافت تنها آشپزخانه

 !قباد شدي خيز سحر _

 كني؟ مي كار چه جا اين زودي اين به صبح مادر، سالم _

 .بياد سرحال سابق مثل بلكه كنم تقويتش روزي چند خوام مي شده ضعيف دختره اين خدا بنده _

 گي؟ مي رو رعنا _

 :گفت و كرد نگاه او به غيظ با شوكت

 .دارم دوستش قدر چه دوني نمي قباد گم، مي رو خانم مينو بابا، نه _

 :گفت و كشيد آهي سپس
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 دختر اين ولي بشيم دار بچه نتونستيم ديگه هم تو از بعد و نخواست خدا ولي باشم داشته دختري داشتم آرزو هميشه _
 .دارم دوست ام، نداشته دختر اندازه به رو

 :گفت شيطنت با قباد

 .بيفتم چشمت از من كم كم نكنه! بده شانس خدا _

 .بگيره رو تو جاي بتونه كسي نداره امكان برم، قربونت الهي نه _

 .بوسيد را پسرش پيشاني محبت با و

 :گفت و داد ميز به را خود تكيه قباد

 داري؟ دوست عروست از بيشتر منو بشي هم دار عروس اگر حتي _

 :گفت و دوخت چشم او به كنجكاوي با و كشيد كار از دست شوكت

 .بودي حرفا اين مخالف هميشه كني، صحبت موضوع اين مورد در حال به تا بودم نديده! زني مي تازه هاي حرف امروز _

 :گفت و انداخت پايين را سرش قباد

 .ندارم صحبتي هيچ منم مخالفيد پدر و تو اگر _

 :گفت و گذاشت پسرش شانه روي دست شوكت

 كيه؟ برده منو پسر دل كه دختري اون حاال خب نداريم، تو خوشبختي جز ارزويي كه نظام و من _

 نه؟ يا گرفتم درستي تصميم دونم نمي هنوز مادر، بگم رو راستش _

 گي؟ مي رو اكرم! بهجت؟ خاله دختر نكنه...  شناسم؟ مي اونو من آشناهاست؟ تو ببينم _

 .شناسي مي اونو خوب خيلي هم شما راستش. نيست اكرم ولي هست آشنا _

 :گفت ترديد با آن از پس و كرد كنكاش قباد درون در مدتي شوكت

 دختر كه اين با. بشه عروسم اون ندارم دوست اصال من ها باشم گفته اآلن از... آره؟ رعناست منظورت... منظورت نكنه _
 .شه نمي كار اين به راضي دلم چرا دونم نمي ولي خوبيه
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 :گفت و كرد سكوت به دعوت را مادر قباد

 .بشه همسرم اون كه دارم دوست و شدم عالقمند مينو به...  به مدتيه من دوني مي نيست رعنا جون مادر نه _

 :گفت و گرفت دهان جلوي را دستش وحشت با شوكت

 مي پا به قيامتي چه بفهمند ديگرون و داريوش اگر دوني مي هيچ گي؟ مي داري چي فهمي مي تو! پسر بده مرگم خدا _
 هستي؟ بيچاره دختر اين ثروت دنبال هم تو نكنه كنند؟

 براي ارزشي من كه دونه مي خودش شدم، عالقمند خودش به من راستش دم نمي اهميتي پولش به اصال من مادر، نه _
 .نيستم قائل هاش پول

 :گفت و كوبيد صورتش به دوباره شوكت

 گفتي؟ خانم به چيزي تو _

 .بذارم پيش پا بعد بدونم رو شما نظر اول خواستم مي نه، _

 به آتيشي چه برسه خبرش بي خدا از فاميل اون گوش به اگر كه واي ندونه چيزي اونم بهتره. نزن هم رو حرفش اصال _
 .كنند مي پا

 :گفت كردنش آرام براي ديد نگران را مادر كه قباد

 و پاك قلب هاست، فرشته مثل درست اون كن باور. نيست اقوامش مثل اصال و خوبيه دختر خودش مينوشكا كن باور _
 .آد مي درد به بادي تند ترين كوچك با كه داره مهربوني

 :گفت و آورد ديده به اشك شوكت

 .بشيم ها خيابون آواره پدرت و من عمري آخر مسئله اين خاطر به خوام نمي بشه، تموم جا همين بذار نگو، قباد نه _

 را مادر نگراني. كرد زدن قدم به شروع درختان بين در هدف بي و شد خارج آشپزخانه از و نكرد اصراري ديگر قباد
 و زودگذر حسي دارد مينوشكا به كه حسي دانست مي. داد نمي مينوشكا فراموشي به رضايت دلش ولي كرد مي درك
 .كند مي احساس خود در او به نسبت كه است ژرف محبتي و عميق عشقي بلكه نبوده پوچ هوسي

 كنيم؟ راهپيمايي باغ در هم با تا نكردي صدا منو چرا! شدي خيز سحر دكتر آهاي _



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  367 

 لمس را او مهربان نگاه توانست مي هم دور فاصله همان از. داد تكان دست برايش و دوخت چشم مينوشكا اتاق پنجره به
 :گفت و رساند پنجره پاي به را خود آرام. كند

 طوره؟ چه صورتت زخم راستي. بشم مزاحمت نخواستم خوابيدي ديدم _

 :گفت و كشيد صورتش به دستي

 .باشه نشده اون بهبود باعث شما مهربان دستان شه مي مگه _

 .شه خوب زودتر تا كنم پانسمان رو زخمت بايد دوباره _

 !شه مي عصباني دستم از حتما بدم، چي رو شوكت جواب راستي _

 .نخوري زمين تا كني جمع رو حواست بعد دفعه گيري مي ياد عوض در _

 بخوري؟ صبحانه آيي نمي _

 :گفت و كرد مكث كمي

 .بخوري تنهايي خودت بهتره ندارم، اشتها من _

 در سوي به خورد مي در به كه هايي ضربه صداي شنيدن با. كند خلوت خود با كمي تا رفت درختان ميان به دوباره و
 .ديد را مهبد حيرت كمال در و رفت باغ آهنين و بزرگ

 :گفت قباد ديدن محض به او

 .برم مينوشكا ديدن به خوام مي _

 نه؟ يا پذيره مي رو تو ببينم بايد _

 .كنم صحبت باهاش بايد تو، برم بذار پس نداره، من از خوشي دل كه دوني مي خودت قباد، كن بس _

 :گفت ساختمان كنار و شد همراه او با قباد

 .كنم صدات تا كن صبر اي لحظه _

 .بماند انتظار در را مدتي پذيرفت اش باطني ميل برخالف او و



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  368 

 :گفت و رفت بود صبحانه خوردن سرگرم كه مينوشكا سوي به قباد

 !داري ميهمان مينو، _

 :گفت و كشيد سر را خود چاي مينوشكا

 كيه؟ _

 :گفت و كرد پا اون و پا اين كمي قباد

 .منتظره بيرون مهبد _

 :گفت و انديشيد لختي مينوشكا

 .تو بياد بگو _

 .هستم اطراف همين من اومد پيش مشكلي اگر فقط _

 :گفت و زد رويش به لبخندي مينوشكا

 .مهربون زوروي متشكرم، _

 .شد خارج ساختمان از خود و كرد دعوت داخل به را مهبد قباد

 :گفت مينو با شدن روبرو محض به مهبد

 شده؟ چي صورتت _

 :گفت و كشيد صورتش سطحي زخم به دستي و ايستاد اتاق قدي آينه كنار در مينوشكا

 .خوردم زمين ديشب جاست اين اطراف هاي خيابان از يادگاري يك _

 كرد؟ مي غلطي چه قباد پس _

 !كنم مي بيرونت خونه از گرنه و باش زدنت حرف مراقب مهبد _

 :گفت و دوخت چشم مينوشكا خونسرد چهره به و كرد رها اتاق كنار مبل روي را خود عصبانيت با مهبد
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 اومده؟ سرت به بال اين كه بودي رفته شبگردي به ات جاودانه نامزد با حتما زد؟ غيبت كجا دفعه يك ديشب _

 آمدي؟ جا اين به مزخرفات اين گفتن براي _

 .بشنوم خودت زبون از رو چيز همه جا اين اومدم هم امروز شم مي ديوونه دارم حاال تا ديشب از من...  من _

 :گفت و نشست مقابلش در خونسردي با مينوشكا

 .بدم توضيح برات تا بپرس بدوني؟ خواي مي رو چي _

 كار همچين به دست بخواي كه باشي احمق قدر اين كنم نمي فكر گم، مي رو ديشبت حرف چيه؟ وقباد تو جريان _
 .خودت نه پولته دنبال كشنه، گدا اون باش مطمئن! بزني اي احمقانه

 :گفت عصبانيت با مينوشكا

 نبود؟ بد اصال اين...  بودي؟ پولم دنبال طور چه نبودي پول بي كه تو _

 پيدات طور چه تو دونيم نمي فقط هست هم فاميل بقيه حق هست منم حق افتاده تو دست به مفت كه ثروتي اين ببين _
 .كشيدي باال رو ها اون همه و روش افتادي كفتار يك مثل و شد

 :گفت و زد پوزخندي مينوشكا

 مي حل بزرگ خانم با رو مشكل خودتون شما بود بهتر! نگذاشته براتون چيزي بزرگ خانم كه ناراحتي اين از بگو پس _
 .شدم امالك اين صاحب طور چه دونم نمي هيچ شما مثل مم. كرديد

 از من! خوندي كور ولي. بكشه باال رو ارث تمام بتونه تا كرد خام رو پيرزن جادوگرت پدر اون دونم، مي خوب من اما _
 .ما امالك روي بندازه چنگ و بياد پاپتي پسره اين دم نمي اجازه و گذرم نمي خودم سهم

 :زد فرياد و برخاست مينوشكا

 مطمئن بشن؟ دار پول زور به خوان مي و هستند خودت مثل ها آدم همه كردي فكر احمق، پسره بيرون شو گم برو _
 .شو گم برو پس. هاست حرف اين از تر نجيب و تر پاك خيلي كني مي صحبت ازش تو كه پسري اون باش

 :گفت زهرخندي با و گرفت قرار او مقابل در مهبد
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 چنگت از رو ها پول و امالك تمام خواستم مي كه اين كردم؟براي خودم دلباخته رو تو چرا احمق دختره دوني مي هيچ _
 گفتي خودت پيش نكنه كردي؟ فكر چي. بودم رسيده هدفم به االن بود نكرده دخالت لعنتي قباد اين اگر و دربيارم
 مثل هم تو از صباحي چند از بعد بقيه، مثل هم تو جانم، نه چرخيدم؟ مي اطرافت پروانه مثل كه شدم چاكت سينه عاشق
 .گذاشتم مي كنارت و شدم مي سير دخترها باقي

 :گفت و زد صورتش به محكمي سيلي مينوشكا

 .ببينم رو نحست و احمق قيافه اون ديگه خواد نمي دلم هيچ بيرون برو جا اين از! خيلي مهبد پستي خيلي تو _

 را دستش. نداد مينوشكا صورت به را مهبد دست شدن نزديك اجازه بود شده ساختمان وارد آنها صداي و سر از كه قباد
 :گفت مهبد به رو و گرفت هوا در

 كني؟ مي بلند مينوشكا روي دست كشي نمي خجالت تو. دربيفتي خودت قد هم با بهتره _

 :گفت و ساخت جدا او قوي دستان از را دستش خشم با مهبد

 .داري رو اربابت هواي خوب! هستي خوبي پاسبان _

 .كني صحبت طور اين قباد با نداري حق تو! احمق پسره شو خفه _

 قدر كه داره دريا پاكي به قلبي دونم مي چون. كنم مي اونو خدمت كه كنم مي افتخار من مهبد، دوني مي نداره، اشكالي _
 دادن دست از اونم شدي مرتكب بزرگي اشتباه تو. داري فاصله ازش ها فرسنگ تو كه چيزي. شناسه مي رو محبت

 پاي با كه خوشبختي به و باختي تو مهبد. يافت نخواهي ات زندگي تو اون مثل رو كسي هرگز باش مطمئن. بود مينوشكا
. بردارد سرش از دست برو پس. آورد نخواهي دست به اونو هم هرگز و زدي پا پشت بود اومده دلت خونه به خودش

 !من؟ با فهمي مي طرفي، من با كني اذيت اونو و جا اين بيايي ديگه بار بخواي اگر

 :گفت مينوشكا به رو در كنار مهبد

 .بره كاله سرت مبادا ببند رو ات بانكي حساب بدي جواب بهش كه اين از قبل فقط! داري چاكي سينه عاشق عجب _

 به سر خود و كند بيرون جا آن از را او خواست قباد از غمگين نگاهي با بود پريده رنگش خشم شدت از كه مينوشكا
 او هاي صحبت در ريا رنگ. شد منقلب بيشتر مهبد تازه هاي حرف شنيدن از. گريست خود حال به و گذاشت ديوار

 بر دستي شدن گذاشته با. كرد مي عصبي را او پيش از بيش بود گذرانده او با كه روزهايي يادآوري و بود كرده مشاهده
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 كه آروزهايي مرگ براي و خود براي گريست صدا با و گذاشت اش شانه به سر. ديد را قباد اشك پرده پي در اش شانه
 و برگرداند روي او از. بدوزد چشم قباد به كه شده آن از مانع سخنان آن شنيدن شرم. بود كرده خوش دل آنها به روزي
 شريك بود اش سينه در كه غمي در را كسي نبود حاضر. بست خشم با را در و رساند اتاق به را خودش خيزان و افتان
 خيانت آوري ياد از بار چندمين براي روز آن. نبود آن از شدن فارغ امكان راحتي به كه داشت دل به سنگيني درد. كند
 .كرد گريستن به شروع و گذشت زانو بر سر و آورد ديده به اشك مهبد

**** 

 اين با كردي فكر اگر. بري مي بين از رو خودت فقط كار اين با باش مطمئن كني؟ زندوني رو خودت خواي مي كي تا _
 .اشتباهي در سخت شه مي ايجاد مهبد رفتار تو تغييري كارا

 قباد. نبود در كردن باز به حاضر او و بود فايده بي ولي كند باز را آن مينوشكا شايد داد، تكان را دستگيره حرص با دوباره
 :زد فرياد و كوبيد در به خشم با رسيد مي نظر به عصباني كامال بار اين كه

 كردي؟ زندوني جا اون رو خودت ساعته چند االن دوني مي. بشم اتاقت وارد زور به كه مجبورم نكني باز رو در اين اگر _

 :گفت و رفت جانبش به شوكت ديدن با قباد. رسيد نمي گوش به صدايي هيچ و بود فايده بي ولي

 كردي؟ پيدا رو كليدها _

 :گفت التماس با و رفت اتاق در پشت به خود و داد دستش به كليدي دسته شوكت و

 .كنم مي سكته دارم من بيرون بياييد خدا رو تو نخورديد، چيزي كه كامله روز يك شما. كنيد باز رو در خدا ور تو خانم _

 .بياد پايين شيطون خر از كه كنم مي صحبت باهاش رم مي خودم اصال...  _

 :گفت و كرد قباد به نگاهي سپس

 باشه؟ شده بد حالش نكنه زنه مي شور خيلي دلم! قباد باش زود _

 و شتافت پسرش كمك به نظام. آمدند سويشان به كردند مي تماشا را آنها و بودند ايستاده اي گوشه در كه نظام و رعنا
 :گفت خوشحالي با قباد طوالني نسبتا مدت از پس. كردند امتحان را كليدها تك تك

 .كردم بازش باالخره _
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 و رفت سويش به بود افتاده اتاق وسط هوش بي كه مينوشكا ديدن با و شد اتاق وارد سرعت با كه بود كسي اولين خود و
. كند خارج حالت آن از را او توانست و پاشيد صورتش به آب مقدار. كرد صدايش بار چندين و كرد بلند را او سر آرام

 :كرد زمزمه آرام و نگريست بود كنارش در نگراني با كه قباد به و گشود را چشمانش سختي به مينوشكا

 !باشم زنده خوام نمي ديگه بميرم؟ نذاشتي چرا _

 :گفت ناله با و زد خود صورت به شوكت. گذاشت برهم را اش خسته چشمان دوباره و

 .بيمارستان ببريمش بايد كن آماده رو ماشين برو باش زود قباد _

 .رفت ماشين سوي به سرعت به خود و سپرد مادر دست به را او قباد

 خواست مي نظام از و زد مي فرياد مدام. بود داده دست از را خود صبوري كامال مينوشكا، پريده رنگ چهره ديدن با قباد
 بلند هاي قدم با و كرد بلند زمين از پر همچون را او و رفت كمكشان به راه بين در. برساند ماشين به تر سريع را مينوشكا

 به آيينه از نگاهي. آورد در حركت به را ماشين سرعت به او و داد جاي كنارش در را خود شوكت. رفت ماشين سوي به
 :پرسيد مادر از و كرد مينوشكا

 طوره؟ چه حالش _

 اومده؟ روزش به چي دونم نمي حاله، بي طور همون _

 پارك كناري در. كرد خود متوجه را او تا داد فشار ماشين بوق روي را دستش قدر آن ديد را فرشيد ماشين كوچه خم از
 .آمدند ماشين سوي به فرشيد با كوتاه لحظه چند از پس و رفت جانبش به سرعت به و كرد

 :گفت و زد مينوشكا صورت به آرام فرشيد. افتاد راه به دوباره قباد و داد فرشيد به را خود جاي شوكت

 .أم تو با مينو كن، باز رو چشمات مينو، مينو، _

 گاه آن شود جا جابه كمي تا كرد كمك او به فرشيد. گشود هم از را هايش پلك زحمت به مينوشكا گذشت كوتاهي مدت
 :گفت لبخندي با

 خوري؟ نمي غذا كه داري دشمني خودت با آوردي؟ خودت سر باليي چه _

 :گفت و آورد خود پيشاني به فشاري مينوشكا



 

 

لحظه خداحافظي   كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  373 

 .ميرم مي دارم كنم مي احساس! بده خيلي حالم _

 :گفت و كرد نگاهي او به آئينه از قباد

 .بشي خوب بايد تو مينوشكا؟ حرفيه چه اين _

 :گفت و دوخت قباد به را نگاهش

 .بشم راحت تنهايي همه اين از بذاريد پس دردسرم باعث هميشه _

 :گفت و داد قرار مخاطب را فرشيد قباد. كرد مخفي دستان بين در را صورتش و كرد گريستن به شروع نااميدي با و

 .ببينم غمگين و سرخورده طور اين اونو تونم نمي بكن، حالش به فكري يه _

 ريم؟ مي كجا داريم حاال _

 .بيمارستان شايد دونم، نمي هم خودم _

 :گفت ديد مي را مينوشكا به قباد عالقه وضوح به كه فرشيد

 .كني دورش جا اين از روزي چند بهتره _

 .هستم حالش نگران من اما _

 تنهايي احساس نذار. داره نياز تو به اي ديگه زمان هر از بيشتر االن مينوشكا. باشي اون براي مرهم بهترين توني مي تو _
 .كنه

 :گفت و بازگشت آنها جانب به. كرد متوقف را ماشين آرام قباد

 .كنم آروم اونو تونم مي طور چه دونم نمي من فرشيد _

 :گفت و كرد تلخي خنده فرشيده

 .فهمه نمي اونو حال تو جز به كس هيچ باش مطمئن _

 :گفت و رفت دنبالش به قباد. شد خارج ماشين از و
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 شدي؟ طوري اين دفعه يك چرا دكتر _

 :گفت و گذاشت قباد شانه بر دستي فرشيد

 از لياقتت تو باشه، دهنده آرامش و امن هميشه كه باش گاهي تكيه براش... نذاري تنها رو سيندرال وقت هيچ بده قول _
 .بقيه و من نه باشي كنارش بايد كه هستي تو اين بيشتره، ديگرون و من

 .گرفت پيش در را بازگشت راه خيابان كنار در و گرفت فاصله او از و

 :زد فرياد قباد

 .رسونمت مي بيا ري؟ مي پياده داري چرا حاال _

 .داد ادامه خود راه به و داد تكان دستي فرشيد

 

 كنار در را خود و داد تكاني را دستگيره و بازگشت ماشين سوي به و انديشيد فرشيد هاي صحبت به و ايستاد لختي قباد
 :گفت و كرد لمس را سردش دست. نگرد مي ها دست دور به و دوخته بيرون به چشم كه ديد را او. داد جاي مينوشكا

 ري؟ مي پيش كجا تا تنهايي داري _

 :گفت كند نگاه او به كه آن بي مينوشكا

 .شده خميده هام شونه شدم؛ خسته ولي دونم نمي _

 .بدوني تنها رو خودت كمتر تا كني، احساس رو خستگي كمتر تا باشي داشته همراه يه بايد تو _

 :گفت و داد تكان افسوس از سري مينوشكا

 !باشم اي ديگه كس بازيچه خوام نمي ديگه كنم، اعتماد كسي به تونم نمي ديگه _

 :گفت و كرد وارد دستش به آرامي فشار قباد

 كنم؟ استفاده سوء تو از خوام مي منم كني مي فكر يعني چي؟ كني اعتماد من به و كني قبول منو بخوام ازت من اگر _

 :گفت و آورد لب بر كمرنگي لبخند نگاهش برق باديدن و چرخاند قباد جانب به را سرش آرام
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 .بيزارم اون از كه چيز كني؛ مي ترحم من به داري تنهام من بيني مي چون سوزوني، مي دل برام داري تو _

 دوني مي. نيست تو به نسبت ترحم خاطر به دارم دل به تو از محبتي اگر كن، اعتماد من به. نيست طور اين مينوشكا نه _
 شايد ديدم، مقابلم در رو تو كردم مي زمزمه رو شعري داشتم وقتي كه شب همون ديدم رو تو كه اولي روز همون از مينو،
 رو دلم كه بود نگاهت در اي جرقه ولي شناختم نمي كامال رو تو شب اون... گرفتم اشتباه ماه قرص با رو تو اي لحظه

 پاك بودي، مهربون تو چون چرا؟ دوني مي كنم فراموش نتونستم ولي... ولي باشم توجه بي اون به كردم سعي لرزوند
 مي قبل از بيشتر تو به روز هر ام عالقه كه بودي ريا بي قدر اون. نبودي ديگرون و هما و داريوش اون جنس از و بودي
 ميخوام االن و كردم خودم كه كوتاهيه خاطر به كنم مي رو درخواست اين تو از دارم االن بيني مي اگر. امروز به تا شد

 ناراحتي و نگراني و تو از دوري تونم نمي اين از بيش كه كنم؟ چه اما داريم تفاوت خيلي باهم ما كه درسته. كنم جبران
 هم مادري و پدر و ندارم ديگرون و مهبد مثل ثروتي درسته كن، باور رو من مينوشكا كنم مي خواهش! كنم تحمل رو ات

 نگه تو براي تازه و نخورده دست اونو كه دارم عاشق دل يه اما بذارن ارث به امالكي برام و بريزند پول پام به كه ندارم
 قدر اون نه؛ كشم مي كنار كني فكر نه هستم مطيع من باشه چي هر تو جواب اما كنم تقديم تو به حاال خوام مي و داشتم

 .كني قبول منو تا كني، باور منو تا مونم مي انتظارت به

 مهبد نجواهاي به كه زمان آن كاش اي نگريست مي قباد شوريدگي به اشك پرده پس در و ريخت مي اشك مينوشكا
 :گفت گلو در بغضي با. داد نمي آزار را او همه اين كاش اي. داشت توجه پيرامونش به بيشتر ميداد گوش

 تو جنس از منم كه كني باور هم تو خوام مي. شناختم مي رو تو ها اين از زودتر كاش اي! زياد خيلي قباد خوبي تو _
 عشق اين اليق من! خوردم رو رنگارنگ هاي آدم اون فريب كه كنم چه اما بيزارم، ريا از و ترحم از تو مثل منم هستم،
 شكايتي وقت هيچ شنيدي ديگرون از كه توهين همه اون وجود با. گذشتي با مهربوني، تو دوني مي. نيستم تو پاك

 تأكيد تو شب اون وقتي اما. گشتم برمي پشيمون و نادم اين از زودتر خيلي نداشتم كنارم در رو تو اگر شايد. نكردي
 ها مدت كه محكمي گاه تكيه فهميدم تازه كني مي حمايت من از جا همه در و آيي مي من با هم تو برگردم اگر كه كردي

 قرار بزرگ خانم كه بوده اي نشونه شايد كشوند جا اين به رو من كه ثروتي اون قباد. كردم پيدا رو بودم جستجوش در
 .دريابيم رو همديگه تا برسيم هم به ما تا داده

 :گفت و كرد نگاهش شعف با قباد

 دوست كردي، رها بودم ستيز در اون با مدتي كه سرگردوني از منو جوابت با امروز! رئوفي خيلي تو مينوشكا متشكرم _
 اين و امروز دوني مي هيچ كنم، حمايت تو از گذشته از بيش بتونم تا بشيم متعلق هم به تو و من زودتر چه هر دارم

 سر تو با من "خداحافظي لحظة " كردم احساس برگردي خواي مي گفتي شب اون وقتي منه؟ زندگي لحظه بهترين ساعت
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 اينده به اميد با تو و من و تلخه، و كهنه خاطرات و گذشته با خداحافظي لحظه لحظه، اين كه خوشحالم حاال ولي رسيده
 .داريم برمي قدم زندگي جاده پيچ اولين در تازه

 :گفت و كشيد عميقي نفس داشت دل در بود مدتي كه آرزويي به رسيدن از. خنديد مي صدا با خنديد مي بار اين مينوشكا

 .خواي مي تو كه باشم هموني بتونم اميدوارم _

 :گفت رضايت با خنديد مي دل ته از اينك كه هم قباد

 .بودم اش پي در ها سال كه هستي كسي همون تو كه دونم مي _

 .شم مي تلف گرسنگي از دارم قباد واي _

 ...داريم ما و هستند ما از پيغامي منتظر خونه تو نگران طور همون ديگرون و مادر االن آخ، _

 :گفت و خنديد مينوشكا

 كنند؟ مي قبول منو ات خانواده قباد راستي. هستيم توجه بي اطرافمون به و كنيم مي صحبت عاشقانه داريم ما _

 :گفت و گذاشت اش شانه به دستي قباد

 .آد مي ات خواستگاري به شده كه هم من خاطر به و داره دوست خيلي رو تو مادر _

 :گفت و انداخت پايين را سرش مينوشكا

 .كنم احساس بودم دور اون از مدتي كه رو خوشبختي طعم بتونم تو كنار در اميدوارم! دارم دوستت خيلي قباد _

 :گفت خنده با قباد

 .كنيم خارج نگراني از رو بقيه تا خونه، سوي به پيش پس _

 نگراني هر از و بودند شاد دو آن. گرفت پيش در را بازگشت راه سرعت با و رفت فرمان پشت به و برخاست او كنار از و
 .دارند طوالني آرامش يك به احتياج و اند گذاشته سر پشت را سختي روزهاي كه دانستند مي دو هر. فارغ

 در را مدتي و گفت پاسخ آنها به گرمي به و شد لذت غرق نظام و شوكت محبت همه آن از مينوشكا عمارت، به رسيدن با
 .بود نمانده باقي خاكي دنياي آن در او از چيزي اينك كه بود مادرش محبت جستجوي در شوكت آغوش
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 :گفت و بوسيد را صورتش بار چندمين براي شوكت

 فكر آينده به و كني فراموش رو تلخ روزهاي بهتره نيستي؟ ما فكر به كم يه چرا. مردم مي نگراني از داشتم دخترم _
 .كني

 :گفت رضايت از لبخندي با و شد تالقي قباد با مينوشكا نگاه

 .بگيد شما چي هر چشم؛ _

 در ها مدت كه مسائلي درباره تا بماند كنارش در خواست قباد از و خورد ولع با بودند كرده آماده برايش كه غذايي
 .كند صحبت او با بود انديشيده موردش

 به رو لبخند با و رفت بود مانده باقي برايش او خاطره تنها اينك كه مادر قديمي پيانوي سوي به و گرفت فاصله ميز از
 :گفت نگريست مي را او و بود داده تكيه ديوار به سينه به دست كه قباد

 كني؟ مي نگاه منو داري طور اين چرا _

 :گفت و ايستاد كنارش در و رفت سويش به دوخت، او به را عميقش نگاه قباد

 .بده رو كارها ترتيب خوام مي مادرم از امشب داري، تعلق من به ديگه تو كه كنم نمي باور هنوزم _

 :گفت و زد لبخند او به نگاهش با و كرد احساس خود چهره در را سرخي مينوشكا

 و بودم اطرافم اتفاقات درگير كه بود مدتي. بدي كارهامو از بعضي ترتيب خوام مي بگي ها اون به چيزي كه اين از قبل _
 از هم بزرگ خانم روح دونم مي خير، كار يك انجام براي كنم وقت رو عمارت اين خوام مي. كنم عملي رو فكرم نتونستم

 .شه مي خشنود كار اين

 :گفت و انديشيد اندكي قباد

 كاري؟ چه مثال _

 .باشه مناسبي جاي اون براي جا اين كه باشي داشته پيشنهادي تو شايد ولي كاري چه براي دونم نمي دقيقا _

 اتاق از خوبي به كه ده مي رو امكان اين فضا اين مطمئنا. باشه بازپروري كانون براي خوبي جاي تونه مي جا اين راستش _
 .بگيري رو قطعي تصميم بايد خودت فقط. بشه استفاده باغ حتي و ها
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 :گفت و زد لبخندي مينوشكا

 فقط. كني استفاده ازش دوني مي صالح كه طور اون تا سپارم مي تو به رو جا اين من تو، با كارها باقي پس خوبيه، فكر _
 .نداريم رو جا اين فروش حق ما بزرگ خانم نامه وصيت طبق باشه يادت

 كني؟ مي چه خودت پس _

 :گفت و خنديد صدا با مينوشكا

 رو كارگاه توكلي آقاي كمك با من. ريم مي تهران در آپارتمانمون به مادرت و پدر اتفاق به ما. هستم تو كنار در من _
 .رسي مي كانون به هم تو كنم مي تدريس پيانو كنارش در و كنم مي اداره

 .شد شادي غرق ديد خشنود خود پيشنهاد از را او كه اين از و ديد قباد نگاه در را شادي برق

 :گفت و گرفت را دستش قباد

 كني؟ مي چه رو رعنا ولي. شه مي خشنود و راضي تصميم اين از بزرگ خانم حتما گرفتي خوبي و درست تصميم _

 به دوتا اين كنم كاري خوام مي. عالقمنده رعنا به اونم و دلبسته روستاشون در پسري به شنيدم مادرت از كه طور اون _
 .كنند زندگي نظام و شوكت جاي به جا، همين تونند مي برسند هم

 :گفت و خنديد قباد

 صحبتي ديگرون و داريوش با قبلش خواي نمي مسئله؛ يه فقط مونه، نمي حرفي هيچ پس كردي، رو جا همه فكر تو _
 بكني؟

 :گفت و انديشيد لختي مينوشكا

 داري؟ نظري چه تو _

 :گفت و كرد او به مطمئني نگاه قباد

 .كني صحبت باهاشون و بري ديدنشون به بهتره _

 آيي؟ مي من با هم تو _
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 :گفت اطمينان با قباد

 .هستم كنارت در هميشه براي من _

 .كرد نواختن به شروع وافر حظي با قباد به نگاهي با و فشرد ها شاسي روي بر را ظريفش انگشتان مينوشكا

 :گفت و كرد قباد به نگاهي و ايستاد اي لحظه ساختمان كنار

 .باشه كرده دعوت هم رو ديگرون و باشه مونده قولش سر داريوش اميدوارم دارم، كنارم در رو تو كه خوشحالم _

 به را اش پاياني سخن داشت تصميم قباد وجود با ولي ماند مردد لختي اقوامش ديدن از. فشرد را خانه زنگ قباد تأييد با
 .كند بازگو آنها

 و كرد نشستن به دعوت را آنها و كرد استقبال او از سردي به رسيد نمي نظر به راضي چندان قباد حضور از كه داريوش
 :گفت مينوشكا به رو

 ما ميون به هم رو اي غريبه قراره كه بودي نگفته ولي كردم جمع رو خانواده افراد تمام خواستي تو كه طوري همون _
 .بياري

 به اجمالي نگاهي. داشتند حضور جمع در هم نگار و فرهام. ديد خالي را مهبد جاي فاميل بين در و چرخاند چشم مينوشكا
 :گفت و كرد داريوش

 .نداره وجود فاميل جمع در اي غريبه و شه مي محسوب فاميل از جزئي اونم پس كنيم ازدواج باهم قراره قباد و من _

 :گفت ديگران به دوباره و كرد قباد چهره به نگاهي اطرافيان هاي زمزمه به توجه بي و

 .اومدم جا اين به اي ديگه مسئله براي امروز من _

 :گفت و داد خود گردن و سر به چرخي هوري

 پسره اين با خواي مي و گرفتي تصميم خود سر طور اين كه نداشتي رو كس هيچ تو مگه! كردي غافلگير پاك رو ما تو _
 كني؟ ازدواج

 :گفت و زد پوزخندي مينوشكا
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 به بار چند من عمه عنوان به شما خود تازه! كردند لطف من حق در شما از بيش اش خانواده هم و دكتر هم كه فعال _
 خواهش پس نه؟ يا دارم احتياج كمكي به آيا دارم؟ مشكلي من آيا ببيني تا اومدي بار چند اومدي؟ ات برادرزاده ديدن
 .درنيار رو مهربون و دلسوز هاي عمه ادامه من براي ديگه كنم مي

 مينوشكا. شد مينوشكا هاي صحبت شنيدن آماده و نكرد اعتراضي بود شده شرمنده مينوشكا سخن اين از كامال كه هوري
 :گفت و كرد ديگران به نگاهي

 .مطلب اصل سر برم نداره حرفي ديگه كسي اگر _

 :گفت و آمد سخن به نگفت چيزي كسي وقتي و

 احساس وجودم از. بودم مزاحمي شماها از خيلي براي شايد گذاشتم ام اجدادي سرزمين به پا كه روزي از دونم مي _
 احساس پيش از بيش گذاشته ارث به من براي رو ثروتش بزرگ خانم شديد متوجه كه اين از بعد و كرديد مي خطر
 هر به ولي داشتم شما براي خطري چه دونم نمي! شما مثل اقوامي داشتن باوجود حتي بودم تنها دختر يه من. كرديد خطر
 اون اينكه از غافل. تنها دختر يك اموال روي بندازيد چنگ بتونيد تا كرديد بازي من احساس با حتي زديد، دست كاري
 .نداشتند اموالم به داشتي چشم شما خالف بر كه دارم دوستاني خودم كنار در من و. هست خدايي باال

 :داد ادامه و شد شادي غرق كرد مي تأييد را كارش او كه اين از و دوخت قباد به را نگاهش لحظاتي براي و

 و تربيت براي باشه جايي خونه اون خوام مي. كنم وقت رو عمارت بزرگ خانم روح كردن شاد براي دارم تصميم من _
 كه اينه براي اومدم جا اين به هم اگر. شه مي خشنود من كار اين از تاج ملوك كه ميدونم. رفتن خطا به كه جواناني اصالح

 ريشه از من. كنيد فراموش داريد من به نسبت كدروتي اگر جا همين خوام مي. باشيد راضي كارم از هم شما خواستم مي
 به متعلق كه سرزميني در نذاريد. بدونيد خودتون فرزندان مثل هم رو ما و بريزيد دور رو كينه اون هستم شما خون و

 .كنم تنهايي احساس هستم اون

. انداخت پايين را سرش نداشت اطالعي تأثيرش از اما بود، گفته بايست مي كه را چه آن نداشت گفتن براي حرفي ديگر
 كف صداي شنيدن با. ببرد پي مسئله اين به شان چهره به كردن نگاه با خواست نمي و نبود مطمئن آنها تصميم از هنوز
 :گفت و كشيد آغوش در را او و آمد سويش به نگار. كنند مي تحسين را او نگاه با كه ديد را نگار و فرهام زدن

 .داري تفاوت هاش نوه همه با تو گفت مي هميشه كه داشت حق بزرگ خانم _

 :افزود هم فرهام
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 .داشت بهش تمايل اون روزي كه دادي انجام رو كاري تو شدي روحش شادي باعث امروز تو _

 :گفت و كرد قباد به نگاهي مينوشكا

 .ندارم كاري جا اين ديگه من بريم، بهتره _

 .شدند خارج ساختمان از دو هر و

 .نگريست مي او رفتن به خود انديشه در يك هر فقط بگويد او به كوتاهي سخن حتي تا نداد زحمتي خود به كس هيچ

 و ايستاد لختي نداشت را او ديدن انتظار كه مبهد ديد، خود مقابل در را مهبد و برداشت عقب به قدمي مينو در شدن باز با
 به توجه بي و گزيد را پائينش لب افسانه ديدن با مينوشكا. كشيد كنار را خود و آمد خود به صدايي با ولي. نگريست او به

 فكر در را او همچنان كه قباد. شدند دور جا آن از سرعت با و رفت او پي در هم قباد و شد خارج راهرو از دو آن حضور
 .برسد دلخواهش نتيجه به خلوت در خود تا داد اجازه ديد مي

 :گفت مينوشكا بود حاكم سكوت بينشان در كه مدتي از بعد

 خبر؟ چه مادرت از _

 به منوط البته كنه ازدواج ابراهيم با رعنا كه كنه راضي رو رعنا خانواده تونسته گفت مي كردم صحبت باهاش كه صبح _
 جا اون تا دو اون عروسي از بعد تا خواد مي همين براي. رعناست نگران خيلي مادر. كنه دريافت پول مقداري كه اين

 .بمونه

 .كنه مي پيدا امني پناهگاه هم رعنا كه خوشحالم ولي انداختم زحمت به خيلي رو نظام و اون واقعا _

 .توئه مهربوني و خدا لطف خاطر به همه ها اين _

 .برسم خودم زندگي به راحت خيال با تونم مي ديگه كنم مي احساس االن نكردم؛ كاري كه من _

 :گفت و كرد نگاه را او شيفتگي با قباد

 كنيم؟ شروع رو مشتركمون زندگي ديد مي اجازه كي حاال رسيد، خودمون به نوبت باالخره پس _

 :گفت و خنديد لذت با مينوشكا
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 .جان دكتر بخواي تو كه وقت هر _

 .شنوم مي تو از كه جوابيه بهترين اين مدت اين تو _

 .دكتر خوشبختي سوي به پيش پس _

 .عزيزم مينوشكاي تو، با هم اون خوشبختي، سوي به پيش بله _

 پايان

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «
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