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بی حوصله روی صندلی تکانی خوردم و به دخترانی که با اضطراب کتاب های خود را ورق می زدند و با عجله مطالبی 

را میخواندند نگاهی کردم. ناخوداگاه لبخندی بروی لبانم نقش بست. زیر لب گفتم: این همه دنگ و فنگ برای 

 منشی گرفتن خیلی مسخره اس!

ری با قیافه غمگین و درهمی بیرون آمدو در حالیکه زیر لب می غرید از در خارج در همین هنگام در باز شد و دخت

 شد.

از شانس افتضاح من، آخرین نفری بودم که مصاحبه و گزینش می شدم. از بی کاری بی حوصله شده بودم. کتاب 

حه را به پایان شعری را که همیشه همراهم بود، از کیفم بیرون کشیدم و شروع به خواندن کردم. هنوز یک صف

 نرسانده بودم که دختری با حالت نگران پرسید:

 ببخشید خانوم. مگر از شعر و این چیزام سوال می کنند؟ -

 باحالت تدافعی گفتم:

 شعر و این چیزام دیگه یعنی چی؟ -

 منظورم ادبیاته دیگه. -

یگرفتید که چه کلماتی توی جمله تون نخیر اگر از ادبیات توی مصاحبه و گزینش سوال می پرسیدند شما یاد م -

 بکار ببرید و چه کلماتی به کار ببرید. 

 دوباره با حرص گفتم: شعر و این چیزام!

دخترکه خیالش از این جانب راحت شده بود بی توجه به من که هنوز عصبانی بودم دوباره مشغول زیرو رو کردن 

م مرا صدا زد. تا به حال از شنیدن نامم تا این اندازه خوشحال کتابش شد. یک ساعت بعد باالخره پیرمرد آبدارچی نا

نشده بودم. سریع از جا برخاستم و به طرف اتاق مصاحبه رفتم و در همان حال که روسری ام را جلوتر می کشیدم 

 چند ضربه به در زدم و وارد شدم.

بلندی روبرو میشوم، با مردی جوان و برخالف تصورم که فکر میکردم با زنی محجبه یا مردی میانسال با محاسن 

خوش لباس مواجه شدم. مرد همانطور که دستانش را پشت سرش به هم قفل کرده بود و چشمانش را بسته بود 

 گفت: بفرمایید تا شروع کنیم.

 به طرف تنها صندلی اتاق که درست روبروی او بود رفتم و نشستم. حاال بوی خوش ادکلنی که استفاده کرده بودرا

 استشمام میکردم. چهار شانه و قوی هیکل بود و از قرار معلوم می بایست قد بلندی داشته باشد.

تقریبا یک دقیقه به همین منوال سپری شد. مرد جوان نفس عمیقی کشید و به خودش تکانی داد. فورا نگاهم را به 

 زیر انداختم.

 مدرک تحصیلی.پس از چند لحظه گفت: نام و نام خانوادگی ، سن و آخرین 

سرم را بلند کردم و اورا دیدم که دستها را زیر چانه گذاشته بود و به انتظار شنیدن جواب سواالت ، من را نگاه 

 میکرد.

 با اعتماد به نفس جواب دادم، رمینا رسام بیست و یک ساله، دیپلم.

 درحالی که سرش را تکان میداد گفت: رمینا چه معنی میده؟
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 غت که نوشته طاهره و پاک، درست و غلطش رو نمی دونم.توی فرهنگ ل -

 لبخندکمرنگی روی لبانش نقش بست وگفت:

 می دونید وظیفه ی منشی چیه؟ -

 به امور دفتری سروسامون میده. -

 واضح تر توضیح بدید. -

 خب به تلفن جواب میده. قرار مالقات ها رو مشخص میکنه .... -

 با کامپیوتر اشنایی دارید؟توی حرفم آمد و گفت: شما 

 در حد یه منشی بلدم با کامپیوتر کار کنم. -

 هر دستوری کارفرماتون بده اجرا میکنید؟ -

 اگر در حیطه وظایفم باشه بله، در غیر این صورت نه -

 منظورتون از در غیر این صورت نه، چیه؟ -

 یعنی کارایی که به منشی مربوط نیست. -

 مثال بزنید -

با خودم گفتم عجب آدم سمج و بد پیله ایه و در حالیکه سعی داشتم خونسردیم را از دست ندهم گفتم: مثال منشی  -

رو با ابدارچی اشتباه نگیره. انتظار نداشته باشه که چای و بیسکویت صبح وکیکو قهوه عصر رو منشی به خدمتشون 

 ببره.

 با تلفن چیکار میکنی؟ -

 شدم و گفتم: از سوال مسخره اش کالفه

 همین قدر میدونم که وقتی زنگ زد باید گوشی رو بردارم و اگر خواستم با کسی تماس بگیرم اول شماره بگیرم. -

 در حالیکه سعی میکرد نخندد گفت:

نه منظورم این نبود. بهتره سوالم رو یه طور دیگه مطرح کنم تا متوجه شید. یعنی پشت تلفن هم مثل االن صحبت  -

 د. خشن و کوتاه؟میکنی

بستگی به سواالیی داره که میپرسن. البته اگر قانون کار این شرکت این باشه که منشی اول باید یه جوک دست اول  -

 برای مخاطب تعریف کنه اون یه بحث جداگانه ست.

 قیافه ی متعجبی به خودش گرفت و گفت: مگر شما جوک هم بلدید تعریف کنید؟

البته شما می بایست توی اگهی استخدامتون جز شرایط الزم این شرط هم میگذاشتید که متقاضی یه چندتایی بلدم..  -

 باید روزانه بیست جک دست اول بلد باشه.

 بی آنکه به روی خودش بیاورد گفت:

نکته خوبی را تذکر دادید. حتما توی اگهی بعدی این شرط رو هم می گنجانیم.... خب شما سابقه کار مفیدی  -

 رید؟دا

نه البته اگر این مورد هم یکی از شرط های استخدام باشه می بایست اینم توی اگهی درج می کردید که نه وقت ما  -

 رو تلف کنید و نه وقت خودتون رو.... سوال دیگه ای نیست؟؟؟

 .هشما می دونید یه منشی باید روابط عمومی قوی داشته باشه علی الخصوص منشی که مسئول فروش هم باش
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بله هر چند که معنی درست این عبارت رو هنوز نفهمیدم. شاید منظور برخورد خوب با مراجعه کننده  -

باشه...شایدم منظور شما این باشه که یه منشی باید در گول زدن خریدار اونقدر استاد باشه که مثال بتونه واحد های 

و بعد خریدار متوجه میشه که آپارتمانش طبقه ی ششم ساختمان شمار به اسم طبقه ی اول و دوم به خریدار بفروشه 

یا هفتمه منشی با چرب زبانی اونو متقاعد کنه که شیوه ساختمان سازی ما اینه که طبقه ی اول و دوم را ما بین طبقات 

 هفت الی ده می سازیم پس شما باز هم طبقه ی اول هستید فقط باید از هفت طبقه باال برید.

د تازه متوجه مرد شدم در حالی که سرش پایین و صورتش را با دستانش پوشانده بود بی صدا می وقتی حرفم تمام ش

 خندید و این به خوبی از تکان شانه اش فهمیده میشد.... شاید تا به حال با کسی مثل من مصاحبه نکرده بود.

 بعد از چند لحظه گفت: تلفن تماستون رو بدید تا در صورت نیاز....

 جمله اش را تمام کند گفتم: در صورت نیاز تا کی تماس میگیرید؟نگذاشتم 

 در حالیکه نگاهم میکرد گفت در صورت نیاز فردا صبح.

با تمسخر گفتم: پس در صورت نیاز با شماره...... تماس بگیرید. هر چند می دونم با این جوابایی که من دادم منو رد 

 میکنید.

 داد تا لبخندش از دید من مخفی بماند.دندانهایش را روی لبانش فشار می

بهتون توصیه میکنم جای دیگه این طوری جواب سواالت رو ندید البته در صورت نیاز به استخدام شدن. و این چند  -

 کلمه ی آخر را کشیده و طنز امیز ادا کرد.

را  نابراین ترجیح دادم حرف آخرممثل اینکه نمیخواست در مقابل من کوتاه بیاید، مطمئن بودم که من را رد میکند. ب

 به او بزنم و بروم.

 شما بهتره یه مرکز مشاوره و راهنمایی دایر کنید تا همه از توصیه های شما در صورت نیاز بهره مند بشند. -

 خیلی خونسرد گفت: پیشنهاد بدی نبود.شاید این پیشنهاد بتونه بهتون کمک کنه البته شاید.

 بخیر آقا و در حالیکه زیر لب می غریدم از شرکت خارج شدم..برخاستم و گفتم: روز 

وقتی به خانه رسیدم خانه غرق در سکوت و تاریکی بود.. کم کم داشتم از این رفتارهای مامان خسته می شدم. بی 

 حوصله گفتم: مامان خونه ای؟

و بعد از ضربه ای به در وارد اتاق مامان بیهوده انتظار می کشیدم اگر هم خانه بود جوابی نمی داد. به اتاق او رفتم 

 شدم. مامان عکس پدر و روزبه را به دست گرفته بود و میگریست.

 مامان جون چرا اینقدر خودت اذیت میکنی؟ به خدا روزبه و بابا راضی نیستند که شما این قدر خودخوری کنی. -

 رمی جان تنهام بذار -

 رسنه ام.باشه وی این راهش نیست در ضمن من گ -

 من حوصله ندارم آشپزی کنم خودت یه چیزی درست کن و بخور. -

 شما به جز گریه کردن حوصله ی کار دیگه دارین؟ -

 برو بیرون رمینا! -

دستورش را اجرا کردم و از اتاق خارج شدم. بااینکه گرسنه بودم بدون این که غذایی بخورم به اتاقم رفتم و 

 خوابیدم.

 امان از خواب بیدار شدم تا چشمانم را باز کردم گفت: پاشو ببینم دیروز کجا رفته بودی؟صبح با صدای م



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مدیرمنشی 

5  

 

 اوه حاال اول صبحی یادتون افتاده؟ خوابم میاد. -

 پتو را از روی صورتم کشید و گفت: من اعصاب ندارم ها!

 تم: بله بفرمایید.بلند شدم و سرجایم نشستم در حالیکه چشمانم را به زحمت باز نگه داشته بودم گف

 جریان این تلفن چیه؟ -

 کدوم تلفن؟ -

 چه می دونم شما استخدام شدیید و از فردا می تونید بیاید سر کار.. -

 با خوشحالی از جا پریدم و گفتم: آخ جون و مامان را در آغوش کشیدم.

 یعنی تو میخوای بری منشی بشی؟! -

 آره مگه اشکالی داره؟ -

 ی به من انداخت و گفت: به کجا رسیدی تو دختر؟با تاسف نگاه

 به واقعیت.. من دلم نمی خواد توی خیاالتم زندگی کنم -

 تو بی خود می کنی بری منشی بشی -

 یعنی چی؟ -

 یعنی برای ما افته که تو بری منشی یه شرکت بشی -

 فکندگی بشه.مامان جان از اون مای سابق چیزی باقی نمونده که منشی شدن باعث سرا -

 من بهت اجازه نمیدم هر کاری دوست داری بکنی. -

من بیست و یک سالمه و هر کاری الزم بدونم انجام میدم. من نمی دونم چرا شما وضعیت رو درک نمی کنید. مامان  -

وند به م دیگه گذشته رو فراموش کنید. دوران خوبی بود ولی حیف که پایدار نموند. از اون دوران فقط خیالش باقی

عالده یکی سری لباس و عکس. مامان ما فقط همین خونه صد متری رو داریم همین و بس البته صرف نظر از 

 دویست هزارتومان پول که اون در صورتی که من کار نکنم نهایت دوماهه تموم میشه

 بفهمید. مامان ما دیگه کسی رو نداریم که بهش تکیه کنیم بابا و روزبه دیگه برنمی گردند اینو

مامان در حالیکه گریه میکرد از اتاقم خارج شد با این یاداوری خاطرات گذشته ناراحت شده بود ولی با خبر خوبی 

 که مامان برام اورده بود غم و غصه ی گذشته را فراموش کردم و خودم را برای فردا و اولین روز کاری اماده کردم.

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

ی دانستم خوشحالم یا ناراحت. از اینکه پولی برای امرار معاش به دست می اوردم احساس عجیبی داشتم. نم

خوشحال بودم و از طرف دیگر چون هر روز صبح تا ساعت چهار بعدازظهر می بایست کار می کردم ان هم در سمت 

س میخوای بری منشی کمی دلخور بودم. روسری ام را گره میزدم که مامان با قیافه ای درهم ظاهر شد و گفت: پ

 آره؟

 با اجازه ی شما بله.. برای ساعت پنج .. پنج و نیم خونه ام. -

 رمینا من راضی نیستم به خاطر من بری کار کنی. -

مامان من مجبورم.... هم به خاطر شما و هم به خاطر خودم. گذشته از اون من حاضرم بخاطر شما بمیرم کار کردن  -

 که دیگه چیزی نیست.

 ند قدمی به سمتم برداشت و دستانش را از هم گشود و مرا در آغوش کشید و گفت: دیر نکنی هامامان چ
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 نه مامان خیالتون راحت. -

*********** 

وارد شرکت شدم و یکراست به اتاق رئیس شرکت رفتم. رئیس شرکت مردی حدودا پنجاه ساله، خوش پوش و 

کرد به نزدیک ترین صندلی اشاره کرد . روی صندلی نشستم و خوش چهره بود. در حالی که با همراهش صحبت می

به اطرافم نگاهی انداختم. دیوار های اتاق پر بود از پوسترهای ساختمان و روی میز انتهای اتاق ماکتی از یک 

 ساختمان چند طبقه بود. در همین هنگام صدای رئیس را شنیدم که گفت: روزتون بخیر خانم رسام.

 او چرخاندم و گفتم: روز شما هم بخیرسرم را به طرف 

 متشکرم .. در حالی که ورقه ای به طرف گرفته بود ادامه داد: لطفا قرار داد روامضا کنید -

 ورقه را گرفتم و سریع ان را خواندم به به او برگرداندم.

 رار داد نظرتون چیه؟لبخند تحسین امیزی زد و گفت: افرین من از ادمای فرز و زرنگ خوشم میاد. خب درباره ق

 موافقم. -

 لبخند رضایت مندانه ای زد و گفت: لطفا امضا کنید و خودکار را به دستم داد.

 قرارداد را امضا کردم و خودکار را روی کاغذ گذاشتم.

از میکرد ب امیدوارم همکاری ما تداوم پیدا کنه. اگر موافقید با بقیه دوستان اشناتون کنم و در حالی که در را برایم -

 گفت: خواهش میکنم.

بعد از اینکه با سه تن از کارکنان اشنا شدم به اتاق منشی رفتم. منشی زنی تقریبا چهل ساله بود . اقای فرهنگ گفت: 

 خب خانم رسام ایشونم خانم پورزند هستند.

 سالم خانم حالتون خوبه؟ -

 سالم عزیزیم ممنون. -

دیم آقای فرهنگ گفت: شما رو تنها میذارم د در را بست و رفت. خانم پور زند درحالی که دست های هم را می فشر

 به نشستن دعوتم کرد و گفت: دلم میخواد دوروزه به کارت وارد شی.

 امیدوارم. -

ساعت چهار وقتی از شرکت بیرون امدم نفس راحتی کشیدم. خانم پورزند انقدر حرف زده بود که صدایش هنوز در 

 و در اخر با جمله افرین دختر زرنگ و باهوشی هستی از دست او رهایی پیدا کردم. گوشهایم بود.

خسته و مانده به خانه رسیدم قبل از اینکه وارد خانه شوم ظاهر خوشحالی به خود گرفتم و کلید را در قفل چرخاندم. 

خوشحالی گفتم: مامان  بر خالف روزهای قبل چراغ ها روشن بود و عطر غذا در فضای خانه پخش شده بود. با

 کجایی؟

 این جام تو اتاق تو -

 با تعجب به طرف اتاقم رفتم. مامان مشغول رسیدگی به وضعیت به هم ریخته اتاق بود.

 سالم -

 سالم خسته نباشی. -

 ممنون این جا چی کار میکنید؟ -

 مثل اینکه زلزله اومده توی اتاقت.. اتاق تو همیشه همین طوریه -
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 کنمفکر  -

 پس معصومه بیچاره چقدر توی اون خونه جون میکنده. -

 برای اینکه مامان دوباره به گذشته ها سفر نکند گفتم: مامان میوه دارم

 اصال یادم نبود که تو االن خسته ای بیا برات میوه میارم و از اتاقم خارج شد. -

 و.مامان درحالی که سیبی برایم پوست میکند گفت: خب از کارت بگ

 فعال در حال کاراموزیم -

 سخته؟ -

 نه منشی قبلی گفت.. دوروزه یه منشی حسابی میشم. -

 حاال توی این دوره بیکاری این منشی برای چی می خواد بره؟ -

چهل و هفت سالشه میگه بیست و هفت ساله که داره کار میکنه حاال دیگه خسته شده و میخواد خودشو بازنشسته  -

 کنه.

ابروانش را باال برد و سرش را به ارامی تکان داد. این حالت او به این معنی بود که از چیزی که شنیده تعجب  مامان

 کرده و در ضمن کار او را تایید میکند.

 ولی مامان خیلی جوون مونده.. من فکر میکردم چهل سالشه منم دوست دارم جوون نشون بدم. -

 بدی. االن به شونزده هفده ساله ها میخوریجوون؟ تو خیلی مونده جوون نشون  -

 با تعجب و ناباوری گفتم: خب مامان!

 باور کن تو به بابات رفتی اونم خیلی جوون تر از سنش.... -

با عجله میان حرفش دویدم و گفتم: می دونی مامان شرکت زیاد شلوغی نیست. با من میشیم پنج نفر.. دوتا دختر و 

 سه تا مرد.

 شرکت بگو از رئیس -

 آقای فرهنگ مثل فامیلش وقعا با فرهنگ -

 چند سالشه؟ -

 به نظر پنجاه ساله میاد. دیگه نمی دونم واقعا چند سالشه -

 و اون دوتا؟ -

 مطمئن باشین که هردوشون مثل اقای فرهنگ پیر هستند فکر کنم سن و سالشون برای من یکم زیاده -

 یه کم؟ -

 باید پخته باشه مامان.. خب اره دیگه.... مرد -

 پس خدا رو شکر که هر سه نفرشون ازدواج کردند. -

 ولی فقط اقای فرهنگ و اقای سپهری حلقه دستشونه ولی اقای انتظامی حلقه نداره. -

 توی ایران نمی شه روی حلقه زیاد حساب کرد. -

 خب میشه در مورد اینکه مجرد یا متاهل تحقیق کنم. -

 ر این مورد با من شوخی کردی؟دوباره تو د -
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در حالی که سعی میکردم جدی باشم گفتم: نه من شوخی نمیکنم. اگر دیر بجنبم تا چند سال دیگه همینم گیرم 

 نمیادها.

 نترس -

 جداً! پس شما تضمین میکنید؟ -

 رمینا پا میشم میام سراغت ها -

 لط کردم.در حالی که بر میخواستم با وحشتی ساختگی گفتم: باشه غ

 برو بخواب واسه شام بیدارت میکنم -

 پس اگه میخواید برم بخوابم باید بوستون کنم -

 لوس نشو -

 اگر نبوسمتون خواب های بد می بینم ها -

مامان در حالی که چپ چپ نگاهم می کرد گونه اش را جلو اورد. برای اینکه او را اذیت کنم مثل او گونه ام را جلو 

 م بهتون اجازه میدم منو ببوسید.اوردم و گفت

 مامان دوبار پلک هایش را باز و بسته کرد و چیزی نگفت.

 خب چرا عصبانی می شید و بوسیدمش و گفتم: بد زمونه ای شده ها! بوسیدنم اجباری شده می بینید مامان؟ -

م که زود عصبانی میشه، وارد اتاقم مامان تا خواست برخیزد، فرار کردم و در حالی که میگفتم: الهی قربون مامانم بر

 شدم.

در کمتر از یک هفته به کلیه کارهای شرکت مسلط شدم و در طول این مدت با کارکنان شرکت که همگی ادمهای 

خوب و با شخصیت بودند اشنا شدم علی الخصوص با الناز که دختری متین و دوست داشتنی و تنها کارمند خانم 

با او بیشتر از بقیه صمیمی بودم. و در مواقع بیکاری به اتاق او می رفتم و سر خود را گرم  شرکت بود. و به همین دلیل

میکردم. آنروز هم طبق معمول پس از اینکه کارهایم را سروسامان دادم به اتاق او رفتم. تک ضربه ای به در زدم و 

 وارد شدم. الناز جلوی پنجره ایستاده بود.

 رمینا تویی؟ -

 کنه منتظر کس دیگه ای بودی؟اوهوم. ن -

 به طرفم برگشت به نظر غمگین می آمد.

 چیزی شده؟ -

 نه -

 پس این چه قیافه ای که به خودت گرفتی؟ آدم یاد بدهکاری هاش میوفته. -

 مگه تو بدهکاری هم داری؟ -

ئله ات را بخون تا حلش آره...ولی خوب این مشکل رو باید توی میز گرد بعدی حل کنیم.خب الناز جان صورت مس -

 کنم.

 درحالیکه که میخندید گفت: خوش بحالت خیلی سرزنده ای.

می دونی من حال و حوصله ی غم و غصه خوردن و تو حس رفتن رو ندارم. حاال بگو ببینم چرا این قیافه... چه می  -

 دونم غم انگیز به خودت گرفتی ها؟
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 ولش کن -

 تو مطمئنی نمی شکنه؟ -

 ا قیافه ی متعجبی نگاهم کرد وگفت: چی میگی رمینا؟الناز ب

 ا.... منظورم لیوان بود دیگه. بعید می دونم نشکنه! حاال تو با این لیوان چیکار داری، تو مشکلت رو بگو. -

 درحالیکه که میخندید سرش را به عالمت منفی تکان داد.

حل مشکالت خاورمیانه میان سراغ من، اون موقع مشکل  ای بابا مثل اینکه تو منو خیلی دست کم گرفتی ها! برای -

 تورو نمی تونم حل کنم...

 شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل -

 کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

با عجله از روی میز بلند شدم و گفتم:اا .. پس چرا نمی گی جلسه مشاعره است و مرتب روی صندلی ام نشستم و 

 شاره ام را روی در قندان گذاشتم و به صورت کشیده گفتم: زینگانگشت ا

 احوال گنج قارون کایام داد بر باد

 در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد

 الناز خندید و پس چند لحظه ناگهان شروع به گریه کرد.

اگر گریه نکنی این شکالت رو اااا... گریه برای چیه دختر؟ گرسنه ای، تشنه ای، پول توی جیبیت رو گم کردی؟  -

 بهت می دم . 

 با شنیدن این حرف الناز سرش را بلند کرد و دستهایم را نگاه کرد.

 آفرین دختر خوب یه لحظه صبر کن االن میام. -

پس از چند لحظه با یک شکالت برگشتم و در حالیکه آن را به الناز میدادم گفتم: خب از اول میگفتی شکالت 

 ه دیگه گریه نداره.میخوای اینک

 رمینا من دلم برای مامانم تنگ شده میفهمی؟ -

 نکنه توام.. -

 اره مامانم یک سال و نیم پیش.... -

بغض کرده بود درد بی مادری بود ولی اگر میخواستم جدی باشم او از این حال و هوا بیرون نمی آمد بنابراین با 

م این شرکت اشتباهی میالد شده. باید بدم اسمش رو عوض کنند و بذارن حالت کشداری گفتم: ای بابا.. مثل اینکه اس

 شرکت بی پدرومادرها، ولی الناز این شرکت دیگه تعادل نداره.

 یعنی چی؟ -

 یعنی سه به دو شدیم -

 یعنی توام پدر نداری؟ -

 با اینکه ناراحت شده بودم روحیه ام را حفظ کردم و گفتم:

 دیگه ای ناراحت هستم هیچ وقت دوست ندارم در اقلیت باشم. اره ولی من برای چیز -

 الناز که مشکل خودش را فراموش کرده بود گفت: نگران نباش چون برادر زاده اقای فرهنگ هم پدر نداره.
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عجب تعادلی ایجاد شد. داشتم از سرگیجه می مردم ها! اخه برادرزاده ی اقای فرهنگ چه ربطی به این شرکت و  -

 و تعادل و سرگیجه و حرف مفت داره؟ اقلیت

اهان و اما ربط برادر زاده ی اقای فرهنگ با این شرکت، نصف سرمایه شرکته. یعنی اینکه نصف سرمایه شرکت از  -

 جیب ایشون در اومده.

شه ادی میاوهوم.. میگم تو تا حاال فکر کردی این کلمه جیب چه کلمه ای.. از اون کلمه های ریشه ای و اصولی و بنی -

در موردش ساعت ها صحبت کردو به هیچ نتیجه ای نرسید.از بس اصولیه ها! الناز میگم اگه باهاش اشنایی یه 

دوروزی جیبش رو برای من قرض بگیر . اصال بهش بگو یه پولی بهم بده برم راجع به این کلمه تحقیق کنم. بعد 

ل رو میبره بعد من پول آقای فرهنگ رو به عالوه چند چون یه کار نو ومنحصر به فردیه مطمئنم که جایزه ی نوب

 درصد سود اضافه بهش بر میگردونم. جدا فکرم عالی نیست؟

 چرا خیلی خوبه. -

خب اگر پول اولیه تحقیق رو برام درست کنی قول میدم ده درصد از کل جایزه رو بهت بدم که واسه یه شکالت  -

 مثل ابر بهار گریه نکنی.

 یلی خوشحالم که تو اینجا کار میکنی.رمینا من خ -

 خب هرچند این احساس دو جانبه نیست ولی فعال جز اینجا جایی رو ندارم. -

روز اول که دیدمت فکر میکردم اصال باهات نتونم کنار بیام. ولی وقتی باهات آشنا شدم فهمیدم که خیلی دختر  -

 خوبی هستی؟

 رسیدی؟ببخشید بعد از چه مدتی به این نتیجه  -

 تقریبا دوهفته. -

 ببخشید چه طوری توی این مدت کم به این نتیجه رسیدی؟ -

 چطوری نداره دیگه. -

 راحت باش خوب بگو از روی بغل دستیم تقلب کردم.  -

حاال من وقتی میخواستم تقلب کنم هرچی بغل دستی نوشته بود منم واو به واو می نوشتم تا در این جور مواقع مثل تو 

م نیارم. یادمه یه بار همچین از روی بغل دستی ام تقلب کردم که اسم و فامیل اونو به جای اسم و فامیل خودم ک

نوشتم . جون الناز نقطه میذاشت نقطه میذاشتم. می رفت سر خط میرفتم سر خط. تازه چی وقتی جواب سوالی رو بلد 

تگاه ری برابر اصل باشه. خالصه چنان کپی گرفتم که دسنبود ننوشت منم که جواب رو میدونستم ننوشتم تا کپی بردا

 فتوکپی ام نمی تونست همچین کپی بگیره.

 رمینا تو خیلی زرنگی ها! -

نه بابا چی میگی؟ توی این موارد باید بغل دست ادم زرنگ باشه وگرنه اگر زرنگ روزگارم باشی وقتی پیش یه بی  -

 لب کنی.سواد تنبل بشینی یه کلمه هم نمی تونی تق

 راست میگی، یه بارم من پیش یه تنبل افتادم یک کلمه بیشتر از اون که من بلد بودم، نمی دونست -

 به قیافه و شکل و شمایل دختره توجه کردی؟ -

 وا چه ربطی داره به قیافه ی دختره! -

 پس توجه نکردی؟ -
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 نه! -

ر ی ایینه فکر کردی بغل دستیته برای همین یک کلمه بیشتهمینه دیگه ؟ بغل تو ایینه بوده عکس خودت افتاده تو -

 از اون ننوشتی.

 درحالیکه که میخندید، گفت: خیلی مسخره ای..

ببین من حافظه ی خوبی دارم ها! این حرفا توی ذهنم می مونه و بعد هی از درصدی که قراره از جایزه ام بهت بدم -

تنها اون ده درصد از دستت رفته یه چند درصدی هم بدهکار شدی.  کم میکنم. خالصه یه وقت خبر دار میشی که نه

 خالصه گفته باشم که بعدا کدورتی پیش نیاد.

 پاشو برو از کار و زندگی انداختیم. -

من از کار و زندگی انداختمت؟ تو قبل از اینکه من بیام اتاقت داشتی خیابون رو نگاه میکردی، اصال وقتی برگشتی  -

 قرمزه شدن حاال از کی به خیابون زل زده بودی خدا عالمه که این طوری پدر چشات در اومده بود. من دیدم چشات

 بسه رمینا از بس خندیدم دلم درد گرفت. -

ای بابا تو چرا هرچی عیب و ایراد داری گردن من میندازی؟ تا یه مرض ال عالج نگرفته پاشم برم و گرنه هزینه  -

 دن من.. والناز رادر حالیکه میخندید ترک کردم.دوا و درمونش می افته گر

تازه روی صندلی ام جابه جا شده بودم که الناز در حالیکه عینک آفتابی به چشم داشت، وارد شد و بدون اینکه به 

 اطراف نگاه کند یکراست به طرف اتاقش رفت.

 سالم الناز خانوم... یعنی منو ندیدی؟ -

 ا تو اومدی؟ ندیدمت. الناز درحالیکه برمیگشت گفت:

 اخه جلوی چشمات تاریکه واسه همین منو ندیدی. -

 قشنگه نه؟ -

 اوه خیلی پس بگو..... این دو روز رو مرخصی گرفته بودی که بری عینک بخری اره؟ -

 افرین ... فعال با اجازه خیلی کار دارم. -

 خواهش میکنم، فقط مواظب جلوی پات باش.-

 را می بست گفت: نگران نباش. درحالیکه در اتاقش

کارهایم را ردیف کردم و به اتاق الناز رفتم. نگاهی به به الناز که هنوز عینک به چشم داشت انداختم و گفتم: بابا به 

 خدا همه فهمیدن که تو عینک خریدی بردار بذار چشمات جایی رو ببیند.

 رمینا من امروز خیلی کار دارم اگر ممکنه.... -

 گو من کمکت می کنم.خب ب -

 نه الزم نیست خودم انجام میدم. -

 اخه تو با این عینک جایی رو نمی بینی که خودت بخوای انجام بدی. -

 تو چرا امروز به این عینک من گیر دادی؟ -

 آخه چیز دیگه ای برای گیر دادن پیدا نکردم. حاال تو چرا از اول صبح اینو از چشمت برنداشتی؟ -

 ام عادت کنم.می خو -

 عادتم کردی؟ -
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 تا حدودی -

آهان ! فقط حیف که اینجا آفتاب نیست وگرنه موفق تر می شدی . الناز سرش را پایین انداخت و به کارش مشغول -

شد. به شدت کنجکاو شده بودم که چرا این عینک لعنتی را از چشمم بر نمی دارد باید می فهمیدم بنابراین خونسرد 

 کی از دست من برمیاد؟گفتم: چه کم

 اینکه بری و بذاری من به کارم برسم. -

 چشم اطاعت امر، و بدون اینکه به الناز فرصت هیچ واکنشی بدهم سریع عینکش را از چشمانش برداشتم. -

الناز که انتظار چنین حرکتی را نداشت بهت زده به من خیره شد. متاسفانه حدسم درست از آب دراومده بود. برای 

 اینکه الناز شرمنده نشود دوباره شروع به مسخره بازی کردم.

اااا دختر تو چرا دو تا عینک روی هم زدی؟ همین زیری که قشنگ تر از این عینکه.. یادته بچه که بودیم یه  -

کارتونی پخش میشد اسمش.... بچه های مدرسه ی الپ بود یا یه همچین چیزی، اون معلمه آقای پرونی رو یادته؟ 

 عینکش درست مثل تو بود.

الناز درحالیکه میخندید اشک درون چشمانش حلقه بست. دستش را گرفتم و در حالیکه می کشیدم گفتم: بیا به خدا 

 اگه بذارم تو حس بری... نری ها! دختر خوب نیست هی وقت و بی وقت تو حس بره .. خود دانی!

 اشک الناز روی گونه اش روان شد.

نصاف چرا این سرمایه ملی رو هدر میدی. اگر من کاره ای بودم چنان طرحی برای این سرمایه ملی می ای بابا بی ا -

دادم که همه متحیر بشن. اما حیف که هنوز کسی نتونسته استعداد منو کشف کنه. اگر دست من بود مقرر میکردم 

نند. جان الناز مشکل بی ابی کشور سر یه این خانومای دل نازک ایرانی هر روز برن سر سد و اونجا بشینند و گریه ک

سال حل میشه بعد چی، تازه می تونیم بعد از یه سال از این ثروت در امد ارزی کسب کنیم. بگو چطوری؟ اشک 

صادر میکردیم به صحراهای بی آب و علف دنیا مثل کاالهاری. اخ امان از این استعداد و خالقیت من که همین جوری 

ال بدون اینکه حتی یه قطره اشک هدر بدی بگو این اثر هنری چطور زیر چشمای تو به تصویر داره حروم میشه. حا

 کشیده شده؟

 با زن پدرم دعوام شد. -

یعنی این اثر کار ایشونه. و در حالیکه با دقت به چشمان الناز خیره شده بودم. گفتم: ببخشید اسم هنری زن بابای  -

 تما میخواد گمنام باقی بمونه.شما چیه؟ امضایی زیرش نمی بینم ح

 اشتباه نکن این کار باباست. -

اهان یه چیزی ولی بدت نیاد ها! سایه روشن رو خوب نزده، باید بیشتر دقت کنه و البته اگه تو ور به عنوان خط  -

لی ردش کنم وتقارن حساب کنیم. و با اشاره به چشمانش ادامه دادم: این دوتا با هم متقارن نیستند. نمی خوام دلس

 اگر تمین نکنه به جایی نمی رسه. خب حاال گذشته از این حرفها چه چیزی به خلق این اثر کمک کرده؟

فتانه از من خوشش نمیاد. هر وقت بابا خسته از سر کار برمیگرده یه حرفی میزنه تا اونو عصبانی کنه و به جون من  -

 بندازه.

زی میکنی و در حالیکه پوست صورتش را لمس میکردم گفتم: نه جنس یعنی تو هر شب نقش کاغذ نقاشی رو با -

 کاغذت هم خوبه ها! شما چرا ساکت شدید من در حال بررسی ام می تونم گوش کنم. بفرمایید.
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هر شب که اغراقه ولی ماهی یه بار رو موفق میشه برای من یه دعوا ردیف کنه ولی همیشه بابا با حرفاش اشک منو  -

، وی این دفعه بر خالف همیشه که خوب بود فتانه یک ساعت از دست من شکایت کنه تا بابا چند تا کلمه در می اورد

 نثارم کنه و بعد مجبورم کنه از فتانه عذر خواهی کنم تا فتانه شروع کرد بابا پا شد سراغم.

ده کنه، خورد فیزیکی استفاخب تقصیر خودته تو با برخورد لفظی و منطقی ادم نشدی پس بابات مجبور شده از بر -

اخه دیوونه تو چرا سیر قهرایی پیدا کردی؟ االن دانشمندا دارن خودشونو به این در و اون در میزنن بلکه بتونند یه 

راهی پیدا کنند تا با حیوونهام گفتمان داشته باشند اون موقع تو االغ بازی در اوردی تا بابات به این نتیجه برسه که 

 کاربردی تره. ای خدا نبخشدت، دیدی چه جوری باعث شدی فرضیه دانشمندا به اثبات نرسه.برخورد فیزیکی 

 با اون دروغ فتانه منم جای بابا بودم همین کارو میکردم. -

ااا... پس اون باعث شده فرضیه به اثبات نرسه؟ای خدا تیکه تیکه اش کنه.. حاال چه دروغی گفته که بابات اینقدر  -

 عصبانی شده؟

گفت من با یه پسری دوست شدم و اونم هر روز زنگ میزنه خونه و هر بعد بعد از ظهر که از سرکار میام اونو تو  -

 خیابون می بینم.

 واقعیت داره؟ -

 نه اینا ساخته و پرداخته ی ذهن اون فتنه اس. -

 اخه برای چی همچین دروغی سرهم کرده؟ -

 ه.برای اینکه زودتر از شر من راحت بش -

 چطوری؟ -

 اون می خواد من با پسرعمه اش که سال پیش زنش طالقش رو گرفته ازدواج کنم. -

 پس تو جواب منفی دادی، اره؟

 اصال هنوز نیومدن خواستگاری که من جواب منفی بدم. -

 پس چی؟ -

د. من هر وقت فامیل چند روزی بود ، یک ساعت بعد از اینکه من می اومدم خونه سرو کله این پسره پیدا میش -

فتانه میان خونمون میرم توی اتاقم،فتانه هم به این کار من ایراد میگیره ولی وقتی این می اومد به اصرار منو از اتاقم 

بیرون میارهو خودش به لطایف التحلیل توی اشپزخونه مشغول میشد. من از این پسره اصال خوشم نمیاد جریان رو 

انی شد و به فتانه کلی بد وبیراه گفت و قدغن کرد از این به بعد منصور پاشو خونمون به بابا گفتم اون خیلی عصب

 بذاره. حاال فتانه این جوری تالفی خبر چینی منو کرد.

 خب تو چرا خبر چینی کردی؟ -

یا اگه ننمیشه اسمش رو خبر چینی گذاشت اوال من جلوی خود فتانه به بابا گفتم منصور دوسه روزه میاد خونمون ثا -

 نمی گفتم فتانه فکر میکرد که از منصور خوشم میاد در ضمن نمی خواستم همدست فتانه شم.

خوب پس اگر از دست بابات ناراحت نیستی و به قول خودت از این خبر چینی هم ناراحت نیستی دیگه برای چی  -

 ناراحتی؟

نه چی بهش گفته که این قدر تغییر کرده. توی خونه آخه توی این دوروز رفتار بابا خیلی فرق کرده. نمی دونم فتا -

 مدام صحبت از ازدواج و این حرفاست.
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 نکنه منصور... -

 نگذاشت جمله اش را تکمیل کنم و گفت: منم ازهمین می ترسم

 یعنی پدرت قبول میکنه که تو با منصور ازدواج کنی؟ -

 ر کرده که بابا راضی شده.نه محال بود قبول کنه ولی نمی دونم این فتانه چی کا -

ببین الناز ادم باید منطقی فکر کنه و تصمیم بگیره تو اگر به منصور عالقه داری نباید فکر کنی که فامیل فتانه اس یا  -

زنش طالق گرفته و بچه دار نمیشه و اگر هم بهش عالقه نداری باید صاف و پوست کنده بهش بگی نه، فوقش یه 

دتی هم فتانه بهت کم محلی میکنه که به نظر من ارزش اینوداره ه آدم همسر کسی بشه که کتک دیگه اس و تا یه م

 بهش عالقه نداره. حاال تو به این اقا منصور عالقه داری یا نه؟

 نمی تونم خودم رو راضی کنم که همسرش بشم -

 حتما بخاطر فتانه؟ -

 شم. خب اونم یه دلیله ولی من همیشه دلم میخواسته بچه دار -

 پس از خود منصور بدت نمیاد. خب خودش بهت گفته که بچه دار نمیشه؟ -

 نه تازه گفت همسرش بچه دار نمیشده چون می دونسته منصوربه بچه خیلی عالقه داره خودش تقاضای طالق میده. -

 خب تو برات مهم نیست که انتخاب دومی؟ -

 س من انتخاب دوم نیستم.میگه بخاطر دل مامانش با مونا ازدواج کرده. پ -

 حاال خودش تورو انتخاب کرده؟ -

 نمی دونم...ولی هر وقت می بینمش خیلی بهم توجه میکنه -

 پس تو مشکلت چیه؟ -

 مشکلم اینه که نمیخوام به دل فتانه راه بیام. -

 حاال تو از کجا میدونی که فتانه موافقه که تو زن منصور بشی؟ -

  فتانه هیچ کاری واسه من نکرده حاال چطور دایه ی مهربون تر از مادر شده؟برای اینکه تا حاال -

شاید منصور ازش خواهش کرده و شایدم میخواسته تو از اون خونه بری و تا دیده منصور به تو عالقه منده به  -

ه ه از دست تو راحت شضرب المثل معروف ) تا تنور داغ است باید نان را چسباند( استناد کرده و فهمیده برای اینک

 باید به منصور کمک کنه.

 همین دیگه، اگر بدونم اون راضیه من با منصور ازدواج کنم صد سال دیگه ام به منصور جواب نمی دم -

پس با این حساب تو هیچ وقت شوهر نمیکنی چون فتانه از خداشه که تو ازدواج کنی و بری حاال دیگه فرق نداره با  -

له اینجاست که االن منصور حاضر و اماده ست. یکروز هم که زودتر از دست تو خالص شه بازم چه کسی،ولی مسئ

 یک روزه.

 الناز در حالیکه میخندید گفت: جدی باش رمینا

باور کن جدی میگم. من عقیده دارم اگر به منصور عالقه داری بقیه این حرفا رو بریز دور و باهاش ازدواج کن  -

 ه اینه که دیگه مجبور نیستی قیافه ی فتانه رو ببینی. حاال از منصور بگوحداقل حسنی که دار

 اخه چی بگم؟ -

 چند سالشه؟ خوشگله؟ پولداره؟ چی کاره اس؟ مودبه تحصیلکرده است .....؟ فعال همین! -
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میدونم که  سی و چهار ساله اس. قیافه اش هم بد نیست به دل می شینه. از وضع مالی منصور اطالعی ندارم ولی -

نمایشگاه ماشین داره) خوب دیگه چی میخوای برو دیگه( مودب ام هست یا حداقل جلوی من این طوری رفتار 

 میکنه. میدونم که مهندسه اما نمی دونم الکترونیک خونده یا عمران.

 تو چندسالته؟ -

 بیست و هفت سال -

 ری پرسیدم.دروغ میگی. نمی خواستم بگم تفاوت زیادی دارین همین طو -

 باور کن بیست و هفت سالمه -

 من فکر میکردم یا همسن منی یا فوقش یک سال از من بزرگتری. -

 نخیر اشتباه فکر کردی -

 قیافه ی ناراحتی به خودم گرفتم و گفتم: حاال چیکار کنم به مامانم چی بگم.

 یعنی چی؟ -

الناز که چپ چپ نگاهم میکرد گفتم: ااا چرا متوجه نیستی ما وای الناز من دیگه نمیتونم با تو حرف بزنم. و به  -

 دیگه نمی تونیم باهم دوست باشیم چون مامانم اجازه نمی ده با بزرگتر از خودم دوست بشم.

 خب پس معطل نکن برو بیرون دیگه ام این طرفا افتابی نشو ... و با اخم نگاهم کرد. -

 میکنی. راستی توی این دوروز منصور رو دیدی؟ اااا... چقدر هم مثل اقای پرونی اخم -

 نه -

 از من میشنوی خودتو بهش نشون نده و گرنه پشیمون میشه. -

 رمینا تو امروز کار نداری؟ -

پس االن دارم چیکار میکنم ؟ ببخشید به نظر شما مشاوره و راهنمایی کار نیست؟ خوب بود از دوماه پیش ازم وقت  -

هزار تومن پول بدی تا باور کنی اومدی مشاوره. این دوره زمونه دیگه نمیشه واسه کسی مفتی بگیری و بعد هم ده 

 کاری انجام بدی.

 شنیدم. الناز دستهایش را به "خانم رسام چند لحظه تشریف بیارید"در همین هنگام صدای اقای فرهنگ را که گفت:

گفتم: اگر من شماره تلفن این منصور رو گیر بیارم بلدم  عالمت دعا باال برد و گفت:خدا را شکر. در حالیکه می رفتم

چی بهش بگم که بره و پشت سرش رو هم نگاه نکنه.و یکسره به اتاق آقای فرهنگ رفتم.پس از شنیدن دستوراتش 

 از اتاق خارج شدم که تلفن به صدا در امد. گوشی را برداشتم گفتم:بله

 حبت کنم.الو سالم خانم میخواستم با اقای فرهنگ ص -

 متاسفم ایشون االن جلسه دارند. -

 خانوم کار من خیلی ضروریه شما لطفا تلفن رو وصل کنید. -

 اقای محترم به من دستور دادن موقع جلسه تلفن به اتاق ایشون وصل نکنم. -

د  لطف کنیمرد صدایش را کمی بلندکرد و گفت: من فرهنگ هستم برادر زاده ایشون کار مهمی باهاشون دارم حاال

 تلفن رو وصل کنید.

خب از اول خودتون رو معرفی کنید من که علم غیب ندارم که شما اقای فرهنگ هستید. و روی دکمه فشار دادمو  -

 گفتم: اقای فرهنگ برادر زادتون پشت خط هستن. صحبت میکنید؟
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 به ایشون بگید هر تصمیمی بگیرند از نظر من بالمانع و قابل اجراست. -

 اقای فرهنگ فرمودند که هر تصمیمی که شما بگیرید از نظر ایشون قابل اجرا و بال مانع است. -

 ولی من میخوام با ایشون صحبت کنم. -

 اگر دوباره داد و فریاد نمیکنید باید بگم که من دیگه نمی تونم به اتاق ایشون وصل کنم. -

 ه. و قطع کرد.به ایشون بگید تا نیم ساعت دیگه با من تماس بگیر -

گوشی را با حرص روی تلفن کوبیدم و غریدم: مثل اینکه از من ارث باباش رو طلبکار بود. من فرهنگ هستم برادر 

 زاده ایشون.

 چیه حاال چرا حرصت رو سر تلفن خالی میکنی؟ -

 الناز بود که در حالیکه عینکش را مجددا به چشم داشت روبرویم ایستاده بود.

 تقصیر منه که اقای فرهنگ باهاش صحبت نکرده. فکر میکنه -

 خوشم اومد باالخره یکی پیدا شد روی تورو کم کنه. -

 باشه نشونش میدم. -

 مثال چیکار میکنی؟ یادت رفته اون کیه؟ با یه اشاره اخراجت میکنه. -

 از نظرمن اون یک ادم معمولیه همین و بس. -

 نگ همچنین عقیده ای داشته باشه.اهان ... ولی فکر نمیکنم اقای فره -

 بره بمیره لعنتی.. جواب اینکه بدون خداحافظی تلفن رو قطع کرد بهش میدم.-

 اینقدر حرص نخور..من تعجب میکنم اقای فرهنگ که خیلی مودب و با نزاکته. -

 بگیره. باهاش تماس اره خیلی مودبه مگه تو ازش تعریف کنی. پس بمونه تا به اقای فرهنگ بگم نیم ساعت دیگه -

 بهتر که باهاش بد قلقی نکنی. مگه نمی خواستی واسه تحقیقت ازش پول بگیری؟-

 از این ادم بی جنبه؟ پولش تو سرش بخوره. -

 تا حاال عصبانیتت رو ندیده بودم. قیافه رونگاه کن. -

 ببینم توکار داشتی ، پس اینجا چیکار میکنی؟ -

 اقای فرهنگ و از اینکه حال تورو گرفته تشکر کنم.می خوام یه زنگ بزنم به  -

 

 می خواستم جواب الناز را بدهم که تلفن زنگ زد گوشی را برداشتم و گفتم:بله؟

 

 الو وصل کنید اتاق اقای فرهنگ -

 

 جلسشون هنوز تموم نشده. و پیش از اینکه بتواند حرفی بزند گوشی را قطع کردم -

 

 اقای فرهنگ بود؟ -

 

 حیف از آقا که اول فامیل این بذاری -

 

 رمینا هیچ می فهمی داری چیکار می کنی؟ -
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 یه ادم بی ادب رو میخوام با ادب کنم. هرچند کار سختیه -

 

چند دقیقه بعد جلسه اقای فرهنگ تمام شد و همراه دو مرد از اتاقش بیرون امد. بعد از اینکه از انها خداحافظی کرد 

 امد و گفت: چند تا تلفن داشتم خانم رسام؟به طرف ما 

 

 اقای مظفری، اقای شجاعی، و خانم مهرپرور. -

 

اقای فرهنگ قصد رفتن کرد که الناز گفت: راستی اقای فرهنگ هم تماس گرفتن و گفتن که باهاشون تماس 

 بگیرید.

 

 خانم رسام لطف کنید شماره تماس فربد را بگیرید.

 

گوشی را به او سپردم. به الناز نگاه کردم به نظر نگران می امد. نگرانی الناز برایم جالب وخنده دار  شماره را گرفتم و

بود. الناز که متوجه لبخندم شد با حرص صورتش را از من برگرداند . بی اختیار حواسم متوجه مکالمه اقای فرهنگ 

 شد.

 

چی تو تصمیم بگیری....می دونم حق با توئه ولی من چی کار  الو فربد...سالم چطوری؟...ممنون...گفتم عمو جان هر -

میتونم بکنم.. تو بهتر میتونی سر عقل بیاریش.... نه خدانگهدار.. وگوشی را دوباره به دست من داد و گفت: شماره 

 اقای مظفری از توی اتاقم صحبت میکنم و رفت.

 

و نزاکت رو دیدی؟ هر کس دیگه ای جای اقای فرهنگ  الناز در حالی که خوشحال به نظر می رسید گفت: بیا ادب

بود تا االن به رئیس شرکت گفته بود چه دسته گلی به اب دادی. من اگر جای تو بودم دیگه باهاش این طوری 

 برخورد نمی کردم.

 

الل رم ححاال که جای من نیستی در ضمن تشریف ببر چون میخوام به کارم برسم. دلم میخواد این نونی که میخو -

 باشه.

 

 اخه دوتا تلفن جواب دادن هم شد کار که می خوای نونت حالل باشه؟ -

 

 نه چهار تا خط کشیدن کاره.. -

 

 نخیر اینطوری نمیشه ، باید یه فکر اساسی برای این زبون تو بکنم. -

 

 باشه فکر کن ولی زیاد به خودت فشار نیار جان الناز من راضی نیستم. -

 

 زنگ تلفن به الناز فرصت نداد که جواب من را بدهد گوشی را برداشتم و گفتم: بلهصدای 
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 الو شرکت میالد؟ -

 

 بله. -

 

 سالم خانم.. حالتون خوبه؟ -

 

 سالم متشکر -

 

 ببخشید خانم گلچین امروز شرکت هستند؟ -

 

تو کار دارند و گوشی را از گوشم کمی دور کردم تا بله تشریف دارند. و با دستم به الناز اشاره کردم که یعنی با  -

 الناز صدای مخاطب را بشنود.

 

 می تونم با ایشون صحبت کنم. -

 

 الناز با حرکت دست به من فهماند که جوابش منفی است.

 

 متاسفانه ایشون جلسه دارند اگر پیغامی دارید بفرمایید. -

 

 شون کی تموم میشه؟نه کار خاصی که ندارم. ببخشید جلسه  -

 

 ساعت مشخصی نداره. در ضمن بعد از جلسه از شرکت خارج میشن. -

 

 فردا چه ساعتی تماس بگیرم می تونم با ایشون صحبت کنم. -

 

 قبل از ده -

 

 ممنوم خانم. خداحافظ -

 

 پرسیدم کی بود؟ "چی میگفت "گوشی را گذاشتم و از الناز که با هیجان می پرسید 

 

 منصور حاال چی میگفت؟ -

 

 چرا باهاش حرف نزدی دیوانه؟ -

 

 چی گفت که گفتی قبل از ده؟ -

 

 گفت کی جسد الناز روبه قبرستون منتقل میکنند گفتم قبل از ده. -

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مدیرمنشی 

1 9  

 

 رمینا! -

 

 گفت فردا چه ساعتی تماس بگیرم می تونم با الناز بی شعور صحبت کنم. -

 

 م فردا وصل نکنی اتاق من ها!از حاال دارم بهت میگ -

 

 اخه چرا؟ -

 

 چون چ چسبیده به را! -

 

 نه بابا! عجب دلیل قانع کننده ای! جدی می گم اخه چ......را؟ -

 

 تا الناز دهانش را باز کرد گفتم: فقط نگی چون چ چسبیده به را که یکی میزنم تو سرت!

 

 الناز در حالیکه میخندید گفت: 

 

 یگم فردا یه طوری دست به سرش کن.جدی م -

 

باشه بهش میگم این الناز ادم نیست توام الزم نیست و عمر و جوونیت رو پای یه دیوونه بریزی. یه سر بیا شرکت  -

 منو ببین یه وقت دیدی به دلت نشستم و پسندیدیم.

 

 اگه بیاد که پسندت میکنه ولی اگه تو اونوپسند نکردی چی؟ -

 

 ه پسندیدمش تو نگران نباش.من ندید -

 

 ای بابا مثل اینکه هنوز هیچی نشده رقیب پیدا کردم. -

 

خب سن و سال منم داره میره باال. باید به فکر خودم باشم اصال می دونی چیه؟ فکر منصور رو از سرت بیرون که  -

 مال خودمه.

 

 پس تکلیف این سیزده سال اختالف سن چی میشه؟ -

 

ی این بحران کمبود شوهر چه ایرادی بنی اسرائیلی میگیری ها! سیزده سال تفاوت سنی دیگه چیزی نیست توام تو -

 که من بخاطرش این فرصت استثنایی رو از دست بدم.

 

 پس مبارکه باید شیرینی بدی. -

 

ینی هم اشه تا فردا شیرچشم حتما.. و از داخل کیفم بسته ی ادامسی بیرون اوردم و گفتم: پس فعال این خدمتتون ب -

 بیارم.
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 پس لطفا خشک بگیر من با شیرینی تر میونه خوبی ندارم. -

 

 باشه چون سرحالم واست خشکش میکنم. -

 

 الناز درحالیکه میخندید از جا برخاست و گفت: تو دیوونه ای!

 

 نه به اندازه ی تو. -

 

 کاری نکن که غرورش جریحه دار بشه. فهمیدی؟در هر صورت فردا با منصور صحبت نمی کنم پس یه  -

 

 اره دیگه مطمئن شدم که تو یه االغ به تمام معنایی از جلوی چشام دور شو که نمیخوام ببینمت. -

 

وارد ساختمان شدم و به طرف راه پله حرکت کردم. پاگرد دوم را طی کرده بودم که عماد و بهروز و فرزاد را دیدم 

ه کنار هم نشسته و به من خیره شده بودند. به امید این که یکی از انها از جایش برخیزد دو پله که به ردیف روی پل

 دیگر باال رفتم و درحالیکه سعی میکردم خونسردباشم گفتم: لطف کنید برید کنار.

 

صمیم ما تبدون اینکه به خودشان تکانی بدهند شروع کردندبه خندیدن. پس از چند لحظه عمادگفت: میدونی چیه؟ 

 گرفتیم تورو ادب کنیم.

 

 با عصبانیت گفتم: هر چی باشه از شماها بی ادب تر نیستم حاال پاشید که اصال حوصله تون رو ندارم.

 

 بهروز گفت: فکر میکنی ما حوصله توروداریم؟ از خود راضی..

 

 ید.پس اگه این طوریه یه جوری برنامه ریزی کنید که منو تو راه پله ها نبین -

 

 فرزاد گفت: خوب شد گفتی وگر نه همچین فکری به ذهنمون خطور نمیکرد. -

 

 چون میدونستم همچین راه حلی به عقل ناقص تو نمی رسه گفتم. -

 

عماد در حالی که سعی میکردد نخندد گفت: هرکی به ما کم محلی و توهین کنه حق نداره توی این مجمتع زندگی 

از کنار ما رد میشی اول عرض ادب کنی . چون ما از دخترایی که سالم کردن رو یاد نگرفتند کنه. پس بهتره هر وقت 

 زیاد خوشمون نمیاد.

 

به جهنم که خوشتون نمیاد . در ضمن این حرف تو گوشتون فرو کنید که من مثل بقیه دخترای این مجتمع ترسو  -

 ا بیشتر از این ضایع نشدید از جلوی چشمام گم شید.نیستم که به حرف شما سه تا بی خاصیت اهمیت بدم. حاال ت

 

 عماددرحالیکه بلند میشد گفت:همه ی این حرفا یادت میمونه.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مدیرمنشی 

2 1  

 

 برام اهمیت نداره. -

 

 بهروز هم بالفاصله بلند شد و گفت: حسابتو میرسم حاال ببین.

 

 شریف نمی برید؟ولی من اصال تورو به حساب نمیارم و به فرزاد نگاهی کرد و گفتم: ت -

 

 یه بالیی سرت میارم که روزی صد بار بگی فرزاد غلط کردم. -

 

 به همین خیال باش. -

 

در حالیکه سرش را به عالمت تهدید تکان میداد همراه ان دو از پله ها پایین رفت. به سرعت پله ها را باال رفتم و 

 وارد خانه شدم با صدای بلند سالم کردم.

 

 اشپزخانه بیرون امد و گفت: دیر کردی؟مامان از 

 

نمیدونی مامان چه ترافیکی بود و به اتاقم رفتم. پس از چند لحظه در حالیکه موهایم را برس میکشیدم به هال رفتم  -

 و با دیدن چای گفتم: به به عجب چای خوشرنگیه... مامان داری پیشرفت میکنی ها!

 

 نوش جان -

 

 تم و لبخدزدم.به مامان نگاهی انداخ

 

 چیه این لبخند برای چی بود؟ -

 

 وا! همین طوری لبخندزدم نمی دونستم اشکال داره.. دیگه اینکه اخم نداره عزیزم. -

 

 رمینا زبون نریز -

 

چشم شما جون بخواه.. و یه جرعه از چای نوشیدم..مامان دستپاچه به نظر می رسید و دائم ناخن شست اش را زیر  -

ناخن هایش میبرد و با این صدای دلخراشی ایجاد میکرد. مامان هر وقت هیجان زد و مضطرب بود این کار را  بقیه

میکرد. مطمئنا اگر پدر اینجا بود میگفت: عزیزم.. خانومم دلم داره ریش میشه این کارو نکن. مامان هم چند دقیقه 

 این عمل را ترک میکرد ودوباره تکرار میکرد.

 

 یزی شده؟مامان چ -

 

 نه سرم دردمیکنه میرم یه کمی استراحت کنم. -

 

 راحت باشید -
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 مامان در حالیکه برمیخاست گفت: اگر برای شام بیدار نشدم منتظر نمون تو شامتو بخور.

 

 شما دو ساعت استراحت میکنید و بعد باهم شام میخوریم.-

 

 شنیدی چی گفتم: -

 

 ی شام نمی خورمبله شنیدم ولی من تنهای -

 

 پس گرسنه میمونی -

 

 باشه اشکالی نداره -

 

 رمینا سربه سر من نذار باشه؟ -

 

 چشم چشم بفرمایید. -

 

با رفتن مامان به فکر فرورفتم یعنی چه چیز باعث شده بود که مامان این طوری بشود؟ یعنی باز به یاد بابا و روزبه 

نه و زندگی گذشته اش دلتنگ شده بود. ای کاش مامان گذشته و هرچیزی که به ان افتاده بود؟ یعنی دوباره برای خا

 مربوط میشد را فراموش میکرد.

 

 خدایا من چه کارکنم؟ مگر چقدر ظرفیت دارم؟ دیگه تکمیل تکمیل ام به خدا..و برخاستم و به اتاقم رفتم.

 

 دم را روی تخت انداختم.عجب روزی بود اون از جریان راه پله و اینم از مامان و خو

 

 با شنیدن نامم ازخواب بیدار شدم. مامان عصبانی مقابل تختم ایستاده بود: خیلی لجباز شدی رمینا

 

 لجباز نیستم فقط دلم نمیخواد تنهایی غذا بخورم.. -

 

 زود پاشو بیا شامت روبخور و از اتاقم خارج شد. -

 

مان که پی در پی با قاشق و چنگال ظرف ساالد مقابلش را زیرو رو برای خودم مقداری برنج کشیدم و به ما

 میکردخیره شدم. مقداری سس روی ساالدش ریختم و گفتم: حاال قاطی کنید.

 

مامان چنان نگاهی به من کرد که بی سروصدا مشغول خوردن شدم و تا اخر شام جرات یک کلمه حرف زدن پیدا 

رک میز شام را ت "دستتون درد نکنه "ن غذایم تمام شود به محض شنیدن جملهنکردم. مامان که گویی منتظر بود م

 کرد.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مدیرمنشی 

2 3  

 

به وضع اشپزخانه سروسامانی دادم و به هال رفتم.مامان مقابل تلوزیون نشسته بود و ظاهرا به فیلمی که پخش میشد 

ی نمیخوای بگی چی نگاه میکرد. ولی مطمئن بودم که حواسش جای دیگری است. کنارش نشستم و گفتم: مامان

 شده؟

 

چیزی نشده.. و خواست برخیزد که دستش را گرفتم و گفتم: مامان به من بگو همیشه بای یکی باشه که به حرف  -

 ادم گوش بده.

 

 فرامرزم هر وقت میخواست حرفی از زیر زبونم بیرون بکشه همین حرف رو میزد -

 

 دن خودتون رو سبک کنید.ولی من مطمئنم بابا میخواسته شما با حرف ز -

 

 اخه من چی بگم؟ -

 

همه چیز رو.. من بچه نیستم که شما حرفاتون رو سانسور میکنید االن شما فقط منو دارید و منم به جز شما کسی رو  -

ندارم و قرار نیست مشکالتمون رو از هم پنهان کنیم ولی اگر شما همچین تصمیمی داشته باشید منم شما روالگوی 

 م قرار میدم.خود

 

 مامان نفس عمیقی کشید وگفت: امروز یکی اومده بود دیدنم

 

 پس درست حدس زده بودم برای اینکه کارش را راحت کنم گفتم: خوب..اون اقاهه کی بود؟

 

 مامان با تعجب گفت:تو دیدیش؟

 

 نه افتخار دیدنشون رو نداشتم فقط بوش رو حس کردم. -

 

 منظورت چیه؟ -

 

اول که وارد خونه شدم بوی ادکلن حس کردم. پیش خودم فکر کردم که شما سراغ ادکلن مورد عالقه پدر رفتید  -

ولی االن که گفتید یکی اومده بود دیدنم حدس زدم که این بو باید مربوط به همین شخص باشه. درست حدس زدم 

 نه؟

 

 اره.. البته اون فامیل ماست. -

 

 ی که یادمه ما فامیل نداشتیمفامیل ولی تا اونجای -

 

 چون تو تاحاال ندیدیش و البته این نسبت خیلی نزدیکه - 

 

 پس حتما اون از طرف پدره -
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 درست حدس زدی. -

 

 چون پدر تک فرزند بوده پس عمو و پسر عمو نبوده فامیل مادری پدر هم نبوده پس میمونه فامیل پدری. -

 

 یه برادر دیگه ام داره.فرامرز تک فرزند نبوده  -

 

 با تعجب به دهان مامان چشم دوختم ولی مامان حرف دیگری نزد 

 

 شما از این موضوع بی خبر بودید؟ -

 

 نه -

 

 پس به چه دلیل همچین دروغی به ما گفتید؟ حتما پس فردا سرو کله عمه ودایی و خاله هم پیدا میشه -

 

قعیت داره اما در مورد پدرت تنها دروغی که به شما گفته شده اینه که پدرت نه در مورد من هرچی می دونی وا -

 تک فرزند بوده.

 

 پس به چه دلیلی وجود عمو رو منکر شده؟ -

 

 من نمیدونم.. یعنی مثل تو بد پیله نبودم که پدرت موضوع رو تعریف کنه. -

 

 چه موقع پدر و عمو روابطشون رو قطع کردند؟ -

 

 بیست و یک سال پیشبیست،  -

 

یعنی تقریبا دوسال بعد از ازدواج شما.... پس چطور شما از این موضوع بی اطالع هستید؟ شما هم دختر عموو هم  -

 همسر پدر بودید چطور چیزی متوجه نشدید؟ یعنی پدر براتون توضیح نداد به چه علت با عمو قطع رابطه کرده؟

 

 این رابطه حرفی بزنه منم به خواسته اش احترام گذاشتم. نه... یعنی فرامرز نمیخواسته در-

 

 به خاطر شما نبوده؟ -

 

 چطور همچین فکری به ذهنت رسید؟ -

 

 در حالیکه سعی داشتم به طریقی خودم را رفع و رجوع کنم گفتم:

 

و دارم.... شاید اگر شمام خب اخه شما اصال حرف نمیزنید بعد از این همه سال امروز بهم خبر میدید که من یه عم -

 جای من بودیدهمین فکر به ذهنتون می رسید... البته من منظوری نداشتم یعنی قصدنداشتم به شما بی احترامی کنم.
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 ولی این کارو کردی -

 

مامان این یه حدس بود...یه سوال، فکر نمیکردم از دستم دلگیر بشید در هر صورت ازتون معذرت میخوام بهتر  -

 ست برای اینکه دوباره سو تفاهم نشه هرچی که میدونید رو برایم تعریف کنید. آخه من خیلی گیج شدم.نی

 

 اخه دختر تو چقدر بد پیله ای؟ گفتم که من از چیزی خبر ندارم. به خاطر پدرتم کنجکاوی نکردم. -

 

 با ناباوری گفتم: یعنی حدس هم نمیزنید

 

 فرامرز از بی عاطفه شدن او عذاب میکشید مامان لحظه ای فکر کرد و گفت:

 

 بی عاطفه شدن؟ یعنی قبال بی عاطفه نبوده؟ -

 

نمیدونم... ولی از نظر من اون بی عاطفه ترین ادم روی زمین بود.. ولی فرامرز اینطور فکر نمیکرد بعد از اینکه بی  -

های پدر و مادرش از ایران رفت اینو کم کم حس  هیچ دلیل قانع کننده ای بی توجه به مخالفت های فرامرز و دلتنگی

 کرد.

 

 کم کم؟ ولی چطور ممکن شد؟ -

 

از اون موقع که حتی برای مرگ مادرش به خودش زحمت نداد بیادایران ومادرش رو برای اخرین بار ببینه دیگه  -

 مطمئن شد و اونو فراموش کرد.

 

 اسم عموچیه؟ -

 

 فریبرز -

 

 گوشم اشنا بود.اسم فریبرز به 

 

مطمئن بودم که قبال این اسم به گوشم خورده بود ولی فکرم مشغول تر از اون بود که بتوانم به این موضوع فکر کنم. 

 دلم میخواست بیشتر در مورد عموبدانم. با کنجکاوی پرسیدم:

 

 مامان... عمو چند سالشه؟ -

 

عمو نکن. برای اینکه بهانه ای برای سکوت دستش ندهم گفتم:  مامان با عصبانیت نگاهم کرد و گفت: این قدر عمو

 چشم...نگفتید چند سالشه؟

 

 سه سال از پدرت کوچیکتره؟ -
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 هم سن شماست؟ -

 

 مامان سری به عالمت تایید تکان داد. 

 

 ما کرده؟ دخب پس چرا صحبت نمیکنید؟ مثل اینکه منتظرید من ازتون بپرسم خب بگید چی گفت؟ نگفت چرا یا -

 

جواب مامان تنها سکوت بود. از سکوت همیشگی مامان کالفه شدم چند لحظه صبر کردم تا ارام شود و دوباره 

 پرسیدم:

 

برای چی اومده سراغ ما؟ چطوری ادرس مارو پیدا کرده بود؟ شما برای چی اینقدر ناراحتید؟ اینکه ناراحتی نداره  -

وا نفسا خیلی عالیه. این سکوت شما چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ نکنه شما رویاد داشتن یه فامیل توی این روزگار 

 پدر انداخته؟

 

 نه -

 

 پس چی؟ ولی جواب با هم سکوت بود: بچه داره؟ -

 

 نمی دونم -

 

 یعنی شما نپرسیدی ؟ اونم چیزی نگفت: -

 

 نه -

 

 پس چرا نموندمنوببینه؟ -

 

 قدر پیله نکن.نمی دونم رمینا این -

 

 ادرسی، شماره تلفنی.. چیزی نداد؟ -

 

 نه -

 

 دوباره میاد اینجا مارو ببینه

 

 احتمالش کمه. -

 

 چرا؟ شما ازش خواستید سراغ ما نیاد؟-

 

 درست فهمیدی -
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 شما باید نظر منو هم می پرسیدید. -

 

 دلم نمیخوادبا عموت ارتباط داشته باشم. -

 

چین حرف میزنید انگار صد پشت غریبه اس. ما باید یکی رو داشته باشیم که وقت گرفتاری به دادمون شما هم -

 برسه.

 

 ما از پس گرفتاری های خودمون برمیایم. نیازی به کسی نداریم. -

 

 ولی من اینطور فکر نمیکنم. -

 

 ی؟تو باید به خواسته ی من و پدرت احترام بذرای. این طور فکر نمیکن -

 

 حاال که مجبورم چون شما حق انتخاب به من ندادید . و برخاستم -

 

 سعی کن منو درک کنی. -

 

 با این توضیحاتی که شما به من دادید و این دالیل قانع کنند مگه میتونم درک نکنم؟ -

 

 اگر می دونستم این طوری برخورد میکنی اصال بهت نمیگفتم. -

 

بعدا می فهمم ترجیح دادید خودتون موضوع رو بهم بگید. هر چند که حاال هم چیز زیادی  شاید چون فکر کردید -

 بهم نگفتید.

 

 بیشتر از این چیزی ندارم که بهت بگم.-

 

 امیدوارم همین طور باشه. -

 

 همین طوره -

 

 میشه بگید چرا از دیدن دوباره ی عمو ناراحتید؟ -

 

 ی خواد با فریبرز ارتباط داشته باشم.حاالکه فرامرز نیست دلم نم -

 

 فکر نمی کنید دلیل بچگانه ای یاشه؟ -

 

 از نظر خودم نه.. در ضمن دیگه نمیخوام چیزی بشنوم -

 

 هر چی شما بگید -
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 حاال برو بخواب. -

 

 اجازه دارم قبل از خواب مسواک بزنم؟ -

 

 رمینا مودب باش. -

 

 نشید و برای اینکه مامان قهر نکند گفتم: امید وارم خوب بخوابید. چشم مامان، شما عصبانی -

 

 توام همین طور شب بخیر. -

 

 میخواستم از خانه خارج شوم که صدای مامان را شنیدم: رمینا داری میری؟

 

 سالم..با سروصدای من از خواب بیدار شدید؟ -

 

 نه میری شرکت؟ -

 

 بله کاری دارید؟ -

 

 ستم بگم اگه یه بار عموت باهات تماس گرفت بهش بفهمونی که تمایل نداری ببینیش.میخوا -

 

 مکثی کردم و گفتم: چشم

 

 نه اینطور نه قول بده. -

 

 مامان اجازه بدید قول ندم -

 

 رمینا خواهش میکنم -

 

 طا(مامان خواهش میکنم .. شما دارید منو توی معذورات اخالقی قرار میدید) چه غل -

 

 رمینا یعنی خواهش منو رد میکنی؟ یعنی نظر من برات کوچکترین اهمیتی نداره؟ -

 

 این چه حرفیه؟ خودتون میدونید که من چقدر براتون احترام قائلم. -

 

 پس این یه بارم خواهش منو رد نکن. -

 

 مامان، من علت این اصرار شما رو نمی فهمم چرا برام توضیح نمی دید؟-

 

 رمینا؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مدیرمنشی 

2 9  

 

 

مامان دیرم شده... خدا نگهدار و بدون اینکه به او فرصتی بدهم در را بستم و به سرعت از پله ها پایین رفتم.  -

 خوشبختانه کسی تو راه پله ها نبود.

 

وقتی وارد شرکت شدم با نگاهی به ساعت دیواری شرکت فهمیدم نیم ساعتی تاخیر داشته ام. هنوز روی صندلی جابه 

 شده بودم که زنگ تلفن به صدا در امد گوشی را برداشتم و گفتم: بلهجا ن

 

 الو خانم رسام؟ -

 

 بله بفرمایید؟ -

 

 حالتون خوبه؟ -

 

 مرسی جنابعالی؟ -

 

 فرهنگ.. ممکنه به من بگید االن ساعت چنده؟ -

 

به نظرم شماره را اشتباه گرفتید اقای در دلم گفتم: من روی تو یکی رو کم میکنم. حاال ببین و با ارامش گفتم: 

 فرهنگ می بایست شماره...

 

 اجازه نداد جمله ام را تکمیل کنم و گفت: خانوم یعنی شما منظور منو نفهمیدی؟

 

 چرا هرچند سوالتون خیلی بی ربط بود. -

 

 این تاخیر نیم ساعته برای چی بود؟ -

 

 دم.ترجیح می دم به خود اقای فرهنگ توضیح ب -

 

 گوش میدم. -

 

 اقا یعنی شما منظور منو نفهمیدید؟ -

 

 چرا هرچند سوالتون خیلی نارسا و مبهم بود. خب توضیح بدید. -

 

 من به آقای فرهنگ توضیح میدم متوجه اید؟ -

 

 ولی من شخصا میخوام اطالع پیدا کنم که چرا منشی شرکت ام نیم ساعت تاخیر داشته؟ متوجه اید؟ -
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به دالیلی یه کم دیر از خونه خارج شدم و برای همین دیرتر سرکارم حاضر شدم و البته امیدوارم نپرسی به چه  -

 دالیلی که باید بگم کامال شخصیه و من قصد ندارم براتون توضیح بدم.

 

 آهان توضیحی که میخواستید به اقای فرهنگ بدید این بود؟ -

 

 بله البته کمی مبسوط تر -

 

 یعنی شما علنا بین کارفرماهاتون فرق میذارید؟ -

 

 کارفرمایی که مابین کارمنداش فرق میذاره دیگه نباید به این موضوع اعتراضی کنه -

 

من بین کارمندام فرق میذارم؟ این دیگه نهایت بی انصافیه خانم فکر نمیکنید هر کس دیگه ای جای من بود و شما  -

 دادید تا حاال اخراجتون کرده بود؟ شما انگار از اون اول با من مشکل داشتید.همچین جوابایی تحویلش می

 

من؟ منی که تا حاال شما رو ندیدم چه مشکلی میتونم باهاتون داشته باشم.فکر میکنم که شما قصد دارید منو اخراج  -

 کنید برای همین دنبال بهانه هستید.

 

 اجی به بهانه نداشتم هرچند رفتارتون خودش بهترین بهانه است.اگر قصد داشتم شما رو اخراج کنم احتی -

 

 شما طوری در مورد من حرف می زنید که انگار من مشکل اخالقی دارم. -

 

نه شما منظور منو اشتباه برداشت کردید... به هر حال امروز آقای فرهنگ تهران نیستند . تماس گرفتم تا قرار  -

 مالقاتی رو کنسل کنید.

 

با نگاهی به ساعت و دفتر مقابلم گفتم: االن فکرنمی کنم بتونم برای اولین قرار کاری کنم چون یک ربع دیگه اس 

 شما باید زودتر به من اطالع میدادید.

 

من همین قصد رو داشتم ولی شما بنا به دالیل کامال شخصی امروز دیر سرکار حاضر شدید و من نتونستم زودتر از  -

 بر بدم. باید قصور منو ببخشید.این بهتون خ

 

 با حرص گفتم: خب خب االن که اقای محمدی میان من چی باید بگم؟

 

 نمی دونم این مشکل شماست. -

 

 مشکل من؟ این مشکل رو شما برای من بوجود اوردید. -

 

 رار رو کنسل کنید.مثل اینکه من دارم یه چیزی هم بدهکار میشم. با همراه اقای محمدی تماس بگیرید و ق -
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 من شماره همراه اقای محمدی روبه شما میدم خودتون تماس بگیرید. -

 

 اگر اینطوریه پس دیگه چرا منشی استخدام کردیم؟ -

 

 من حاضرم اخراج شم ولی با اقای محمدی تماس نگیرم. -

 

 به چه علت؟ -

 

 یش باشم؟کی میتونه خودش رو با اقای محمدی طرف کنه که من دوم -

 

پس شما این داد زدن و جواب سرباال دادن و گوشی تلفن کوبیدن رو فقط برای من بکار می برید؟ یه طوری این  -

 کارو ردیف کنید.

 

 شما لطف کنید خودتون تشریف بیارید شرکت ، این طوری نیازی به کنسل کردن قرار امروزنیست. -

 

ن جمله را به کار بردید؟می دونید جمالت خواهشمندانه و مودبانه خیلی روی خانم رسام واقعا خودتون بودید که ای -

 ادم تاثیر میذاره برای شروع خیلی خوب بو.. بهتون تبریک می گم.

 

 پس تشریف میارید؟ -

 

 باید فکر کنم. -

 

ه ی برداشتم و هم با حرص گوشی را روی تلفن کوبیدم و زیر لب گفتم: لعنتی عجب روزیه امروز. دوباره گوشی را

قرار ها به جز قرار اقای محمدی را کنسل کردم. به ساعت نگاهی کردم ، نه و ده دقیقه بود سابقه نداشت اقای 

 محمدی دیر سر قرار حاضر شود.

 

ای خدا یعنی میشه امروز این اقای محمدی نیاد. وای اگه بشه چی میشه.. حال این اقای فرهنگ گرفته میشه.عجب  -

خره ای بودها! کاشکی اون جمله اخری رو نگفته بودم به اقای محمدی تلفن زده بودم بهتر از این بود که به ادم مس

این بی جنبه التماس کنم پاشه بیاد شرکت. چقدر خوبه بیاد شرکت و بعد اقای محمدی نیاد این طوری یه کم از 

 بادسرش خالی میشه.

 

محمدی امروز نمیاد.از سر شادی لبخندی زدم و تصمیم گرفتم به اتاق  وقتی ساعت ده شد دیگه مطمئن شدم که اقای

 الناز بروم.الناز مشغول رسیدگی به کارهایش بود با ورودم سرش را بلند کرد و لبخندی زد.

 

 لبخند زیبایی بود عزیزم. -

 

 الناز دهان باز کرد تا چیزی بگوید ولی گویی پشیمان شده باشد با مکثی گفت: بشین
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 نسستم و گفتم: کارت کی تموم میشه؟

 

 شاید سه چهار ساعت دیگه. -

 

اوه الناز تو مثل اینکه یه چیزیت میشه.. بابا امروز که کارفرمای محترم تشریف نداره ببینه تو چقدر زحمت میکشی  -

ی بود ن اتاق میری ببین کیادت افتاده کار کنی بعد روزی که اقای فرهنگ هست تو مثل ادمای بیکار از این اتاق به او

 من بهت گفتم؟ دختر جان من به سالمت عقل تو مشکوکم.

 

 الناز درحالی که خطکش تی را برمیداشت گفت: تو امروز کار نداری؟

 

 نه ولی از کار زیاد تو تعجب میکنم. -

 

 این چند بار. ارام گفت: منم از تو تعجب میکنم اینقدر حرف بیخود نزن برو بیرون سراغ کارات حاال

 

میشه گفت سه بار و اما در مورد تعجب.... دیگه تعجب کردن دست خود ادمه.. دارم بهت میگم تعجب زیادی  -

 خوب نیست ها یه بار پس می افتی.. حال خود دانی.

 

 خب نصیحتت تموم شد؟ -

 

 نصیحت که نبود وظیفه شرعییم بهم اجازه نمیده بی تفاوت از کنارت رد شم. -

 

 حاال که دیگه انجام وظیفه شد، میتونید تشریف ببرید -

 

 تونستنش اره ولی دلم نمیاد تنهات بذارم. -

 

 من تنها نیستم. -

 

دیگه مطمئن شدم باید یه فکر اساسی برات بکنم.پیشرفتش خیلی سریع شده کاشکی دفترچه راهنمای تلفن اینجا  -

وزیون نکات اموزنده بهمون اموزش میده و ما از این نکات بهره مند نمی شیم. هی بود. امان از ما ایرانیا که اینقدر تل

میگمن ادم باید شماره های ضروری رو حفظ کنه من گوش نکردم و گرنه االن کم کمش شماره یه تیمارستان رو 

 حفظ بودم که در عالم دوستی حداقل برات یه تخت رزرو کنم. به خدا شرمنده ام الناز جون.

 

 لناز درحالیکه سعی میرد نخندد گفت: رمینا شروع نکن.ا

 

 در همین موقع صدای زنگ در شرکت بلند شد با ترس به الناز نگاهی کردم و گفتم: نکنه اقای محمدی باشه؟

 

 نمی دونم برو ببین. -
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اننده . اااا... نکنه یه بار رعجیبه ها من میگم نمیتونم برم دفترچه تلفن راهنما رو بیارم تو میگی برو ببین کیه.. -

امبوالنس تیمارستان از طریق تله پاتی فهمیده ما اینجا دیوونه داریم حاال اومده ببرت؟ پاشو فرار کن.. پاشو وقتو از 

 دست نده.. با شنیدن صدای اقای سپهری نفس راحتی کشیدم و گفتم:

 

 نترس اقای سپهری بود. -

 

 حمدی باشه؟حاال تو چرا میترسیدی اقای م -

 

 ببین تو قضاوت کن ببین من درست میگم یا اون؟ -

 

 اون کیه؟ -

 

 اوه.... یعنی فرهنگ دیگه. -

 

 رمینا!-

 

رمینا .. رمینا نکن که اعصابم به هم ریخته اس. امروز من برای اولین بار نیم ساعت تاخیر داشتم تا اومدم تلفن  -

سل کن. حاال با اقای محمدی سر ساعت نه قرار داشته.محمدی ام که میشناسی کرده ومیگه همه قرارای امروز رو کن

 چه ادمیه؟ حاال من میگم اقای فرهنگ خودتون بیایید سر قرار در جوابم میگه باید فکر کنم.

 

 خوب حاال که اقای محمدی نیومد.

 

 ن التماس نمی کردم.دلم از همین می سوزه اگر میدونستم اقای محمدی نمیاد که این قدر به ای -

 

 اشکالی نداره اصال شاید اقای فرهنگ خودش با اقای محمدی تماس... -

 

 نگذاشتم بقیه جمله اش را تکمیل کند وگفتم: اون چه کسی... من همین رو بهش گفتم گفت اگر....

 

. به مرد نگاهی انداختم در همین موقع صدایی از ان طرف اتاق بلند شد و متعاقب ان مردی از آن سمت بیرون امد

قیافه اش درنظرم اشنا بود ولی او را به جا نمی اوردم به الناز که با تعجب به من خیره شده بود نگاهی انداختم و 

 گفتم: اره خالصه گفت پس دیگه چرا منشی استخدام کردم نمی دونی الناز چطوری کفر منو باال اورده بود.

 

 حاال در چند قدمی ما ایستاده بود اشاره ای کرد و گفت: ایشون اقای ...رمینا بسه دیگه و به مرد که  -

 

وسط حرفش دویدم و گفتم: اهان یادم اومد ایشون همون اقایی هستن که اونروز با من مصاحبه کردن و رو به مرد 

 کردم و گفتم: حاال شما خودتون هم جواب اون سواالیی که از من پرسیدید رو می دونستید؟

 

 به طور کامل نه وگرنه شما االن اینجا نبودید. -
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دهانم را باز کردم تا بگویم اگر بلد بودید هم زیاد مهم نبود که الناز اجازه نداد و گفت: رمینا ایشون اقای فرهنگ 

 هستند.

 

ت: راحت از تعجب در جایم نیم خیز شدم که اقای فرهنگ گفت: یا همون این و اون.. و با دستش اشاره کرد و گف

 باشین.

 

 با اینکه خیلی خجالت زده شده بودم گفتم: شما می بایست حضورتون رو اعالم میکردید.

 

 اون موقع این فرصت طالیی رو از دست می دادم. برای من جالبه که بدونم کارمندام پشتم چی میگن. -

 

 شت سرم خانوم رسام خطاب کنید.ولی من چیزی پشت سر شما نگفتم و البته فکر نکنم که شما هم منو پ -

 

 فکر کنم با این حساب دوباره بدهکار میشیم. شما این طور فکر نمیکنید خانم گلچین؟ -

 

 من فقط اینو میدونم که هیچ کس از پس زبون رمینا بر نمی یاد. -

 

ه بودن ق خارج شدم. از بد پیلبه الناز چپ چپ نگاه کردم و گفتم: ببخشید من باید به کارم برسم و برخاستم و از اتا

خودم حرصم گرفت . چقدر الناز با زبان بی زبانی به من گفت برو بیرون و من گوش نکردم . من چقدر خنگم که 

وقتی گفت من تنها نیستم باز نفهمیدم حاال اگه اخراجت کنه چی؟خوبه هی به مامان میگم گذشت اون زمون ولی 

دورانه که به بتونم به مردم جواب سرباال بدم، می دونی اگر این شغل رو از خودم همه اش فکر میکنم هنوز همون 

 دست بدی سر یک ماه چیزی برای خوردن ندارید؟

 

 میدونم ولی من چه میدونستم که این ، اون پشته. -

 

 دوباره گفت این -

 

 خب حاال اقای فرهنگ -

 

گه عادت میکنی که با این عنوان صداش بزنی چه پشت حاال درست شد، وقتی پیش خودت بگی اقای فرهنگ دی -

 سرش چه جلوی روش.

 

 حاال چی میشه؟ -

 

 هیچی،البته به شرط اینکه رفتارت رو درست کنی -

 

 اگر االن اخراجم نکنه دیگه قرار دادم رو تمدید نمیکنه. لعنتی حوصله همچین ادمی رو ندارم. -
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دیدم که روبه رویم ایستاده و گوشی تلفن را برداشته بود. با تعجب به او خیره  درست در همین موقع اقای فرهنگ را

 شدم و در دلم گفتم: وا این کی اومد که من ندیدمش و صدای او را شنیدم که گفت: بله

 

 وای یعنی کسی تلفن زده و من نفهمیدم این غیر ممکنه! -

 

دیگر مطمئن شدم که من انقدر در فکر و خیال  "هش میکنم با شنیدن صدای اقای قرهنگ که میگفت بفرمایید خوا

 غوطه ور بودم که صدای تلفن را نشنیدم.

 

خب شما باید این سوال رو از منشی شرکت بپرسید متاسفانه من نمی تونم بهتون کمکی کنم و بعد از مکثی تقریبا  -

او  ا باید بعداتماس بگیرید. و من با تعجب بهطوالنی گفت: بله ایشون هستند ولی االن در حال فکر کردن هستند شم

خیره شدم لبخند زد و ادامه داد: اگر شما تا نیم ساعت دیگه تماس بگیرید ایشون میتونند کمکتون کنند و بعد از 

 خداحافظی گوشی را روی دستگاه گذاشت و گفت:

 

به صورتم خیره شد با خودم گفتم: هر  خانم رسام شما خدای نکرده مشکل شنوایی که ندارید؟ و به انتظار جواب -

چه باداباد و دلم را به دریا زدم و گفتم: چرا ولی اقای فرهنگ شما خدایی ناکرده تخصص در زمینه گوش و حلق و 

 بینی که ندارید؟

 

نه ولی می تونم یکی از دوستان رو که در این زمینه تخصص داره بهتون معرفی کنم دکتر خیلی حاذقیه .. در  -

 ورت نیاز به ادرس مطب دکتر رودربایستی نکنید. ص

 

 در صورت نیاز حتما. -

 

خوبه لطفا یه قرار مالقات با اقای عظیمی برای دوساعت اینده بذارید البته اینج و رفت. پس از رفتن او قرار مالقات  -

اب شد. کاغذ را باز کردم و را گذاشتم و سرگرم کارهای دیگرم شدم که ناگهان کاغذ مچاله شده ای به سمتم پرت

 خط الناز را شناختم نوشته بود: این قدر کار نکن خسته میشی زنگ تفریح بزن و بیا اتاق من. 

 

 برخاستم به اتاق الناز بروم که تلفن به صدا در امد. گوشی را برداشتم و گفتم: بله

 

 صدای دختر جوانی را شنیدم که گفت: گوشی رو بده فربد

 

 که از لحن صحبت او عصبانی شده بود با لحن خشنی گفتم: فربد دیگه کیه؟ در حالی

 

 با حرص گفت: مگه شرکت میالد نیست؟

 

 چرا. -

 

 خب من با فربد فرهنگ کار دارم. -
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 اوهوم .. گوشی و دکمه را فشار دادم و گفتم: اقای فرهنگ خانومی با شما کار دارند: -

 

 اسمشون؟ -

 

 شما؟الو...  -

 

 تینا.. بگو کار فوری باهاش دارم. -

 

 دکمه را فشردم: اقای فرهنگ اسمشون تیناست باهاتو کار فوری دارن.

 

 بگید االن کار دارم بعدا تماس می گیرم. -

 

 الو ایشون کار دارند خودشون بعدا تماس میگیرند. -

 

 بعدا یعنی کی؟ -

 

تالفی کرده باشم گفتم: بعدا یعنی بعدا و برخاستم تا به اتاق الناز بروم که الناز کیف برای اینکه رفتار بی ادبانه اش را 

 به دست از اتاق خارج شد. به طرفم امد.

 

 کجا؟ -

 

 با اقای سپهری سر ساختمون -

 

 دیگه برنمیگردی؟ -

 

 به احتمال قوی نه ، با اجازه و رفت. -

 

ای انتظامی هم از شرکت خارج شد . یکربع دیگر هم سپری شد ولی از اقای نیم ساعتی به چهار مانده بود که اق

فرهنگ خبری نشد.ارام ارام کارهایم را انجام دادم تا ساعت چهار شد . نمیخواستم به اتاق او بروم و از او خداحافظی 

م و به کیفم را برداشتکنم. از طرفی هم اگر دیرتر میرفتم مامان دلواپس میشد.صبر کردن بی فایده بود بنابراین 

 سمت اتاق او رفتم. اقای فرهنگ در استانه ی در نمایان شد و با دیدنم گفت: کاری داشتین؟

 

 ساعت چهاره.. میخواستم برم. -

 

 بفرمایید منم میخواستم برم. اقای رستمی کجاست؟ -

 

 رفت پایین و مکثی کرد و گفتم: خداحافظ. -

 

 بانش بود گفت: خدا نگهدار شما باشه خانوم.درحالیکه لبخندی گوشه ی ل
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از پله ها پایین رفتم و جلوی در خروجی اقای رستمی را دیدم و گفتم: اقای فرهنگ با شما کار دارند. خدا نگهدار و از 

 شرکت خارج شدم.اما هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بودم که صدای مردی را از پشت سرم شنیدم : ببخشید خانم.

 

 طرف صدا برگشتم و مرد جوانی را دیدم: بلهبه 

 

 سالم حالتون چطوره؟ -

 

 ممنون شما؟ -

 

 من با خانم گلچین کار دارم هنوز شرکت هستند؟ -

 

 خیر دوساعت پیش از این جا رفتند -

 

رمیداشت م بخب پس شما میتونید به من کمکی بکنید؟ من یکی از اقوام ایشون هستم و درحالیکه یک قدم به طرف -

گفت: از اینکه مزاحمتون شدم معذرت میخوام ولی طور دیگه ای نمیتونستم با ایشون ارتباط برقرار کنم. تا حاال 

چندین بار با شرکت تماس گرفتم ولی خود شما گفتید که تشریف ندارند به هر حال اگر لطف کنید و این کاغذ رو به 

و در همین لحظه کاغذی از جیبش بیرون کشید و درحالیکه ان را  ایشون برسونید من خیلی از شما ممنون میشم.

 مقابلم میگرفت گفت: میتونید کاری برای من بکنید؟

 

 باشه من بهشون میرسونم. -

 

 واقعا ممنو و کاغذ را به دستم داد وگفت: اجازه بدید تا منزل برسونمتون. -

 

نگ را دیدم که در حالیکه مقابل اقای رستمی ایستاده بو به حرفهای سرم را بلند کردم تا از او تشکر کنم که اقای فره

او گوش میدهد مرا نگاه میکندد. کاغذ را داخل کیفش گذاشتم و از او خداحافظی کردم وبه سمت ایستگاه اتوبوس 

دلواپس  انرفتم. از اتوبوس خبری نبود نگاهی به ساعتم انداختم و زیرلب غریدم: لعنت به این شانس االن دیگه مام

میشه. و با خود اندیشیدم: خوبه با سواری برم شاید چند ایستگاه باال تر به اتوبوس برسم. با این فکر راه افتادم هنوز 

یک دقیقه نگذشته بود که ماشینی جلوی پایم ترمز کرد. بدون اینکه به راننده نظری بندازم مسیرم را گفتم ماشین با 

اول و دوم اثری از اتوبوس نبود ناچار بودم با همین ماشین مسیر دیگری را طی کنم  سرعت به راه افتاد. در ایستگاه

 اما تا امدم دهان باز کنم صدای راننده را شنیدم که گفت: نخیر خبری از اتوبوس نیست. 

 

 با تعجب به او نگاه کردم باور نمیکردم اقای فرهنگ باشه در حالیکه از اینه نگاهم میکرد گفت:

 

 هی اوقات مسافرم سوار میکنم.گا -

 

 ولی من ایستگاه بعدی پیاده میشم چه اتوبوس باشه چه نباشه. -
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 ولی من فکر کنم با ماشین زودتر برسید. -

 

 ولی من عجله ا ی ندارم که زودتر برسم -

 

 پس برای چی اینقدر به ساعتتون نگاه میکنید و نگران به نظر میرسید؟ -

 

 فرهنگ همین جا پیاده میشم. ممنون اقای -

 

 من میگم تا ایستگاه بعدی هم بریم چه اتوبوس بود چه نبود پیاده شید. -

 

 در حالیکه به خودم لعنت میفرستادم که چرا بدون این که به راننده نگاه کنم سوار ماشین شدم، موافقت کردم.

 

پیاده شدن بودند. اقای فرهنگ ماشین را متوقف کرد و  خوشبختانه در ایستگاه بعدی اتوبوس بود و مسافران در حال

 گفت: شانس اوردید.

 

لبخند تلخی زدم و گفتم: شانس؟ خدا بد شانس تر از من نیافریده. و در را باز کردم و گفتم: خیلی لطف کردید اقا  -

 فرهنگ خدا نگهدار.

 

 خدانگهدار -

 

پیداکردم و روی آن نشستم. و گفتم: بله مثل اینکه دوباره شانس با عجله به طرف اتوبوس رفتم و یک صندلی خالی 

داره به من رو میکنه. اتوبوس به سرعت پنج ایستگاه باقی مانده را طی کرد و وقتی به خانه رسیدم فقط پنج دقیقه 

 استجابتدیر کرده بودم. دعا کردم کسی در راه پله نباشد و هنگامیکه مقابل واحد خودمان رسیدم خدا را بخاطر 

 دعایم تشکر کردم.

 

به دنبال کلید هایم تمام خانه را گشتم ولی اثری از انها نبود. از خانه خارج شدم. در تمام طول مسیر خانه تاشرکت با 

خودم فکر کردم که کلید هایم را کجا گذاشته ام ولی به نتیجه ای نرسیدم. بعد از اینکه کارهای روزانه شرکت را 

ره به یاد کلید هایم افتادم و به امید یافتن انها به بازرسی اتاق پرداختم که ناگهان صدای اقای فرهنگ انجام دادم دوبا

 را شنیدم: دنبال چیزی می گردید؟

 

 به عقب برگشتم و گفتم: سالم.

 

 سالم چیزی گم کردید؟ -

 

 گم نکردم.. کلیدم گم شده. -

 

 ا رو گم کردند. باید صبر کنید تا اونا شمارو پیدا کنند.پس حتما حواس کلیدهاتون پرت بوده که شم -
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نگاهش کردم گویا از اینکه مرا دست می انداخت لذت میبرد. برای اینکه به او بفهمانم از دیدنش خوشحال نیستم 

 گفتم: اقای فرهنگ امروز تشریف نمیارند؟

 

 نخیر.. امروز بنده مصدع اوقات میشم اشکالی نداره؟ -

 

 الیکه که از اتاق خارج میشدم با اکراه گفتم: نه و به اتاق الناز رفتم، ضربه ای به در زدم و وارد شدم: سالمدر ح

 

 سالم چطوری؟ -

 

 ای ... بدک نیستم -

 

 عین همیشه شارژ نیستی... به خاطر اقای فرهنگه؟ -

 

 به خاطر اینم هست ولی کلیدام گم شده. -

 

 غصه نداره پیدا میشه. نشدم نشد یکی دیگه بساز.اوه... اینکه دیگه  -

 

 کلیداش مهم نیست..کیفش یادگاری بود. -

 

 یادت میاد اخرین بار کجا گذاشتیش؟ -

 

فکر کنم توی راه گم شد چون از شرکت که خارج شدم دستم بود...ا.... خوب شد یادم اومد الناز چند لحظه صبر  -

 کن االن میام.

 

شتم و از داخل کیفم کاغذ منصور را برداشتم و خواستم برگردم که اقای فرهنگ صدایم زد: پرونده به اتاقم برگ

 مجتمع ستاره رو بیارید.

 

 با تعجب گفتم: پرونده رو؟ -

 

 کامپیوتر خراب شده. -

 

 بزنید. بدون اینکه حرفی بزنم پرونده را بردم و روی میز مقابلش قرار دادم که گفت: صورت حسابهارو جمع

 

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم: تموم صورت حساب هارو؟

 

 در حالیکه لبخند میزد گفت: نه همه ی صورت حساب هارو.
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روی صندلی نشستم و پرونده را ورق زدم. با حسابی سرانگشتی فهمیدم باید یک ساعتی جمع بزنم . در حالیکه سرم 

 موقع خراب شدن بود. و به اقای فرهنگ که نگاهم میکرد گفتم: لطفا را تکان می دادم، در دلم گفتم: لعنتی حاال

 ماشین حساب رو بدید.

 

 در حالیکه ماشین حساب روبه طرفم میگرفت گفت: من فکر میکردم که دارید ذهنی حساب میکنید.

 

 حتما شما جمع های هفت هشت رقمی رو میتونید ذهنی حساب کنید. -

 

 می رو میتونم ذهنی حساب کنم.نه من فعال تا سه رق -

 

 بدون ا ینکه جوابش را بدهم شروع به جمع زدن کردم.

 

بدون وقفه دو صفحه ای را جمع زدم و جمع انها را روی کاغذی یادداشت کردم. چشمهایم میسوخت انها را روی هم 

تا من  سته شدید شما بخونیداگر خ "گذاشتم تا کمی از سوزش انها کاسته شود که با صدای اقای فرهنگ که میگفت

چشمهایم را از هم گشودم و گفتم: میتونم یه نگاهی به کامپیوتر بندازم؟ سرش را تکانی داد و از روی صندلی  "بزنم

 برخاست و گفت: بفرمایید.

 

شدم، یبلند شدم و در دلم دعا کردم که بتوانم ایراد کامپیوتر را برطرف کنم و گرنه حسابی پیش اقای فرهنگ خیط م

به اقای فرهنگ که سرجای من نشسته بود و مشغول جمع زدن ارقام بود نگاهی انداختم و شروع به کار کردم.پس از 

 چند دقیقه توانستم مشکل را برطرف کنم از ته دل لبخند زدم و خدارا شکر کردم و گفتم: خب درست شد.

 

 ؟تید فقط در حد یه منشی با کامپیوتر اشنایی داریداقای فرهنگ با تعجب نگاهم کرد و گفت: افرین پس شما که گف
 

 عادت ندارم از خودم زیادی تعریف کنم و برخاستم و گفتم: می تونم برم؟ -

 

 پرونده ها را به دستم دادوگفت: خواهش میکنم.

 

ر خراب شده کامپیوتپرونده را سر جایش گذاشتم و به اتاق الناز رفتم ودر جواب الناز که میپرسید کجا رفتی؟ گفتم: 

 بود درستش کردم.

 

 آفرین پس خانم مهندس کامپیوتر بودن و ما خبر نداشیتم. -

 

 تو از چی خبر داری؟ خب از منصور چه خبر؟ -

 

 هیچی -

 

 میدونی دیروز منصوررو دیدم -
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 الناز درحالیکه باور نکرده بود با مسخرگی گفت:پسندت کرد؟

 

 اد خواستگاریاره قراره امشب بی -

 

 به سالمتی -

 

 سالمت باشی راستی برات یه نامه اومده -

 

 برای من؟ -

 

 نه برای خودت و دستم را داخل جیب مانتوم کردم و گفتم: مژدگونی بده تا بدم -

 

 حاال تو بده اگر خبر خوبی بود مژدگونی تومحفوظه -

 

یام واز اتاق خارج شدم .روی میزکارم را نگاه کردم ولی اثری از صبرکن مثل اینکه روی میز جا گذاشتمش االن م -

اثار کاغذ نبود. داخل کیف را هم نگاه کردم ولی انجاهم نبود. حتی داخل پرونده ها را هم نگاهی انداختم ولی کاغذ را 

ارد در اتاق زدم و و پیدا نکردم. ناگهان به یاد اوردم کاغذ در دستم بودکه به اتاق اقای فرهنگ رفتم. چند ضربه به

شدم و به اقای فرهنگ که روبروی پنجره ایستاده بود گفتم: ببخشید من یه کاغذ اینجا جا گذاشتم می تونم برش 

 دارم؟

 

 چرا اینقدر حواستون پرته؟ -

 

 اگر حواسم پرت بود نمی فهمیدم اینجا گذاشتمش. -

 

 گشتید به این نتیجه رسیدید.اهان ولی من فکر میکنم بعد از اینکه اتاقتون رو  -

 

 حاال منظورتون چیه؟-

 

 یعنی مطمئنید حواس پرتی شما مربوط به این کاغذ نیست؟ -

 

 بله مطمئنم و شمام مطمئن باشید که من حواس پرتی ندارم. -

 

 پس کلید رو پیدا کردید؟ -

 

 بله پیداش کردم. -

 

مال شما نیست و از داخل جیب کتش کیف کلید من را بیرون آورد و  جداً ... پس این کیف که سه تا کلید داره -

 گفت: من فکر میکردم مال شماست ولی شما میگید که کلیداتون رو پیدا کردید پس این مال شما نیست.
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 لطف کنید اونو به من برگردونید -

 

 پس چرا دروغ گفتید؟ -

 

 م به حواس پرتی کنید.به این دلیل که شما بی جهت میخواستید منو مته-

 

من بی دلیل و بی جهت کسی را متهم نمیکنم. شما اینو دیروز توی ماشین من جا گذاشید. حاالم این کاغذ رو بهتره  -

از این به بعد حواستون رو بیشتر جمع کنید و کیف و کاغذ را روی هم گذاشت و به طرفم گرفت. با حرص انها را از 

 ای رئیس، حاال اگر توبیخ و نصیحت و مچ گیری و غیره تموم شد اجازه بدید ، برم.دستش گرفتم وگفتم: چشم اق

 

 دیگه نمی خوام شاهد این مسائل باشم، می تونید بریدو -

 

 وبه اتاقم رفتم و کیف را ری میزم پرت کردم و با نامه به اتاق الناز رفتم با دیدنم گفت: رفتی نامه بیاری یا بنویسی؟

 

 ی اتاق اقای فرهنگ جا مونده بود واسه همین معطل شدم.نامه تو -

 

 دوباره چیه؟ با اقای فرهنگ حرفت شده؟ -

 

 لعنتی ازش بدم میاد. -

 

 باشه بهش میگم که دیگه نیادشرکت -

 

 من نمیدونم این چه پدر کشتگی با من داره؟ -

 

 خب حاال حرص نخور شیرت خشک میشه. بده من نامه رو -

 

 ه را به دستش دادم و گفتم: بیا تقصیر تو شد.نام

 

 الناز گفت: رمینا اینقدر سر به سر من نذار و نگاهی به کاغذ انداخت و گفت: حاال این چیه؟

 

 منصور برات داده -

 

 منصور. -

 

 دیروز دم شرکت داد بهت برسونمش. بخون ببین چی نوشته.

 

 من نمیخونم -
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گفتم: نخون من برات میخونم و کاغذ را از دستش گرفتم و با نگاهی به نوشته های ان چپ چپ نگاهش کردم و 

گفتم: به به چقدر هم خوش خطه. حیف این پسر نیست که برای تو نامه نوشته؟ حاال با دقت گوش کن چون نوشته 

سر و دست و گردن  پس از خوانده شدن خود به خود محو میشود و با اهنی کشدار در حالیکه صدایم را با حرکات

 همراه میکردم نامه را برایش خواندم.

 

 حاال جوابت چیه؟ -

 

 نمیدونم -

 

 یعنی چی نمیدونی؟ باالخره یا اره اس یا نه؟ -

 

 تو جای من بودی چیکار میکردی؟ -

 

 فت وصل کنمبه دلت رجوع کن جونم اگر دوستش داری بهش جواب مثبت بده ... خب حاال اگر این بار تماس گر -

 اتاقت؟

 

 نه -

 

 خب جوابش رو بده که این قدر بیخودی منتظر نمونه. -

 

 میدونی اگر فتانه بفهمه منصور برای من نامه نوشته و خواستگاری کرده چه کار میکنه؟ -

 

صور ه منهر غلطی میخواد بکنه. مگر تو چی کارکردی که اینقدر می ترسی؟ در ضمن اون قرار نیست بفهمه تو ب -

 بگو که نمی خوای فتانه چیزی از موضوع بدونه.

 

 اخه منصور فامیل فتانه اس. من چطوری همچین حرفی بزنم؟ -

 

فامیل! دست بردار توام. اون اگر میخواست فتانه از موضوع خبر دار بشه نامه رو به اون میداد نه به من. به هر حال  -

به نظر من مرد مودب و معقولی به نظر میاد. خب من دیگه میرم تا تو بهتره اول درست فکر کنی بعد جواب بدی 

 بهتر فکر کنی

 

 مرسی رمینا. -

 

 به اتاق خودم رفتم و مشغول رسیدگی به کارهایم بودم که صدای پاشنه های کفش زنانه ای توجه ام را جلب کرد.

 

پاشنه های کفش زنانه ای توجهم راجلب کرد و به اتاق خودم رفتم و مشغول رسیدگی به کارهایم بودم که صدای 

 متعاقب آن صدای سالم و احوالپرسی اقای رستمی را شنیدم : به به مشتاق دیدار خانم صفا اوردید.
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 مرسی اقای رستمی... دوتا قهوه بیارید اتاق فربد.  -

 

ه دختر بدون انکه ضربه ای به به محض نزدیک شدن صدای پای دختر سرم را به کار مشغول کردم، پس از چند لحظ

 در اتاق بزند وارد اتاق شد و گفت: خانم پورزند؟

 

سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. درحالیکه به صورتم خیره شده بود به طرفم امدبا اینکه فهمیدم یکی از اشنایان 

 اقای فرهنگ است با این حال گفتم: بفرمایید

 

 خانم پورزند کجاست؟ -

 

 دیگه اینجا کار نمیکنند. ایشون -

 

 در حالیکه عصبانی به نظر می آمد گفت: پس یعنی تو به جای اون اومدی؟

 

 اوال تو نه شما.. ثانیا بله مشکلی دارید؟ -

 

 اره سر یه دقیقه اخراجت میکنم تا بفهمی باید با من درست حرف بزنی. -

 

 از این حرف نمی زنم.اخراجم که بشم با ادمای بی شخصیتی مثل توبهتر  -

 

دختر در حالیکه به سختی نفس میکشید سری به عالمت تهدید تکان داد و به طرف اتاق اقای فرهنگ دوید و باز هم 

 بدون در زدن وارد اتاق شد و فریاد کشید: فربد این دختره بی شعور کیه اوردی اینجا؟

 

در را میبست گفت: صداتو بیار پایین احمق! از جوابی که به صدای قدم های تند اقای فرهنگ را شنیدم که در حالیکه 

او داد حالم کمی بهتر شد ولی برای اینکه بقیه بحث را نشونم که باعث ناراحتی ام شود به اتاق الناز پناه بردم. 

اراحت نخوشبختانه الناز در اتاقش نبود. روبروی پنجره ایستادم و چند نفس عمیق کشیدم و به خودم دلداری دادم: 

 نباش تو که جوابش رو دادی.

 

 ولی اون حق نداشت با من اینطور حرف بزنه. -

 

 هرچی باشه اون دختر رییس شرکته -

 

 هر کی میخواد باشه مگه من قبال با مردم اینطوری رفتار میکردم؟ -

 

 نگ رودیدی؟با باز شدن در نفس عمیق دیگری کشیدم وارام برگشتم. الناز پرسید: دختر اقای فره

 

 بی تفاوت گفتم: اره
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 برعکس پدرش و پسر عموش دختر بی شعوریه -

 

 برای اینکه بحث ادامه پیدا نکند پرسیدم: چی شد.. فکر کردی؟

 

 بهش جواب مثبت میدم فقط باید یه زحمتی برای من بکشی. -

 

 نکنه دوباره باید نقش پستچی رو اجرا کنم؟ -

 

 ن کرد تو از قول من بهش بگو الناز موافقه.نه فقط وقتی تلف -

 

 دوباره داری دیوونه بازی درمیاری ها! اخه من چی بهش بگم؟ -

 

 وقتی تلفن کرد تو بگومن نیستم ولی گفت بهتون بگم که من موافقم. باشه رمینا؟ -

 

 چه کنم نمیتونم دلت رو بشکنم. -

 

 رمینا یه بار حرف دیگه نزنی ها -

 

 نترس نمی ذارم مرغ از قفس بپره خیالت راحت باشه.نه  -

 

 نه خیر منظورم این نبود؟ یعنی میگم یه طوری نگی که من خیلی مشتاق به نظر برسم. -

 

 چه حرفا میزنیها. وقتی توبهش جواب مثبت دادی یعنی اینکه مشتاق ازدواج با اونی دیگه. غیر از اینه؟ -

 

 من گفتمنه ولی تو همونیرو بگوکه  -

 

 چشم -

 

در همین موقع صدای زنگ تلفن اتاقم بلند شد. به طرف اتاقم رفتم اما هنوز پایم را داخل اتاقم نگذاشته بودم که 

دختر در حالیکه به من تنه زد از اتاق بیرون دوید ودر همین حین اقای فرهنگ را دیدم که به طرف شومینه دوید و 

با تعجب به او نگاه کردم و در همان موقع کیفم را دیدم که کف اتاق افتاده بود و چیزی را از ان به بیرون کشید. 

هرچه داخل ان بود در اتاق پخش شده بود. با صدای اقای فرهنگ که می گفت: من واقعا متاسفم خانم رسام. به 

. اقای فرهنگ به طرفم خودم امدم و در کمال ناباوری دیدم که ان شی نیمه سوخته در واقع همان کیف کلید من بوده

امد و گفت: من نمی دانم چطوری از شما معذرت خواهی کنم و در را بست. باور کردن این صحنه برایم مشکل بود 

چطور این دختر احمق توانسته بود با من چنین معامله ای کند؟ او در کمال بی رحمی اخرین یادگاری پدرم را 

فرهنگ که در حین جمع کردن وسایلم حرف میزد نگاه کردم ولی حتی یک  سوزانده بود و از بین برده بود. به اقای

کلمه از حرفهایش را نمی شنیدم فقط میدیدم که لبهایش تکان میخورد . دیگر نمی توانستم حتی یک لحظه هم انجا 

ا ل میکردم تبمانم. کیفم را از دست اقای فرهنگ کشیدم و از اتاق بیرون دویدم و از شرکت خارج شدم. با خودم جدا
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بغضی که گلویم را می فشرد به اشک مبدل نشود. سعی میکردم فکرم را مشغول کنم تا کمی اعصاب به هم ریخته ام 

ارام شود. ولی نمیشد. با کشیده شدن کیفم به خودم امدم و به عقب برگشتم. اقای فرهنگ را دیدم که گفت: خانم 

 رسام اجازه بدید من برسونمتون.

 

 نها باشم.میخوام ت -

 

 به حرف من گوش بدید خانم. شما االن در وضعی نیستید که خودتون به تنهایی برید. اجازه بدید کمکتون کنم. -

 

حالم خیلی بد بود. به ناچار قبول کردم و منتظر ماندم. چند دقیقه بعد ماشین او مقابلم ترمز کد در حالیکه در جلو را 

 نم . سوار شدم و در را بستم و سرم را پایین انداختم.برایم باز میکرد گفت: خواهش میک

 

می دونم خیلی سخته ولی ماجرای امروز رو فراموش کنید. من واقعا نمیدونم چطور از شما مغذرت خواهی کنم. باور -

 ؟کنید من اونقدر شرمنده هستم که براتون قابل تصور نیست. بگید چطوری من میتونم این بی حرمتی را جبران کنم

 خانم رسام این سکوت شما منو بیشتر غذاب میده . خواهش میکنم یه حرفی بزنید.

 

 شما کاری نکردید که بخواید عذرخواهی کنید و شرمنده باشید. -

 

 من خودمو مقصر می دونم. اگر اجازه بدید من نمونه همین کیف رو تقدیمتون میکنم. -

 

 ین فرد زندگیم بود.اون کیف اخرین یادگاری از طرف عزیز تر -

 

در حالیکه سرش را با تاسف تکان میداد گفت: این دفعه دیگه واقعا تاسف برانگیزه. همون چند درصد امید بخشش 

 ام از بین رفت.

 

 من نمی خوام شما معذرت خواهی کنید. میخوام بدونم برای چی این کارو کرد؟ -

 

یف رودید و با اصرار خواست که اونو بهش بدم منم گفتم مال یکی از می دونید دیشب تینا سوار ماشین شد و این ک -

 دوستامه..... حاال کیف رو روی میز شما دید و فکر کرد ما باهم دوستیم.

 

 ولی اون قبل از اینکه کیف رو ببینه با من مشکل داشت. -

 

 نه اشتباه میکنید. -

 

 گفت، میخواست منو سر یه دقیقه اخراج کنه. الزم نیست پرده پوشی کنید من شنیدم به شما چی -

 

 برای خودش حرف مفت زده اخراج شما دست اون نیست.-

 

 ولی این جواب من نبود. -
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 خب خودتون که بهتر همجنساتون رو میشناسید. -

 

ا دختر تین با تعجب نگاهش کردم. صورتش را به طرفم برگرداند و با نگاهی سریع صورتم را برانداز کرد و گفت:

 حسودیه... وقتی که ... و بدون اینکه ادامه دهد صورتش را برگرداند و به مقابل خیره شد.

 

 با کنجکاوی پرسیدم: وقتی که چی؟

 

خنده ارامی کرد و گفت: شخصیت جالبی دارید با اینکه ناراحت هستید ولی نمیتونید دست از کنجکاوی بردارید. تینا 

تری باال تر از خودش روبرو میشه نمیتونه خودش رو کنترل کنه ولی نمی دونم چرا با شما موجودیه که وقتی با دخ

 بدتر از اونچه که من فکر میکردم رفتار کرد.البته یه حدسی میزنم ولی نمیدونم درسته یا نه.

 

فکر  برخوردار نیستاگر تینا همون دختری باشه که من دوبار باهاش تلفنی حرف زدم باید بگم که از تعادل روانی  -

 میکنم میتونید از اون دوستتون که متخصص گوش و حلقه ادرس یه روان پزشک حاذق رو بگیرید.

 

پیشنهاد خوبیه فقط نمیدونم چطوری تینا روراضی کنم که ویزیت بشه... حاال با توجه به اینکه خودتون میگید تینا از  -

 اری رو که امروز کرد فراموش کنید.تعادل روانی برخوردار نیست شما باید بتونید ک

 

 فراموش کنم؟ ولی من تا بحال نتونستم هیچ خاطره تلخی رو از یاد ببرم که این دومیش باشه. -

 

 اگر بیاد ازتون معذرت خواهی کنه چی؟ -

 

 اصال دلم نمیخواد یه بار دیگه ببینمش حتی برای اینکه بخواد معذرت خواهی کنه. -

 

 دم شما اینقدر کینه ای باشید.فکر نمی کر -

 

 منم فکر نمیکردم شما انتظار داشته باشید که من هر بی احترامی رو فراموش کنم. -

 

من انتظار ندامر، خواهش کردم و البته اگر بدونید که تینا تا حاال از کسی یا واضحتر بگم از هیچ دختری عذرخواهی  -

در از رفتار امروز تینا با شما متاسفم که الزم می دونم حضورا از شما نکرده پس توجه داشته باشید که من ااونق

 معذرت خواهی کنه.

 

 نه الزم نیست. -

 

 میتونید بگید به چه علت؟ -

 

 به جای پاسخ دادن به سوالش گفتم: اگر همین جا ها نگه دارید من پیاده میشم.
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 چرا؟ تا جلوی منزل میرسونمتون. -

 

 ین مزاحمتون نمی شمبیشتر از ا -

 

 مزاحم نیستید لطفا راهنمایی کنید از کدوم طرف برم و دیگه ام تعارف نکنید. -

 

 سر چهار راه بپیچید سمت راست. -

 

در حالیکه به طرف راست میپیچید گفت: می دونید خیلی کنجکاو شدم بدونم چه کسی اینو به شما هدیه داده. ممکنه 

 ارضا کنید؟ کنجکاوی منودر این مورد

 

 در حالیکه کیف را نگاه میکردم گفتم: پدرم

 

 با ناباوری گفت: پدرتون؟

 

 بله.. باور نکردید؟ -

 

 چرا ولی یه کم... -

 

 نگذاشتم ادامه بدهد و گفتم: از قیافتون پیداست که باور نکردید پس توضیح دروغی ندید.

 

اس. ولی حاال که میگید از طرف پدرتونه حرفتون رو قبول میکنم. من فکر میکردم این هدیه از طرف کسی دیگه  -

 حتما پدرتون وقتی هدیه اش رو این طوری ببینه خیلی ناراحت میشه.

 

 بابا دیگه نیست که ببینه چه بالیی سر هدیه اش اومده. -

 

این  ه به تینا گفتم که باعثمن واقعا متاسفم خانم رسام. هم از بابت فوت پدرتون هم ازبابت حرف نسنجیده ای ک -

ماجرا بشه. نمیخواستم مقابل او اشک بریزم نفس عمیقی کشیدم وگفتم: بهتره دیگه در موردش صحبت نکنیم در 

 ضمن لطف کنید بپیچیدخیابون بعدی.

 

وارد خیابان که شدیم متوجه سه پسر جلوی مجتمع شدم، به دقت نگاه کردم وکمی که نزدیکتر شدیم عماد را 

اختم. بی گمان در انتظار من جلوی مجتمع جمع شده بودند. امروز دیگر حوصله ی این سه مسخره را نداشتم تنها شن

راه چاره کمک گرفتن از اقای فرهنگ بود. در حالیکه سعی میکردم کامال به سمت اقای فرهنگ بچرخم تا انها مرا 

 ع در بشید.نبینند گفتم: اقای فرهنگ اگر ممکنه سریع از جلوی این مجتم

 

 در حالیکه سرعت ماشین را باال میبرد گفت: اتفاقی افتاده؟
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نه چیز زیاد مهمی نیست. لطف کنید بریدتوی اولین کوچه.وقتی وارد کوچه شد. گفتم: خوب ممنون من همین جا -

 پیاده میشم.

 

 خانم رسام مشکلی پیش اومده؟ -

 

 مشکل که نه. -

 

 اس؟ بی انکه منتظر جواب بماند گفت: اون سه تا پسر جوون باهاتون نسبتی داشتند؟ خونتون توی همین مجتمع-

 

 نسبت که نه... همسایه هستند. -

 

 نمیخواستید مارو باهم ببینن؟ -

 

 اونکه نه ، ولی خب چطوری بگم.... می دونید.. -

 

 حرفم را برید و گفت: چرا نکنه.... اصال بهتره خودتون توضیح بدید.

 

 چون به کمک شما احتیاج دارم بهتون میگم وگرنه یک کلمه هم حرف نمیزدم. -

 

 من به یک دنده بودن شما ایمان دارم حاال توضیح بدید. -

 

درحالیکه از حرفش خنده ام گرفته بود گفتم: این سه پسر به دلیل اینکه من بهشون محل نمی ذارم قصد ادب کردن 

تند ولی من امروز حوصله ایناروندارم شما باید سرشون رو گرم کنید تا من برم توی منودارند. حاالم منتظر هس

 مجتمع.

 

 بر فرض امروز تونستید این طوری ازدستشون در برید فردا چه کارمیکندی؟ -

 

 سر فرصت هر سه تاشون روادب میکنم فقط امروز ظرفیتم تکمیل شده وگرنه به کمک شما احتیاجی نداشتم. -

 

 اخه به صرف اینکه بهشون اهمیت نمیدید که نباید این طوری کنند. مطمئنید که همه ی ماجرارو توضیح دادی. -

 

چند روز پیش توی راه پله منتظرم بودند منم با دوسه تا جمله حسابی ردشون کردم. اونام منو تهدید کردند که  -

 حسابمو برسند.

 

 ال نشنیدین که میگن زبان سرخ سر سبز دهد برباد؟درحالیکه سرش را تکان میداد گفت: تا حا

 

 بانگاهی به ساعتم گفتم: خب بهتره بجای این حرفا زودتر کمکم کنید وگر نه مامانم دلواپس میشه.

 

 بفرمایید چی کار کنم؟ -
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تو ازشون  از این جا دور بزنید و برید جلوی مجتمع و ازشون ادرس یه جایی رو بپرسید وقتی دیدید من رفتم -

 تشکر کنید وبرید به همین راحتی..

 

 واحد شما طبقه چندمه؟ -

 

 سوم. -

 

ولی بهتره در مورد اینا یه فکر اساسی کردهر چقدرم که شما زرنگ باشید به هر حال یه نفرید و اون سه نفر. این  -

راب دارم اون موقع شما اینقدر قدر هم هر چیزی رو سرسری نگیرید. واقعا از شما تعجب میکنم من جای شما اضط

 خونسردید که حرص منو درمیارید.

 

 شما دارید موضوع رو زیادی بزرگ میکنید. -

 

اااا شما چرا متوجه نیستید؟ اخه چطوری برای شما توضیح بدم؟ شما در برابر این سه نفر نمی تونید کاری بکنید؟ -

 میفهمید چی میگم؟

 

 واید منو از اینا بترسونید؟ من اصال اینارو ادم حساب نمیکنم که بخوام...اقای فرهنگ شما برای چی میخ-

 

نگذاشت حرف بزنم و گفت: چون ادم نیستند باید ازشون پرهیز کرد.. نمی دونم چطوری بهتون تفهیم کنم که چه 

 منتظر شما باشند؟ کارایی از اینا ساخته اس. ... اصال چرا از مامانتون نمیخواید هر روز این ساعت جلوی مجتمع

 

 اقای فرهنگ دیر شد... -

 

 درحالیکه سرش را به عالمت تاسف تکان میداد گفت: مواظب خودتون باشید...

 

 چشم از لطفتون ممنون و خدانگهدار -

 

 خدا نگهدار فقط وقتی رفتید توی مجمتع سریع برید توی خونه باشه؟ -

 

 باشه ، حتما -

 

و سپس راه افتادم. از کوچه که خارج شدم ماشین اقای فرهنگ را دیدم که جلوی مجتمع پارک چند ثانیه صبرکردم 

شده و عماد و فرزاد و بهروز در حال ادرس دادن به او بودند. به سرعت قدم هایم افزودم و بدون اینکه انها متوجه 

که رسیدم از پنجره نگاهی به بیرون من باشند وارد مجمتع شدم و به سرعت از پله ها باال دویدم. جلوی در واحد 

انداختم و اقای فرهنگ را دیدم که به عالمت تشکر دستی برای انها تکان داد و رفت. از جلوی پنجره کنار رفتم و 

 وارد خانه شدم.
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 ضربه ای به در اتاق اقای فرهنگ) بزرگ( زدم و وارد شدم و گفتم: امری داشتین؟

 

 بیا بشین جانم.. -

 

 او نشستم و منتظر شدم تا شروع به صحبت کند. مقابل

 

خانوم رسام من خیلی شرمنده ام دلم میخواد بدونی چقدر از رفتارتینا دلگیر شدم،خصوصا در مورد یادگاری  -

پدرت. وقتی فربد موضوع را برام تعریف کرد اونقدر خجالت زده شدم که نمی تونستم بیام و تو چشات نگاه کنم. 

من دیشب تینا رو تنبیه کردم و قدغن کردم که دیگه پا به شرکت بذاره. حاال فرض کن من پدرتم  مطمئن باش که

 که دارم ازت عذر خواهی میکنم منو ببخشی.

 

 نیازی نیست اینقدر خودتون رو ناراحت کنید من رفتار تینا رو به بزرگی و خوبی شما می بخشم.  -

 

 با گذشتی هستی. من از اینکه توی این شرکت کار میکنی خیلی خوشحالم. مرسی دخترم واقا که دختر با شعور و -

 

 ممنون اقای فرهنگ و برخاستم وگفتم: امری نیست -

 

 عرضی نیست جانم. بفرمایید.از اتاق که خارج شدم اقای فرهنگ وارد شد. -

 

 سالم -

 

 سالم دیروز چی شد؟-

 

 به لطف شما مشکل برطرف شد. -

 

 امانتون گفتید سر ساعتی که میایید جلوی مجتمع منتظرتون باشه؟به م -

 

 فکر نمی کنم اینقدر بیکار باشن که هر روز منتظر من بمونند. -

 

 خب کار خیلی اشتباهی کردید چرا به حرف من گوش نکردید ؟ چرا موضوع رو جدی نگرفتید؟ -

 

 برای اینکه فکر نمی کنم اینقدر جدی باشه. -

 

 تما باید اتفاقی بیافته تا بهتون ثابت شه موضوع جدیه؟ اگه امروز باز منتظرتون باشن چی؟ح -

 

 اگر امروزمنتظر بودن یه فکر اساسی میکنم. -

 

 در همین حین اقای انتظامی وارد اتاق شد و گفت: خانم رسام پرونده....
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م ای انتظامی االن براتون میارم. پرونده را برداشتنگذاشتم حرفش را تکمیل کند و گفتم: ببخشید فراموش کردم آق

ومیخواستم به اتاق اقای انتظامی بروم که تلفن به صدا در آمد. خواستم برگردم که اقای انتظامی گفت: من جواب 

میدم. پرونده را به اتاق اقای انتظامی رساندم و به اتاقم برگشتم. اقای فرهنگ گوشی تلفن را روی دستگاه گذاشت و 

 گفت: اقایی با خانم گلچین کار داشت. 

 

حدس زدم که این اقا کسی جز منصور نیست. در دلم گفتم: بیچاره این بار هم که میخواست جواب بگیره من گوشی 

را برنداشتم. یک ساعت بعد اقای فرهنگ همراه اقای انتظامی از شرکت خارج شد تازه ساعت دو بود و الناز هنوز به 

د. حوصله ام حسابی سر رفته بود که ضربه ای به در خودر و مردی وارد شد و سالم کرد. نگاهش شرکت برگشته بو

کردم و او را به خاطر اوردم منصور بود. برخاستم و گفتم: سالم بفرمایید و با دستم به صندلی کنار میز اشاره کردم . 

 . خانم گلچین هستن؟درحالیکه برمی نشست گفت: متشکر معذرت میخوام که دوباره مزاحم شدم

 

 متاسفانه نه -

 

 سری تکان داد و گفت: مطمئن باشم

 

 بله یه پیغام از طرف ایشون دارم. -

 

 هر چند حدس میزنم ولی بفرمایید -

 

 چرا اینقدر ناراحتید؟ یعنی از شنیدن جواب مثبت الناز زیاد خوشحال نیستید -

 

یدم؟ و با تصدیق من جعبه ای را از جیب پالتویش بیرون کشید و گفت: با تعجب نگاهم کرد و گفت: چی؟ درست شن

زحمت بکشید اینو از طرف من تقدیمش کنید. جعبه را از دستش گرفتم و در حالیکه ان را نگاه می کردم گفتم: 

 مسلما الناز با دیدن این دوتا غنچه گل سرخ که نوید بخش خوشبخیته خوشحال میشه.

 

 یدنتون خوشحال شدم.. خدانگهدارممنون خانم از د -

 

 خداحافظ -

 

نشستم و دوباره به جعبه نگاه کردم. دو غنچه کوچک روی پارچه سفید براقی که ته جعبه را پوشانده بود کنار هم 

 قرار داشتند و برگهای سبز کوچکشان ساقه شکننده و ظریفشان را از دید مخفی کرده بود: وای چقدربا احساس

 

 دای اقای فرهنگ را شنیدم که گفت: درسته هدیه قشنگی بهتون دادهناگهان ص

 

 سرم را بلند کردم و با خودم گفتم: وا این کی اومد که من نفهمیدم و گفتم: سالم ببخشید من اصال متوجه شما نشدم

 

 بله سرگرم بودید. جلسه عمو تموم شد؟ -
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 نه یک ربع دیگه مونده.-

 

راه اقای محمدی را بگیرید و یه قرار برای فردا ساعت ده سر ساختمون بذارید. شماره را نشست گفت : شماره هم

گرفتم وبه محض شنیدن بوق ازاد گوشی را به سمتش گرفتم. درحالیکه با دستش گوشی را به طرف خودم 

ن اقای برمیگرداند گفت: خواهش میکنم . با حرص گوشی را به گوشم نزدیک کردم و در همان لحظه صدای خش

 محمدی را شنیدم که میگفت: الو الو

 

 ناچار گفتم: الو سالم اقای محمدی -

 

 سالم خانوم رسام.. درست گفتم؟ -

 

 بله.. اقای فرهنگ یه قرار مالقات برای فردا ساعت ده سر ساختمون میخواستن. -

 

 اقای فرهنگ یا فربد؟ -

 

 فربد -

 

 یر کنه نمی پذیرمشپس بهش بگید اگه یه دقیقه هم د -

 

 حتما فرمایشی نیست؟ -

 

 خدانگهدار -

 

 خداحافظ و در حالیکه نفس عمیقی می کشیدم گفتم: گفت اگر یک دقیقه هم دیر کنید شما رو نمی پذیره -

 

 پس من فردا ساعت ده و پنج دقیقه میرم ببینم منو میپذیره یا نه؟ -

 

 نمی بینید.پس مطمئن باشید که اقای محمدی رو  -

 

 سرش را تکان داد و گفت: چرا دوست ندارید با مهیار همکالم شید؟

 

 من؟؟ اشتباه میکنید -

 

 من اشتباه میکنم. مهیار که اشتباه نمی کنه. میگه من فکر میکنم خانم رسام با عزائیل راحت تر از من باشه. -

 

ر میکنم عزرائیل جرات نداره سراغ اقای محمدی بره برای درحالیکه از تعبر او خنده ام گرفته بود گفتم: منم فک

 اینکه ایشون خیلی خشن و بد اخالق هستند.
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درحالیکه میخندید گفت: تا حاال نشنیدم کسی به مهیار بگه خشن. بیچاره قیافه و صداش خشن و عبوس به نظر میاد 

 نمیدونید چه روح لطیفی داره .. و خندید

 

 ه صدا در اومد گوشی را برداشتم و گفتم: بلهدر همین موقع تلفن ب

 

 الو... رمینا؟ -

 

 بله مامان سالم. -

 

 سالم کی میای خونه؟ -

 

 پنج دقیقه دیگه از شرکت میام بیرون. برای چی؟ -

 

 یعنی کی میرسی خونه؟ -

 

 نهایت چهل و پنج دقیقه دیگه خونه ام. برای چی؟ -

 

 بیای خونهنمیخوام تا پنج و نیم  -

 

 اتفاقی افتاده؟ -

 

 نه امروز میخوام یک ساعت بیشتر تنها بمونم  -

 

 این درست، ولی من این یک ساعت رو کجا سرگردون بشم؟ -

 

 رمینا با من بحث نکن . برو پارک برو توی خیابون توی شرکت بمون.. یه کاری بکن. -

 

 چشم چشم شما عصبانی نشید -

 

 گفتم؟ پس فهمیدی چی-

 

 بله فهمیدم -

 

 پس خیالم راحت باشه -

 

 بله راحت باشه -
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با قطع شدن تماس به فکر فرو رفتم: یعی چی شده؟ حتما باز عمو اومده اون طرفا و مامان نمیخواد که ما همدیگر رو 

دم. شتاق دیدن عمو نبوببینیم. من نمی فهمم دلیل مامان چیه، ای کاش برام توضیح میداد شاید منم دیگه اینقدر م

 حاال کجا برم خسته و مونده.

 

 با صدای اقای فرهنگ که گفت: اتفاقی افتاده به خودم اومدم.: نه چیز مهمی نیست

 

 مطمئنید که چیز مهمی نیست؟ -

 

 شدم. ساکت البته.... فقط و با یاد اوردن اینکه اقای رستمی چند دقیقه قبل به خاطر کار مهمی زودتر از هروز رفت، -

 

 به من بگید شاید بتونم کمک کنم. -

 

 میخواستم امروز یه کم دیرتر از شرکت برم ولی یادم اومد که اقای رستمی زودتر رفته. -

 

 حاال میخواید چیکار کنید؟ -

 

 باالخر یه کاری میکنم  -

 

مون . ن عمو با اقای عظیمی قراره برن سر ساختمن یه پیشنهاد دارم که بهتون توصیه میکنم قبول کنید... ببینید اال -

منم اومدم یه امانتی از عمو بگیرم و برم. به نظر من بهتره شما همراه من بیاید چون تقریبا مسیرمون یکیه چون من 

 این امانتی رو باید به یکی از دوستام بدم . اون امانتی رو به ارش میدم و بعد از همون طرف شما رو میرسونم و خودم

 برمیگردم موافقید؟

 

 من نمیخوام مزاحم شما بشم. -

 

ببینید من باید اون مسیر رو طی کنم چه شما باشید چه نباشید. پس تعارف نکنید باشه؟ با تکان دادن سرم موافقت  -

 کردم. چند دقیقه بعد اقای فرهنگ امانتی را تحویل گرفت و گفت : حاضرید؟

 

 فتم: بلهپالتو و کیفم را برداشتم و گ

 

 فربد درحالیکه در اتاق اقای فرهنگ را قفل میکرد گفت: اینو یادتون رفت بردارید. و به جعبه گل الناز اشاره کرد.

 

 نه یادم نرفته. الزم نیست ببرمش خونه. -

 

ست ا شکابروهاش رو باال برد و حرفی نزد. ده دقیقه ای سکوت بینمان حکمفرما شد و در اخر اقای فرهنگ سکوت ر

 و گفت:

 

 می تونم یه سوال ازتون بپرسم؟ -
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 بپرسید.. -

 

 یه کم خصوصیه اشکالی که نداره؟؟ -

 

 به نظر من پرسیدن هیچ سوالی اشکالی نداره مخاطب اگر نخواست می تونه جواب سوال رو نده. -

 

 وبدیددرحالیکه به خیابان خیره شده بود گفت: ولی شما لطف کنید جواب سواالم ر

 

 پس چندتا سواله نه یکی! -

 

 سوال که زیاده ولی امروز به سه چهارتاشون جواب بدید کافیه. -

 

 باشه شروع کنیم -

 

 فکر نمیکنید بایست هدیه اون اقا رو با خودتون میاوردید یا واضحتر بگم برای چی اونو برنداشتید؟ -

 

 بعدی؟خب چون الزم نبود با خودم بیارمش . سوال  -

 

 شما قصد دارید با ایشون ازدواج کنید؟ -

 

 نه چطور همچین فکری کردید؟ -

 

پس چرا اون هدیه رو ازش قبول کردید شما میدونید وقتی یه دختر از یه مرد گل قبول کنه با توجه به این که اون  -

 مرد ازش خواستگاری کرده باشه چه معنی میده

 

 ن رو بدم یه سوال دارم. شما اون کاغذ رو خوندید. درست میگم؟قبل از اینکه جواب سوالتو -

 

بله اما عمدی نبود. شما کاغذ رو روی میز من جا گذاشتید ولی من نمی دونستم این همون کاغذیه که روز قبل از  -

اجازه  بهم اون اقا گرفتید. فکر کردم مربوط به شرکته. خط اول رو که خوندم فهمیدم همون کاغذه و دیگه کنجکاوی

ندادبقیه اش رو نخونم. می دونم کارم دوراز ادب بوده ولی منم مثل شما کنجکاو شده بودم. حاال دیگه نمی دونم 

شمام تا حاال نامه کسی رو خوندید یا نه. به هر حال ازتون معذرت میخوام. حاال که جواب سوالتون رو گرفتید جواب 

 سوال منو بدید.

 

با من ازدواج کنه و اون نامه مال دختر مورد عالقه اش بود که به من داد تا به اون برسونم و اون اون اقا قصد نداره  -

 جعبه گل به خاطر جواب مثبت دختر به پیشنهادش بود.

 

 خیلی کنجکاو شدم بدونم اون دختر کیه؟ -
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 کنجکاوید یا میخواید مطمئن شید من راست میگم؟ -

 

 شما چه پنهون.. هردوش از خداکه پنهون نیست از -

 

 از اینکه اینقدر راحت اعتراف میکرد خنده ام گرفت و گفتم: الناز..در حالیکه متعجب شده بود گفت: خانم گلچین؟!

 

 بله درست شنیدید. -

 

 پس یعنی دیگه جواب قطعی رو داد؟ -

 

 با اجازه شما بله -

 

 حیف شد دختر خیلی خوبی بود. -

 

ش کردم.یعنی اون الناز رو میخواسته ولی فرصت نکرده ازش خواستگاری کنه؟ و با تاسف گفتم: خب با تعجب نگاه

الناز سه ساله که توی شرکت شما بوده نمی تونستید یه طوری بهش بفهمونید که بهش عالقه دارید؟ این همه سستی 

 و اهمال کفر ادمو باال میاره.

 

 تان بهش عالقه مند بود. واقعا براش متاسف شدم.شما چطور؟فکر می کنم سوتفاهم شده. یکی از دوس -

 

اگر اون اقا به الناز عالقه مند بود میبایست به هر طریقی به الناز میفهموند که دوستش داره وقتی بیخودی این همه  -

 .صبر کرده معلوم میشه ادم بی عرضه و بی خاصیتی بوده و منم برای همچین ادمی هیچوقت متاسف نمی شم
 

 خب فکر میکرد الناز  بهش جواب منفی میده برای همین این دست و اون دست میکرد. -

 

 این دیگه عذر بدتر از گناهه دیگه مردی که ندونه دختر مورد عالقه اش بهش جواب مثبت میده یا منفی نوبره! -

 

 ؟مگه مردا علم غیب دارند که بدونن دخترا بهشون جواب مثبت میدن یا منفی -
 

 علم غیب ندارن ولی یه ذره احساس و شعور که دارن. -

 

شما چون خودتون دخترید االن دارید خیلی تند میرید. مطمئنم اگر مرد بودید این قدر برای غرور خودتون ارزش  -

 قائل بودید که فی الفور از دختر موردعالقتون خواستگاری نکنید.

 

و از دختری خوشم می اومد قبل از اینکه با بی عرضه بازی از دستش بدم به غرور... من مطمئنم اگرم مرد بودم  -

خواستگاریش میرفتم اگر جوابش مثبت بود که به ارزوم میرسم و اگرم منفی بود بیخودی عمرم رو پا تلف نمی 

ی کردم. فرض کنید که من باهاش اشنا شدم و براش هر کاری کردم وبعد از سه چهار سال که ازش خواستگار
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میکردم اون میگفت نه نمی تونم به تو به چشم شوهر نگاه کنم و تو رو به عنوان دوست دوست دارم.... پس وقتی از 

 اون اول ازش خواستگاری کنم بی خودی سه چهار سال از عمرم رو پای یه عشق دوستانه هدر نمیدم.

 

 رو به خودشون عالقه مند میکنند. ولی مردا معتقدن که با حمایت از دختر مورد عالقشون ، اون دختر -

 

عالقه ای که با کمک و حمایت و پول به دست بیاد ذره ای ارزش نداره وقتی کمک و حمایت مادی و معنوی قطع  -

 بشه رشته محبت هم قطع میشه. پس دوباره این جا این پسره اس که سرش بی کاله میمونه.

 

شما گفتید رو نشنیدم می دونید شما به نظر من دختر خیلی عجیبی من تا حاال از هیچ دختری این حرفایی که  -

 هستید. حرفا و حرکاتتون برای من تازه اس فکر میکنم....

 

 فکر میکنید چی؟ پس چرا ساکت شدید؟ -

 

چه ببینید من یه ادمی ام که از اظهار نظر دیگران درمورد خودم ناراحت نمیشم و انتظار دارم مخاطب ام از حرفام  -

درست و چه غلط ناراحت نشه. حاال اگر من و شما بخوایم باهم حرف بزنیم و شما مدام از حرفا و نظرات من ناراحت 

شید که دیگه نمی تونیم با هم حرف بزنیم و البته با توجه به اینکه شما خودتون خیلی راحت با مخاطب برخورد 

 ی گم؟میکنید پس نباید از حرفای دیگران ناراحت شید درست نم

 

بله درسته.ولی شما تا حاال باید فهمیده باشید که من با شنیدن حرفای دیگران درمورد خودم مثل بقیه دخترا -

 عصبانی نمیشم.

 

اینو فهمیدم.ولی جنگ اول به از صلح اخر. حاال راحت تر میتونم حرف بزنم. مثال من فکر میکنم که شما اصال نیازی  -

 طور نیست؟به این شغل ندارید. این 

 

 برعکس من به شدت به این شغل نیاز دارم. -

 

 حتما برای خرید کیف و لباس و کفش به پولش نیاز دارید. -

 

 اخه شما به چه دلیل همچین فکری میکنید؟ -

 

ف لبه چند دلیل.. اول اینکه روز مصاحبه اونقدر بد جواب سواالی منو دادید که گفتم این خانم فقط برای وقت ت -

 کردن اومده نه برای استخدام شدن.

 

 پس چرا قبولم کردید؟ -
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نمی دونم.... از بقیه اصال خوشم نمیومد. دلیل دومم رفتارتونه.. من ندیدم یه کارمند با رئیس شرکتش مثل شما  -

ارید... زی ندحرف بزنه... دلیل سومم ظاهر شماست. تنوع و کیفیت لباساتون نشون میده که اصال به این حقوق نیا

 حاال خودتون میتونید جریان رو بگید چیه؟

 

خیلی واضحه ما توی یه حادثه هر چی داشتیم از دست دادیم البته من بخاطر از بین رفتن ثروتم ناراحت نیستم ولی  -

به یا حداقل توی اون حادثه هم بابام رو از دست دادم و هم برادرم رو. ای کاش همین خونه ام نداشتیم ولی بابا و روز

 یه نفرشون پیش ما بودن.

 

من واقعا متاسفم از اینکه شما رو به یاد گذشته تون انداختم. جداً معذرت میخوام. ای کاش اینقدر کنجکاوی نکرده  -

 بودم.

 

 کنجکاوی شما فرقی به حال من نمیکنه. چونکه من همیشه به فکر اونام و هیچ وقت نمی تونم فراموششون کنم. -

 

 منم تقریبا وضع شما رو دارم. تک فرزندم و پدرم سالهای دور وقتی پنج سالم بود فوت کرده. -

 

براتون متاسفم ولی نه به اندازه ای که برای خودم متاسفم. چون شما اصال خاطره ای از پدرتون ندارید که شما رو  -

ی نشود. پس از مدتی سکوت اقای فرهنگ دوباره به یاد ایشون بندازه ولی من.... خودم را کنترل کردم که اشکم جار

به حرف در امد و گفت: فضولی نباشه منو ببخشید میخوام بدونم شما به جز این حقوقی که از ما میگیرید در امد دیگه 

 ای هم دارید؟

 

 نه -

 

 مامانتون چه کار میکنه؟ -

 

 ز دستم دلگیرهاون هنوز داره توی گذشته زندگی میکنه. هنوزم سر شغل من ا -

 

 با مرگ پدرتون کنار اومده؟ -

 

 مامان زیادی حساسه. بابا خیلی بهش میرسید. از  -

 

گل نازک تر بهش نمیگفت. مثل یه بچه به مامان رسیدگی می کرد فکر نمیکنم مامان تا اخر عمرش بتونه بابام رو 

 فراموش کنه.

 

 با برادرتون رابطه خوبی داشتید؟ -

 

 خیلی... فقط برادرم نبود. دوست و همبازیم بود.اره  -

 

 چند سال باهم تفاوت سنی داشتید؟-
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 سی چهل ثانیه -

 

 دوقلو! شبیه به هم بودید؟ -

 

 شبیه که نه ولی خیلی معلوم بود دوقلو هستیم. -

 

شین پیاده میشد گفت: هنوز هم خوش بحال شما من که هیچ وقت یه برادر یا خواهر نداشتم ودرحالیکه از ما -

 زودتر برمیگردم.

 

هنوز از رفتنش نگذشته بود که صدای زنگ موبایلش بلند شد. هرکس بود خیلی بد پیله بود و باالخره بعد از یک 

دقیقه خسته شد. به سمتی که او رفته بود نگاه کردم. او را همراه مردی هم سن و سال خودش دیدم که درحالیکه با 

یخندیدند از خیابان عبور کردند و به ماشین رسیدند دست هم را فشردند و از هم جدا شدند.اقای هم میگفتند و م

فرهنگ سوار ماشین شد و گفت: ببخشید که معطل شدید ودر حالیکه دو میزد گفت: سر ساعت پنج و نیم باید خونه 

 باشید؟

 

 بهتره که باشم -

 

 با این ترافیک اون ساعت خونه باشید.خب االن پنج و پنج دقیقه اس. فکر نمیکنم  -

 

 اشکالی نداره -

 

 در همین موقع دوباره صدای زنگ موبایلش بلند شد، گفتم: چند دقیقه پیش هم یکی باهاتون تماس گرفت.

 

درحالیکه شما را میخواند گفت: این دیگه کیه و دکمه را فشار داد و گفت:بله.... سالم چطوری؟.... خوبم.....توی 

یابون....چیکار داری؟..... نه من کار دارم.....نمیتونم میفهمی چی میگم؟...خب به من چه مربوطه اون مشکل توئه... خ

مگه من راننده تو شدم که بیام ترو ببرم خونه؟ یه اژانس بگیر وبیا... ببینم مگه تو فارسی سرت نمیشه..... من االن 

م اون سر دنیا سراغ تو ولی بهت توصیه میکنم زود بیای خونه چون عمو کار داردم اگر بیکار بودم حوصله نداشتم بیا

از دستت عصبانی بود اگر دیر کنی و وضعت هم نا مناسب باش دیگه خونت مباحه حاال خود دانی.... ببین تینا من 

ول دادی عه قبهت تذکر داده بودم گفته بودم اگر بخوای به کارات ادامه بدی من دیگه کمکت نمی کنم یادته اون دف

که دیگه خونه اونا نری؟ پس چی شد؟ یعنی تو برای حرف خودت هم ارزش قائل نیستی؟.....برای من توضیح نده 

چون برام مهم نیست و اصال دلم نمی خواد بشنوم....... اره این حرف اخرمه.... مطمئن باش.... مودب باش تینا.... نه 

 و تلفن را قطع کرد.توام اگه میخوای شب راحت بخوابی زود بیا 

 

 اقای فرهنگ من مزاحم کار شما شدم؟ اگر کاردارید من همین جا پیاده میشم. -

 

 نه میرسونمتون. -
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هر دو ساکت شدیم وتا وقتی به خانه رسیدیم هیچ کدام سکوت را نشکستیم .مقابل خانه ماشین را متوقف کرد و 

 گفت : اون سه تا رو نمی بینم

 

 ینقدر هم بیکار نیستن.گفتم که ا -

 

 زیاد امیدوار نباشید شاید تو راه پله ها منتظر باشن -

 

 خدا نکنه -

 

 گفتید یه فکر اساسی میکنید یادتون نره ها! -

 

 نه مطمئن باشید.از اینکه مزاحمتون شدم عذر میخوام. -

 

 ره دست تکون بدید می بینمتون.خواهش میکنم. می مونم تا به در اپارتمان برسید. اگر از اون پنج -

 

حتما بازم ممنون خدانگهدار و از ماشین پیاده شدم و راه پله را سریع طی کردم و مقابل پنجره دستی برای او که  -

 هنوز به انتظار من مانده بود تکان دادم و وارد خانه شدم.

 

مرتب کردم که تلفن به صدا درامد گوشی را  ده دقیقه بیشتر به ساعت چهار باقی نمانده بود وسایل روی میزم را

 برداشتم و گفتم:

 

 بله -

 

 الو رمینا -

 

 سالم مامان -

 

 سالم عموت اینجاست منتظره که ببینتت اگه میتونی رودتر بیا... با هیجان گفتم: عمو؟ -

 

 ی چی گفتم؟اره و در حالیکه تن صدایش را پایین اورده بود گفت: رمینا تحویلش نگیر شنید -

 

گفتم: چشم شما عصبانی نشید و به سرعت برخاستم و از اقای فرهنگ اجازه ی مرخصی گرفتم و پله هارا دوتا یکی 

پایین رفتم و از ساختمان بیرون زدم. به خیابان رسیدم اولین ماشین را که سرراهم سبز شد سوار شدم. در حالیکه می 

 ا سریعترنشستم گفتم: میرم.... البته دربست لطف

 

 چشم خانم..... متاسفانه اسمتون رو نمی دونم و به عقب برگشت. -

 

 با دیدن منصور با تعجب گفتم: شمایید باور کنید من متوجه نشدم 
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 اشکالی نداره دوبار شما به من کمک کردید یه بار هم من به شما کمک میکنم -

 

 مرسی لطف میکنید -

 

 خواهش میکنم خانم..... -

 

 رسام -

 

 بله خانم رسام.. الناز به شما چیزی نگفته؟ -

 

 درباره ی امشب که قراره بهتون جواب بده -

 

 بله میترسم یه بار بگه نه -

 

 نترسید فقط شما قدر الناز رو بدونید دختر خوبیه متین و محجوب و مودب و خانم -

 

 لبخندی زد و گفت: خیالتون راحت باشه.

 

 وارم خوشبخت بشیدامید -

 

 ممنون.. خانم رسام راهنمایی کنید که از کدوم طرف برم -

 

 چهار راه بعدی پیاده میشم خیلی مزاحم شما شدم. -

 

 تعارف نکنید خانم رسام. تا منزل می رسونمتون فقط بگید کدوم طرف؟ -

 

 اخه راهی نمونده شمام از مسیرتون منحرف میشید -

 

وری خودم رو سرگر م کنم تا ساعت نه بشه و با اقای گلچین تماس بگیرم اصال احساس نکنید که من باید یه ج -

مزاحم من شدید. گذشته از اون من خیلی خوشحالم که می تونم یه طوری محبت های شما رو جبران کنم می دونید 

 یلی دلشوره داشتم ولی االن ارومترمشما با این ارامش و خونسردی به منم ارامش میدید قبل از اینکه شما رو ببینم خ

 

 خوشحالم که وجودم مثمر ثمر بوده -

 

 جدا اگر شما نبودید من نمی دونستم چطوری با الناز ارتباط برقرار کنم واقعا ممنوم.... -

 

 خواهش میکنم.. حاال که قصد دارید منو تا دم در خونه برسونید بپیچید توی همین خیابون -
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 چشم... -

 

 مقابل مجتمع که رسیدم گفتم: مرسی... همین جا پیاده میشم

 

 درحالیکه ماشین را متوقف میکرد گفت: خواهش میکنم

 

با سرعت پله ها را طی کردم و مقابل در اپارتمان ایستادم تا نفسی تازه کنم . به ساعتم نگاه کردم ساعت چهار و 

م زنگ را فشردم و پس از چند ثانیه با کلید در را باز کردم و مامانم را بیست دقیقه بود.برای اینکه ورودم را اعالم کن

 مقابلم دیدم.

 

 سالم مامان -

 

 به جای اینکه جواب سالمم را بدهد ارام گفت: دیگه سفارش نمی کنم و دستش را پشت کمرم گذاشت و گفت بریم.

 

پدر بود اما خیلی جوان تر نشان میداد و مثل پدر مرتب و همراه مامان به راه افتادم در هال با عمو مواجه شدم شبیه 

خوش لباس بود. به احترامم برخاست . به طرفش رفتم و سالم کردم. دستم را در دستش فشرد و با دقت به چهره و 

اندامم نگاه کرد در حالیکه سرش را تکان میداد گفت: زیبا و ظریف و کشیده درست .... مثل مامانت و بوسه ای 

 ف از گونه ام برداشت. در حالیکه نگاهش میکردم گفتم: شمام خیلی شبیه پدر هستید.ظری

 

 ولی به خوش شانسی اون نبودم که دختری مثل تو داشته باشم. -

 

 خوش شانس... اگر پدر شانس داشت که حاال زیر خاک نخوابیده بود. -

 

 بطی ندارهمرگ یه امر طبیعیه دخترم. به خوش شانسی و بد شانسی ر -

 

 ولی بابا و روزبه با مرگ طبیعی زیر خاک نرفتند. -

 

به هر حال اونا رفتن چه طبیعی چه غیر طبیعی و منم از رفتن اونا متاسفم ودر حالیکه به مامان نگاه میکرد گفت:  -

 دلم میخواد اینو باور کنید

 

 اش متاسف نباشه؟؟باور میکنیم... مگه کسی میتونه از مرگ برادر و برادرزاده  -

 

 دستانم را در دست گرفت و با خوشحالی گفت:

 

 از اینکه منو درک میکنی خیلی خوشحالم

 

 مامان با حرص بلند شد وگفت: رمینا برات چایی بیارم
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 شما بشینید خودم میارم -

 

ین اوردم و گفتم: خوب از خودتون نه خودم میارم و باز اشاره کرد که عمو را تحویل نگیرم و رفت تن صدایم را پای -

 بگید

 

 نمی دونم از کجا شروع کنم و چی بگم ؟ -

 

می دونید خیلی کنجکاوم بدونم این همه مدت کجا بودید هیچ وقت شما رو ندیده بودم. اصال نمی دونستم که عمو  -

از دست میرفت تا شما به دیدن ما  دارم چرا این همه مدت از ما دوری کردید؟ چرا حاال اومدید؟ یعنی حتما باید پدر

 می اومدید؟

 

 یعنی تو از وجود من بی خبر بودی؟ -

 

 دقیقا تا دوهفته پیش. -

 

 خب من نمی دونم چی باید بهت بگم -

 

 همین سواالتی رو که پرسیدم جواب بدید -

 

افتاده باهم دعوامون شد ومیونه  میدونی چیه؟ منو پدرت وقتی تقریبا هم سن تو بودیم سر یه موضوع پیش و پا -

 مون بهم خورد و دیگه دیگه سراغی از هم نگرفتیم

 

خب اگر پیش و پا افتاده بود چرا زودتر به سراغمون نیومدید. مسلما پدر اونقدر کینه ای نبود که شما رو از خودش  -

 برونه.چرا نیومدید برای اخرین بار...

 

کی از دوستان مشترکمون رو دیدم و اون این خبر وحشتناک رو بهم داد. وقتی باور کن من یک ماه و نیم پیش ی -

فهمیدم کار و زندگی رو رها کردم و اومدم. درسته باهم رابطه نداشتیمولی من خیلی دوستش داشتم باور کن من 

 براش خیلی متاسفم اما رزا باور نمیکنه.

 

 دمامان هنوز نتونسته با مرگ پدر وروزبه کنار بیا -
 

 سرش را به ارامی تکان داد و گفت: می دونم رزا عاشق فرامرز بود

 

 مامان با سینی چای ظاهرشد و گفت: هنوزم ذره ای از عشقم به فرامرز کم نشده.

 

 اگر غیر از این بود تعجب میکردم و با دستش سینی چای را کنار زد و گفت: می دونی که من چای نمیخورم. -

 

 . قهوه میخوری؟فراموش کردم -
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 نه میل ندارم وبرخاست. -

 

 ناباور گفتم: میخواید برید عمو؟

 

 ناگهان در اغوشم گرفت و گفت: رمینای عزیزم

 

 نگاهش کردم و گفتم: بازم به ما سر میزنید؟

 

ه اما هنوز خونحتما مگر اینکه تو نخوای و شماره همراهش را روی تکه کاغذی نوشت و گفت: این شماره تلفن منه  -

 ندارم که ادرسشو بهت بدم. فعال توی هتل .... هستم خب از دیدنت خیلی خوشحال شدم به امید دیدار.

 

 لبخندی زدم و گفت: مراقب خودتون باشید.

 

 به خاطر تو حتما عزیزم و رو به مامان کردو گفت: خداحافظ

 

 خداحافظ. مامان سری به عالمت خداحافظی تکان داد و زیر لب گفت:

 

 به دنبال عمو تا جلوی در رفتم ، ارام گفت: من منتظر تماست هستم باشه؟

 

 سری به عالمت موافقت تکان دادم و گفتم: خدانگهدار

 

 به محض اینکه در را بستم صدای مامان را که به نام میخواندم شنیدم : رمینا بیا ببینمت

 

 بله مامانبا سرعت خودم را به او رساندم و گفتم: 

 

 این بود معنی این حرفم که گفتم تحویلش نگیر.-

 

 خب من که تحویلش نگرفتم -

 

بسه دیگه قرار بود چه کار کنی تا فکر کنی تحویلش بگیری؟ من نمیخوام با عموت ارتباط برقرار کنیم توام باید به  -

 حرف من گوش بدی

 

 ید.مامان بخدا ادم خوبی بود این قدر لجاجت نکن -

 

 چه خوب چه بد همین که من گفتم فهمیدی؟ -

 

 اصال شاید با این رفتار سرد و خشن شما دیگه سراغمون نیاد. -
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بهتر.. منم همین رو میخوام دیگه ام نمیخوام حرفی از عموت بشنوم نه سوال بپرس نه باهاش تماس بگیر نه اگه  -

 باهات تماس گرفت روی خوش بهش نشون بده. خب؟

 

 چشم چشم -

 

 من سرم درد میکنه میرم استراحت کنم -

 

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

 

 گوشی تلفن را در دستم جابجا کردم و گفتم: عمو میخواستم بگم....

 

 چی بگو -

 

 میخواستم بگم از مامان دلگیرنباشید مرگم پدر و روزبه اونو حسابی بهم ریخته -

 

 یست برای من ناراحت بشی عزیزم خب حاال بگو کی ببینمت؟من ازش دلگیر نیستم. تو الزم ن -

 

 راستش.... -

 

 چیه؟ رزا گفته بهم کم محلی کنی؟ -

 

 نمی دونم چرا مامان اینطوری شده دلش نمیخواد باهم ارتباط برقرار کنیم علتش چیه؟ -

 

 خب رزا از من زیاد خوشش نمیاد. -

 

 ای همچین علتی....این حرف منوقانع نمیکنه مامان بر -

 

 اجازه نداد جمله ام را تکمیل کنم: علت خاصی نداره فقط رزا با من میونه خوبی نداره همین

 

مامان با هرکی که خصومت شخصی داشته باشه منو از معاشرت با اون منع نمیکنه گذشته از اون شما تنها اشنای  -

به خاطر یه دلیل بچگانه این قدر روی این موضوع پافشاری کنه.  نزدیک ما توی این دنیای وانفسا هستید محاله مامان

 عمو نمی خواید به من بگید؟

 

 چی رو عزیزم؟ -

 

 همه ی وقایع رو -

 

 اوال وقایعی نبوده که تو بیخبر باشی ثانیا هر چی باشه و نباشه باید مامانت بهت بگه نه من. -
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رو نمیده. حرف حرف خودشه پس من ترجیح میدم به جای اصرار کردن  من به مامان اصرار کردم ولی اون جوابم -

 به مامان با شما وارد معامله شم.

 

 درحالیکه میخندید گفت: می دونستم دختر زرنگی هستی حاال بگو ببینم چه کالهی میخوای سر من بذاری؟

 

 زیاد گشاد نیست. -

 

 م باید هوای همو داشته باشیم.خب باالخره هرچی باشه منو تو باهم فامیل هستی -

 

 منم با این حرف شما موافقم شما میخواید با ما ارتباط داشته باشید یا نه؟ -

 

 خب من بجز شما کسی رو ندارم ولی اگر توام نمیخوای منو ببینی مطمئن باش که خیلی بدشانسم. -

 

بی دلیل یا به یه دلیل بچگانه نمیخواد این ارتباط به ببینید من میخوام بدونم چرا مامان مخالفه؟ اگر بفهمم مامان  -

 وجود بیاد مطمئن باشید که من خودم شخصا در برقراری این ارتباط پافشاری میکنم.

 

 خب اون موقع اگر توهم مثل رزا برخورد کردی چی؟ -

 

او این موضوع شدیدا کنجک مطمئن باشید که من منطقی ام حداقل میتونید امتحان کنید میدونید من برای فهمیدن -

 شدم در موردش همه چیز رو بدونم حتی میتونم بهتون اوانس هم بدم.

 

در حالیکه میخندید گفت: الحق دختررزا هستی نه تنها از نظر ظاهری شبیه اون هستی اخالق و رفتارتم شبیه اونه 

 خب بگو عمو جون.

 

ل میدم در صورت اینکه مثل مامان ازتون خوشم نیومد باز هم طرف اگر شما جریان رو گفتید. البته تمام و کما ل قو -

 شما رو بگیرم.

 

 خب پیشنهادبدی هم نیست. البته در صورتی که مثل من به قول و قرارت پایبند باشی -

 

 پس موافقید؟ -

 

 نمیتونم بهت نه بگم. -

 

 مرسی عمو جون -

 

 این عمو جونی که گفتی واقعی بود یا.... -
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نگذاشتم جمله اش را تمام کند و گفتم: برای اینکه بهتون عالقه مند شدم. نمی دونم شاید به خاطر اینه که خیلی شبیه 

پدرید.. ولی اگر مامان می فهمید من به شما چی گفتم از عصبانیت غش میکرد. اما من عادت ندارم حرفام رو تو دلم 

 تلنبار کنم.

 

 تو بودن. حرف دلشون رو میزدن و خیال ادم رو راحت میکردند خوش بحالت ای کاش همه مثل -

 

 خب حاال بگو ببینم کی می تونم ببینمت؟  

 

 هر وقت امادگی حرف زدن پیداکردید. فقط نمیخوام مامان فعال چیزی بدونه. -

 

 هر چی تو بخوای -

 

 افظی کردم.برای فردا جلوی در شرکت قرار گذاشتیم و من با خوشحالی از او خداح

 

ساعت یک بود و من هنوز نتونسته بوم راهی پیدا کنم تا مامان از غیبت دوساعته من از شرکت باخبر نشود. این 

روزها مامان تقریبا به بهانه های مختلفی پنج شش بار با شرکت تماس میگرفت تا از وجود من اطمینان حاصل کند. 

اقای فرهنگ اطالع نداده بودم. دلشوره داشتم نمی دانستم او قبول  نمی دانستم چه کار کنم از طرفی هنوز هم به

میکند یا نه. سرانجام دلم را به دریا زدم ودرحالیکه هنوز مردد بودم به طرف اتاق اقای فرهنگ رفتم. تک ضربه ای 

مطالعه میکرد گفتم: به در زدم و وارد اتاق شدم. به اقای فرهنگ که پاهایش را روی میز گذاشته بود و روزنامه ای را 

 ببخشید اقای فرهنگ میخواستم چند دقیقه ای وقتتون رو بگیرم.

 

اقای فرهنگ که گویا چنان در مطالعه غرق بود که صدای ضربه در را متوجه نشده بود با شنیدن صدای من ناگهان به 

حضور شما نشدم خانم خودش امد و در حالیکه هول شده بود درست روی صندلی نشست و گفت: من اصال متوجه 

بفرمایید.. وبه صندلی کنار میز اشاره کرد نشستم و به اقای فرهنگ که طبق معمول با دقت نگاهم میکرد گفتم: دو تا 

 خواهش ازتون دارم.

 

در حالیکه سعی میکرد نخندد گفت: می دونید خانم فرهنگ اصال بهتون نمیاد از کسی خواهش بکنید. حتما دیگه 

 ید که میخواید با خواهش کارتون رو پیش ببرید.خیلی گیر کرد

 

 البته درست حدس زدید ولی امروز من اصال وقت ندارم که بدون خواهش از شما کارم رو راه بندازم. و گرنه. -

 

نگذاشت ادامه بدهم و گفت: می دونم کارتون ضروریه حاال تا منو از این حس شیرین خواهش شما و اجابت اون 

دید زودتر شروع کنید ودستهایش را زیر شانه اش قالب کرد و گفت: بی صبرانه منتظر شنیدن عرایض بیرون نکشی

 شما هستم.

 

با حالتی عصبی سر تکان دادم و گفتم: ببینید اقای فرهنگ من امروز یه کاری برام پیش اومده که باید سر ساعت دو 

 از شرکت برم بیرون... می تونم؟
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 و بدهد گفت : خب خواهش دوم چی بود؟بدون اینکه جوابم ر

 

البته این خواهش اصلی منه شما لطف کنید اگر طی این دو ساعتی که من شرکت نیستم مادرم تماس گرفت یه  -

کاری بکنید که مامان متوجه نشه من از شرکت خارج شدم و به اقای فرهنگ که با تعجب به من خیره شده بود 

 ید کمکم کنید؟نگاهی انداختم و گفتم: میتون

 

 در مورد خواهش اول بله ولی دومی..... خیر -

 

 من که گفتم خواهش اصلی من دومیه -

 

 بله فرمودید ولی سایز خواهشتون از استاندارد های جهانی یکم بزرگتره برای همین نمیتونم کمکی بکنم. -

 

 با حرص بلند شدم و گفتم: پس می تونم برم.. بله؟

 

 بله ولی اگر مادرتون تماس گرفت چی؟تونستنش  -

 

 هیچی به لطف شما دیگه به من اطمینان نمیکنه -

 

 من مطمئنم مامانتون از اینکه به شما کمک نکردم خوشحال میشه -

 

بله و اگر بفهمه یه تقدیرنامه طوماری واستون ارسال میکنه ولی حیف که من کار خودمو انجام میدم و شما فقط  -

احتی و نگرانی مامان میشید همین و بس و قصد رفتن کردم که با صدای امرانه اقای فرهنگ که باعث نار

 بروی صندلی نشستم "بشینید"میگفت

 

خب خانم رسام حاال که واقعا تصمیم دارید برید بهتره جدی تر صحبت کنیم . لطفا بگید راس ساعت دو کجا قراره  -

 برید؟

 

 د به نفس خود را دوباره پیدا کنم گفتم: اگه بگم بهم کمک میکنید؟درحالیکه سعی می کردم اعتما

 

اگر به صالح شما باشه بله.در غیر این صورت نه تنها کمکتون نمی کنم بلکه اجازه نمیدم تا ساعت چهار از شرکت  -

 خارج شید و بعد هم یکراست می رسونمتون خونه خب حاال جواب بدید کجا؟

 

 یخوام کسی رو ببینم.مکانش مشخص نیست م -

 

 احیانا این فردی که میخواید ببینید بر حسب اتفاق مرد نیست؟ -

 

 درست حدس زدید -
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 پس اگر این حدسم درسته بقیشون غلط میشه خب چند سالشه و هدفش از این دیدار چیه؟ -

 

 ری درباره ی من کرده است براینگاهی به ساعتم انداختم ساعت یک و بیست دقیقه بود تازه فهمیدم که او چه فک

این که او را شرمنده کنم تصمیم گرفتم طوری جواب بدهم که حدسش به یقین تبدیل شود و در آخر به او بگویم که 

با عمویم قرار دارم و از شرمندگی او به نفع خودم بهره مند شوم. و او را مجبور کنم کمکم کند. برای همین گفتم: 

 اد در مورد خودش حرف بزنه.چهل و سه سالشه و میخو

 

 فکر نمیکنید یه کم سنش برای شما زیاده؟ -

 

 من به سن و سال اون کاری ندارم؟ -

 

 سرش را تکانی داد و گفت: شما میدونید دارید چیکار می کنید؟

 

 اره می دونم و مطمئنم که کارم درسته -

 

 نکه اشتباه می کردم.فکر میکردم دختر باهوش و زرنگی باشید ولی مثل ای -

 

 اتفاقا چون عقلم به کارم میرسه میخام برم و ببینمش -

 

 اخه اون چه کمکی میتونه به شما بکنه؟ -

 

 حداقل کمکی که میکنه اینه که از من و مامان حمایت میکنه -

 

 شما اطمینان دارید که ازتون حمایت میکنه؟ -

 

 ور بریم مگه عموی شما از شما حمایت نمیکنه؟اره اطمینان دارم. اصال چرا راه د -

 

عجب قیاسی کردید ها! اوال من یه دختر بیست و یک ساله نیستم ثانیا اون عموی منه یعنی شما متوجه فرقش  -

 نمیشید؟

 

 فرقی نداره... خوب اونم عموی منه -

 

 بله اما خوب از اون عموهایی که نسبت نسبی با ادم ندارن. -

 

 که سعی کردم خودم را متعجب نشان دهم گفتم: شما دارید چی می گید؟درحالی

 

 هیچی دارم میگم این اقا قصد گمراهی شما رو داره می فهمید یا واضح تر بگم؟ -
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قیافه غمگینی گرفتم و گفتم: شما دارید اشتباه میکنید من واقعا میخوام عموی واقعی خودم رو ببینم یعنی برادر 

 پدرم.

 

 ما که گفتید اشنا ندارید پس این عمو از کجا پیداش شد؟ش -

 

منم تا دوهفته پیش از وجودش بی خبر بودم ولی دیشب موفق شدم ببینمش. ولی مامان نمی خواد که باهم ارتباط  -

ه و در کنداشته باشیم. حاال نمی دونم به چه دلیلی.. ولی من واقعا به عموم عالقه پیدا کردم. اون میتونه به ما کمک 

صورت نیاز از ما حمایت کنه ولی مامانم متوجه نیست و از من میخواد تحویلش نگیرم حاالم من تصمیم گرفتم عمو 

رو ببینم البته باهاش قرار گذاشتم فقط سر مسئله خبر دار شدن مامان موندم خب حاال که فهمیدین قضیه از چه 

 قراره.. بازم نمیخواید بهم کمک کنید؟

 

 ور مطمئن شم که اون عموی واقعی شماست؟من چط -

 

 کاری نداره با هتل..... تماس بگیرید و بگید اقایی به نام فریبرز رسام اینجا اتاق داره یا نه؟

 

بی معطلی شروع به شماره گیری کرد و پس از اطالع یافتن از صحت گفته هایم بدون اینکه احساس شرمندگی کند 

 من اینطور برداشت کردم.گفت: تقصیر خودتون بود که 

 

 خب حاال کمکم می کنید؟ -

 

 بله خیالتون راحت باشه -

 

با نگاهی به ساعتم در حالیکه لبخند پیروزمندانه ای بر لبانم نقش بسته بود گفتم: خب من دیگه باید برم. با این حال 

ین شماره همراه عمومه و شماره تلفن را به اگر یه بار مسئله ای پیش اومد که شما مجبور بودید با من تماس بگیرید ا

او دادم و ادامه دادم: البته من طبق معمول هر روز ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه خونه ام پس شما تا این ساعت 

 میتونید با این شماره تماس بگیرید.

 

 امیدوارم مشکلی پیش نیاد که نیاز به تماس باشه. -

 

بر میخواستم گفتم: از کمکتون ممنون از شرکت خارج شدم و عمو را دیدم که همان  منم امیدوارم و درحالیکه -

اطراف قدم میزند. به طرفش رفتم و از پشت سر به او سالم کردم. به چاالکی به طرفم برگشت و گفت: سالم عزیزم 

بل ماشینی توقف چطوری؟ و دستش را پشت شانه ام گذاشت و گفت: لطفا از این طرف. پس از چند لحظه عمو مقا

کرد و درحالیکه در را برایم باز میکرد گفت: بفرمایید روی صندلی جابه جا شدم و گفتم: عمو یه طوری مسیر رو 

 انتخاب کنید که من سر ساعت خونه باشم.

 

 سری تکان داد و گفت: رمینا تو توی اون شرکت چی کاره ای؟
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 شما چی فکر میکنید؟ -

 

 رست میگم؟؟باید مهندس باشی د -

 

 نه من اونجا منشی ام... -

 

 چی؟؟ و در حالیکه با اخم نگاهم میکرد گفت: کار دیگه ای نبوده که منشی شدی؟ -

 

چرا اتفاقا موارد خوبی بهم پیشنهاد شد ولی من به این کار عالقه داشتم. شما چی فکر میکنید تازه من شانس اوردم  -

ادم بیکار لیسانس و فوق لیسانس و دکترا دیگه جایی برای دیپلمه ها باقی نمی مونه. که اینجا پذیرفتنم.. بااین همه 

 اگه من سر کار نمی رفتم دیگه چیزی برای خوردن نداشتیم.

 

 پس چرا دانشگاه نرفتی؟ -

 

 کی میگه نرفتم؟ من دانشجوی ترم پنج رشته مهندسی کامپیوتر بودم ولی وقتی اوضاع بهم ریخت دیگه پولی -

 نداشتم که برم برای ترم جدید ثبت نام کنم.

 

با دستش که ازاد بود دستم را گرفت و گفت: این حرفا رو که شنیدم متاسف شدم. ولی بهت افتخار میکنم هر کس 

دیگه ای جای تو بود محال بود خودشو با وضعیت فعلیش تطبیق بده ولی تو به خوبی از پس کارا براومدی. من بهت 

 م. تو برای سرو سامون دادن به زندگی رزا پا روی عالیقت گذاشتی و این از عهده کسی برنمیاد.افتخار میکن

 

 از اینکه درکم کردید خوشحالم -

 

 

 

 تو باید منو ببخشی که ندونسته عصبانی شدم. اخه من.... -

 

 ت از این کار بردارمنگذاشتم حرفش را ادامه دهد و گفتم: مطمئن باشید اگه کار بهتری گیر اوردم دس

 

با این وضعی که میگی اگر مهندس ام باشی بازم کاری پیدا نمیکنی پس بهتره عاقالنه فکر کنی و به حرف من  -

 گوش بدی

 

 چه حرفی؟ -

 

 اجازه بدید من کمکتون کنم -

 

 مامان رو که میشناسید صدقه از کسی قبول نمیکنه علی الخصوص شما -

 

 صد دارم به شما صدقه بدم میخوام یه طوری به شما کمک کنم که به رزا برنخورهکی گفته من ق -
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 مثل اینکه شما منو به هیچ وجه به حساب نمیارید. -

 

قرار نشد دیگه اینقدر کم لطفی کنی... اخه عزیز من تو که حرف منو می فهمی درک میکنی که قصد ندارم سرتون  -

 منت بذارم ولی رزا نه

 

  چطوری؟حاال -

 

ببین من میخوام یه فروشگاه بزرگ دایر کنم با چند تا فروشنده ماهم دلم میخواد تو سرپرست یا مدیر داخلی  -

 اونجا باشی . همینکه روزی یه بار سرکشی کنی کافیه.. بقیه روزم میری دانشگاه

 

 انشگاه برممگه شما قراره به من چقدر حقوق بدید که باهاش هم امرار معاش کنم هم د -

 

 خوب من به تو هفتصد میدم -

 

 اوه... ضرر میکنی عمو جون برای یه سرکشی روزانه خییلی زیاده. -

 

 تو به ضرر و زیان من کاری نداشته باش. -

 

 باشه من االن تو شرایطی ام که نمی تونم به پیشنهاد پر منفعت شما بی خیال باشم. -

 

اس باشه. میدونی غرور خوبه ولی نه همیشه.. گذشته از اون منو تو عمو و برادر زاده ایم افرین ادم باید موقعیت شن -

 نباید بینمون از این حرفا باشه... درست میگم یا نه؟

 

 بله درست میفرمایید... حاال بهتره به موضوع اصلی بپردازیم -

 

نوشتم البته این موضوع برمیگرده به زمانی که  ببین رمینا جان من یه دفترچه دارم که خاطرات دوارن جوونیم رو -

رفته بودم فرانسه و تنها بودم و باالخره میبایست یه طوری اوقات بی کاری ام رو پر میکردم. برای همین شروع کردم 

به نوشتن ... نوشتن اون خاطراتی که بخاطرشون ترک شهر و دیار کردم.. میدونی اون دفترچه برای من خیلی با 

ا حاال به هیچ کس ندادم که بخونه. تموم اون چیزایی که میخوای بدونی رو اون جا نوشتم. فقط یه قولی باید ارزشه ت

 بدی

 

 چه قولی؟؟ -

 

که بعد از خوندن دفترچه دیدت نسبت به من و فرامرزو رزا عوض نشه. چطور بگم اون موقع هرسه تای ما جوون  -

اله و من و رزا نوزده ساله بودیم. خالصه هر چی بوده گذشته و تموم شده بودیم خیلی جوون.. فرامرز بیست و یک س

 حاال هم فرقی نمیکنه چه کسی بچگی و نادونی کرده می فهمی چی میگم؟
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 منظورتون اینکه که من خودمو قاطی مسائل شما نکنم درسته؟ -

 

 افرین منظورم دقیقا همین بود خب؟ -

 

 چشم هر چی شما بگید -

 

 س به قول و قرارمون اعتماد کنم؟پ -

 

 مطمئن باشید از اعتمادتون پشیمون نمی شید -

 

 امیدوارم -

 

هنگامی که مقابل خانه دفترچه را به دستم داد گفت: شاید رزا دلش نخواد که تو از این مسئله خبردار بشی پس 

 بهتره چیزی از موضوع نفهمه

 

 به محض اینکه دیدمتون دفتر رو پس میدم... خب به امید دیدار.. خداحافظ منم قصد نداشتم به مامان چیزی بگم -

 

خداحافظ مواظب خودت باش برای خواندن دفترچه عجله داشتم. به محض اینکه مامان برای خوابیدن به اتاقش  -

یدم میکش رفت یکراست به سراغ دفترچه رفتم که در جای مطمئنی پنهان کرده بودم. و درحالیکه روی تخت دارز

 آنرا باز کردم و شروع به خواندن کردم

 

 

 

 

 

نمیدونم چرا هر وقت میدیمش هول میشدم هرچه سعی میکردم بهش فکر نکنم نمی شد. هرچقدر خودمو سرزنش 

میکردم انگار نه انگار. اصال نمی دونم کی و چطوری بهش عالقه مند شده بود. در طول این سه ماهی که رزا توی خونه 

ما ساکن بود مثل قبل نسبت به من بی تفاوت بود. تقریبا شیش هقت ساعت از روز را کنار هم بودیم ولی حتی یک ی 

کلمه حرف بینمون ردو بدل نمیشد. منم برعکس دوران بچگی اصال از رفتارش ناراحت نبودم. اما یه مرتبه نمی دونم 

ا شده مکله ذهنم. طبق معمول داشتم به رزا فکر که چطور همه چیز عوض شد و یه روز به خودم اومدم دیدم رز

 میکردم که صدای آقا جون رو شنیدم: فریبرز....فریبرز پس تو کجایی؟ بیا ببینمت.

 

 با عجله رفتم پیش آقا جون و گفتم: بله بفرمایید؟

 

 ریاضی رزا جان ضعیفه کمکش کن. -

 

 چشم اقا جون هر وقت بخواد باهاش ریاضی کار میکنم. -

 

 همین االن و رو کرد به رزا و گفت: رزا جان پنج دقیقه دیگه فریبرز میاد به اتاقت مشکل دیگه ای نداری دخترم؟ -
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 نه عمو جون ممنون و بدون اینکه کوچکترین نگاهی به من بندازه رفت. -

 

 با صدای اقا جون به خودم اومدم: پس چرا معطلی برو دیگه

 

 م برم که با صدای اقا جون متوقف شدم: یه بار سرش داد نزنی هاچشم اقا جون و برگشت -

 

چشم اقا جون و بدو رفتم و کتاب و جزوه ام را برداشتم و به اتاق رزا رفتم و در زدم و منتظر ماندم. چند لحظه طول  -

 کشید تا صدای ظریف رزا به گوشم خورد: بیا تو

 

 روبرویش نشستم و گفتم: کجاروبلد نیستی؟رزا روبروی در پشت میز تحریرش نشسته بود 

 

 با حاضر جوابی خاص خودش جواب داد: بلد هستم ولی یه کم اشکال دارم

 

 خب کجا رو اشکال داری؟ -

 

 همه رو -

 

پس باید از اول شروع کنیم و کتابم رو باز کردم و شروع کردم. یک ساعتی تمرین کردیم بعد از یک ساعت گفتم  -

 رو رکه برات توضیح دادم یاد گرفتی؟ خب اینایی

 

نگاه عاقل اندر سفیهی به من انداخت و گفت: تو فکر کردی من خرفت ام که می پرسی با عجله میان حرفش دویدم 

 و گفتم: نه رزا جون این چه حرفیه من همچین منظوری نداشتم.

 

. گفتم: توی این قسمت که مشکل دیگه ای نیست باید طور دیگه ای سوال میکرد م تا بهش برنخوره بنابراین دوباره

 نه؟

 

 با ناراحتی صورتش را برگرداند و گفت: نه خیر حاالم خسته ام میخوام استراحت کنم و کتابش را بست.

 

 بلند شدم و گفتم: به هر حال از اینکه ناراحتت کردم معذرت میخوام.

 

و بعد فکر میکنند با معذرت خواهی خشک و خالی میتونند دل  از ادمایی که هر کاری دلشون میخواد انجام میدن -

 طرف رو بدست بیارن حالم بهم میخوره.

 

 تو به غیر از خودت از همه چیز و همه کس حالت بهم میخوره. -

 

 با این عقل کمت باالخره یه حرف درست و حسابی زدی. -

 

 پس این دفعه از یه ادم عاقل کمک بگیر -
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 الزم باشه باید بهم کمک کنی دل بخاه تو نیست حاالم از اتاقم برو بیرون) چه پررو(هر وقت  -

 

 با حرص در اتاقش را کوبیدم و به اتاقم رفتم. فرامرز روی تختم دراز کشیده بود : چیه حالت گرفتس؟

 

 چیزی نیست. -

 

 اها.. پس صورتت چرا مثل لبو شده؟ -

 

 ر از خود راضی؟با عصبانیت گفتم: دختره مغرو

 

 در حالیکه می خندید گفت: دوباره چی بارت کرد؟

 

 همون چیزایی که همیشه بار تو میکنه و با حرص خندیدم -

 

 رزا با من هیچ مشکلی نداره فریبرز جون -

 

 اها پس دیروز تو رفته بودی و اون داشت سر جای پات داد می کشید و دعوا میکرد؟ -

 

 سادی؟پس تو گوش وای -

 

 نع.. ولی صداش به حدی بلند بود که تا اینجا میومد -

 

 با من من گفت: تقصیر من بود یه چیزی گفتم که عصبانی شد

 

تو چطور جرات کردی زیادی حرف بزنی الزم نیست جلوی من ابرو داری کنی. رزا برای منو تو تره هم خورد  -

 نمیکنه پس چاخان نکن.

 

 تو اینطور فک کن -

 

 باشه حاالم میخوام تنها باشم. -

 

 چرا تنها پاشو باهم بریم بیرون یه هوایی بخوریم و دستشو دراز کرد و گفت:پاشو پس پاشو -

 

 دستم را توی دستش گذاشتیم و باهم بیرون رفتیم.

 

شده بود و فقط چند روزی بود که رزا توی خودش بود طوری که حتی به من و فرامرز هم متلک نمی پروند .ساکت 

وقتی اقا جون و خانم جون ازش سوال می پرسیدن خیلی کوتاه و مختصر جواب میداد. بعد از ظهر بود . رزا توی باغ 

قدم میزد و گاهی سرش را با دستانش می فشرد .خیلی دلم میخواست بدونم چرا اینطوری شده باالخره نتونستم 
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دنبالش راه افتادم. نزدیکش شدم صداش کردم بدون اینکه به طرفم  طاقت بیارم از پنجره اتاقم به باغ رفتم و به

برگردد ایستاد. روبروش رفتم و پرسیدم: مشکلی پیش اومده؟ بی انکه جوابم را بدهد روی کنده درختی نشست به 

خودم جراتی دادم و رفتم جلوی پاش روی زمین نشستم و گفتم: اگر حرف بزنی شاید بتونم کمکت کنم اگر 

 تم حداقل تو سبکتر شدی. پس در هر دو حال بهتره حرف بزنی. نتونس

 

 می دونی چیه تو یه ادم فضولی.. بعدشم خیلی بد فضولی می کنی -

 

 فضول نیستم برات نگرانم -

 

 جدا؟ به چه دلیل نگرانی -

 

 خب.... -

 

 خب چی؟ حوصله ی ادمایی که حرفشون را نصفه نیمه میزنن ندارم-

 

 هر چیزی رو ادم الزم نیست بگه. دلیل -

 

 ولی تا دلیلت رو نگی من یه کلمه حرف نمی زنم. -

 

نمی دونستم چه جوابی بهش بدم. مسلما اگر میفهمید دوستش دارم و ناراحتی و مشکالتش برام مهمه مسخره ام 

ده ی ما هستی طبیعیه برات میکرد. ولی باید یه جوابی بهش میدادم تا به حرف بیاد: خب تو االن عضوی از خانوا

 نگران باشم.

 

 تو نه تنها فضول و سمجی یه دروغ گوی ناشی هم هستی. چرا دروغ میگی؟ -

 

من دروغ نمیگم... خب اصال ولش کن و بلند شدم برم که رزا صدام زد: وقتی اومدی راستشو بهم بگی برات  -

 تعریف میکنم و جلو تر از من به راه افتاد..

 

******** 

 

بارون میومد و رزا یک ساعت تمام جلوی پنجره وایساده بود و بدون حرکت به بیرون خیره شده بود کالفه شدم . 

من بجای او پا درد گرفته بودم. به طرفش رفتم و گفتم: تا کی میخوای همین جوری وایسی؟ بدون اینکه نگاهش را 

 تغیر بده گفت: تا هروقت که بباره

 

 ردا صبح بارید میخوای همین جا بمونی؟اومدیمو تا ف -

 

 به تو چه مربوطه؟ برو دنبال کار خودت -
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 تا حاال کسی به گفته که خیلی گوشت تلخی؟ می دونی چیه تو با حرفات مثل مار و عقرب ادمو نیش میزنی. -

 

 با من حرف نزن تا نیش هم نخوری -

 

 رزا چرا باید ما همدیگه رو ناراحت کنیم؟ -

 

 ما نه تو همیشه منو ناراحت میکنی -

 

این دیگه خیلی بی انصافیه من خیلی سعی کردم وقتی باهات حرف میزنم خونسرد باشم تا با این جوابایی که تو بهم -

 میدی از کوره در نرم و یه حرفی نزنم.

 

 چرا سعی می کنی خونسرد باشی؟ -

 

 خب چون نمی خوام ناراحتت کنم -

 

 چرا؟ -

 

 چون از ناراحتیت ناراحت میشم. -

 

 چرا؟ -

 

 چرا نداره دیگه رزا جان-

 

با عصبانیت نگاهم کرد: از آدمایی که هر وقت ازشون سوالی میکنی از زیر جواب دادن فرار میکنند حالم بهم 

ف بزنی و از مقابلم میخوره. تو که هنوز جواب سواالی منو که ازت می پرسم نمی دونی الزم نکرده بیای و با من حر

گذشت گویا دوباره پشیمان شد و برگشت و با انگشت اشاره اش تهدیدم کرد و گفت: اگر یه بار دیگه در جواب 

چرای من بگی چرا نداره هر چی دیدی از چشم خودت دیدی فهمیدی؟ و با حرص نگاهش رو از صورتم گرفت و 

 رفت.

 

 ه تک و تنها راه میره. سریع به طرفش رفتم و گفتم:از دبیرستان که بیرون اومدم رزا را دیدم ک

 

 چرا تنهایی؟ -

 

 یکی از نگاه های تحقیر امیزش را تحویلم داد و گفت: حاال دیگه تنها نیستم

 

 به روی خودم نیاوردم و گفتم: می دونم حاال تنها نیستی قبل از من چرا تنها می رفتی؟

 

 ران ترجیح میدمچون تنهایی رو به معاشرت با دیگ -
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 چرا؟ -

 

 مثل اینکه عقلت کمه ها دارم میگم چون تنهایی رو به معاشرت با دیگران ترجیح میدم و تو باز می گی چرا؟ -

 

 یعنی تو از یه نفر از سی و پنج شاگرد کالسمون خوشت نیومده که اونو به تنهایی ترجیح میدی؟ -

 

 ی الخصوص از نوع فضولش و راهش را کج کرد.نه من زیاد از آدما خوشم نمیاد. عل -

 

 کجا؟ -

 

 میخوام برم جایی البته تنهایی -

 

 خب بگو کجا؟ -

 

 مگه تو مفتشی، بازرسی پلیسی پدرمی مادرمی داداشمی.... کی هستی که باید به سوالت جواب بدم؟ هان؟ -

 

 م.دستش را گرفتم و گفتم: خب چرا دادمیزنی من که چیزی نگفت -

 

 تنهام بذار -

 

 تو حالت خوب نیست من همراهت میام -

 

 من اگر نخوام همراهم باشی باید چی کار کنم؟ -

 

 هیچی چون به هر حال هر جا بری منم میام -

 

 چرا؟ -

 

 خب.... -

 

ن شدم م و مطمئبا عصبانیت فریاد کشید و گفت: فقط اگر جواب سوالم رو سر باال بدی خودت میدونی. نگاهش کرد

که جدی تهدیدم میکنه برای همین تصمیم گرفتم راست و پوست کنده بهش بگم دوستت دارم به خودم جراتی دادم 

 و در حالیکه دستش را می کشیدم گفتم: چون دوستت دادم رزا جان حاال بیا بریم......

 

ذهنم اومد یادمه همیشه چند جاش رو اشتباه بالفاصله شروع به خواندن کردم. حاال خدا میدونه چطور این تصنیف به 

 میکردم ولی این بار بی غلط تا اخرش خوندم. تمام که شد نفس عمیقی کشیدم و به رزا نگاه کردم.

 

 لطف کن و دیگه نخون -
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 تو عصبانی نیستی؟ -

 

 نه -

 

 یعنی تعجب هم نکردی؟ اصال فهمیدی چی گفتم. -

 

 بدا تعجب نکردماره فهمیدم ولی اصال و ا -

 

 چرا؟ -

 

 چون می دونستم.. فقط از اینکه پنج ماه طولش دادی تا باالخره امروز جون کندی وگفتی ازت حرصم میگیره. -

 

 رزا تو هم به من عالقه داری؟ -

 

 خیلی خونسرد نگاهم کرد و گفت: -

 

 اره-

 

 یدم:از صراحت کالمش تعجب کردم و هم خنده ام گرفته بود. پرس

 

 چقدر؟ -

 

 همین قدر که اگر یه کم دیگه دست دست کرده بودی خودم بهت میگفتم. -

 

 خوش بحالت اعتماد به نفس زیادی داری -

 

 اما برای تو متاسفم یه ذره هم نداری -

 

 آخه تو یه جوری -

 

 ال برو میخوام تنها باشمهر جوری باشم اگه تو منو دوست داری دلیل نمیشه شانست رو امتحان نکنی حا -

 

*********** 

 

به رزا فکر می کردم ذاتا ادم خونسردی بود.اگر علنا بهم ابراز عالقه نکرده بود محال بود بفهمم دوستم داره.از 

روزیکه به عالقه ام اعتراف کرده بودم تغیر چندانی در رفتارش به وجود نیومده بود.گهگاهی که مثل سابق جواب 

تحویلم می داد با خودم فکر می کردم نکنه خواسته منو دست بندازه و مسخره ام کنه.توی همین فکرها  تندو تیزی

 بودم که رزا کنارم نشست:به چی فکر میکنی؟
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 به تو-

 

 باتعجب نگاهم کردو گفت:به من؟

 

 اره....مگر تو به من فکر نمی کنی؟-

 

 چیزی نشده؟-

 

 نه جوابمو نمی خوای بدی؟-

 

 می دونم انتظار داری بگم اره بهت فکر می کنم ولی نه-

 

 اخه چرا؟-

 

 خب مسئله ای پیش نیومده که بهت فکر کنم.-

 

 مگه باید مسئله ای پیش بیاد تا دونفر بهم فکر کنن؟-

 

 من اینطوری فکر می کنم.-

 

 ولی من اینطوری فکر نمی کنم.-

 

 خب این مشکل توئه.-

 

 وقات از خونسردیت حرصم می گیره.اونقدر که دلم می خواد یه گوشمالی درست و حسابی بهت بدم.رزا گاهی ا-

 

 توام خونسرد باش چون نمی تونی منو تغیر بدی-

 

 اره تو مثل اهن سردوغیر قابل انعطافی-

 

 ن.اه دیگه پیدا کمن هیچوقت از شنیدن حقایق عصبانی نمی شم پس از این راه نمی تونی منو عصبانی کنی.یه ر-

 

 رزا بهتره منظورت رو از اینکه گفتی بهت فکر نمی کنم واضح تر بگی.-

 

عاقالنه فکر کن فریبرز من و تو همیشه پیش همدیگه ایم تا حاالم هیچ موضوعی پیش نیومده که باعث بشه من به -

 تو فکر کنم.

 

 پس چرا من به تو فکر می کنم؟-
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 به چی فکر می کردی؟بگو ببینم ارزش این همه بگو مگو رو داره یا نه؟ خب فکر نکن حاال اصال-

 

 چه فایده همه چیز در نظر تو بی ارزشه.-

 

 همه چیز نه ولی خیلی چیزا اره به هر حال می شنوم.-

 

ر می امن احساس می کنم تو به من عالقه نداری و فقط به خاطر سرگرمی به من ابراز عالقه کردی چطوری بگم انگ-

 خوای منو دست بندازی

 

 چطوری به همچین نتایجی رسیدی؟-

 

 رفتارت-

 

 رفتارم؟متوجه نمی شم.-

 

 ببین تو رفتارت با قبال هیچ فرقی نکرده-

 

خب دلیلی نداره من اخالق و رفتارم رو عوض کنم.من اخالقم همینه دلیل نداره حاال که به تو عالقه دارم طبق میل و -

رفتار کنم و اما در مورد این احساس احمقانه ات باید بگم که من نمی تونم جلوی احساسات تو رو بگیرم یا اراده تو 

 عکس اونو بهت ثابت کنم چون به نظر من هر کس باید خودش به درستی و نادرستی افکار و احساساتش پی ببره.

 

 پس تو واقعا به من عالقه داری؟-

 

 نمی دونم روزی یکبار تکرارش کنم تا تو مطمئن بشی. یکبار بهت گفتم دیگه الزم-

 

 چرا چه اشکالی داره هر روز تکرارش کنی؟-

 

بگو چه اشکالی نداره گذشته از این من خوشم نمیاد فقط اهل حرف باشم مهم قلب و عمل ادمه تکرار مکررات هیچ -

رفای قشنگ که امو وابسته می کنه ولی عملی فایده ای نداره تو اصال چی از دوست داشتن می فهمی.حالم از این ح

 توش نیست بهم می خوره.

 

 یعنی تو فکر می کنی من فقط اهل حرف زدن ام؟-

 

نمی دونم ولی مطمئن باش اگر توام مثل اونایی باشی که فقط حرف می زنن پا روی عالقه ام می ذارم و فراموشت -

 میکنم و برخاست و رفت.

 

***************** 
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از تموم حرفایی که فرامرز زد تنها یک جمله رو فهمیدم.چطوری می تونستم باور کنم که فرامرز در واقع رقیب ام 

شده.نمی تونستم رودروش وایسم و بگم منم به رزا عالقه دارم و گذشته از این رزا به من عالقه داره تو خودتو بکش 

نم نشد فقط تنها کاری که تونستم بکنم این بود که از خونه بزنم کنار.هر کاری کردم دهنم رو باز کنم و حرفام رو بز

بیرون.اونقدر راه رفته بودم که توانی برام باقی نموند.بی هدف راه رفته بودم.اصال نمی دونستم کجا بودم.به ساعتم 

ه به خونه کنگاه کردم.پنج ساعت تموم راه رفته بودم دلم می خواست گریه کنم.به زمین و زمان بدو بیراه بگم.

 رسیدم یکراست به اتاقم رفتم و دراز کشیدم.چند دقیقه بعد فرامرز به اتاقم اومد و پرسید:

 

 کجا بودی؟

 

 همین دوروبر-

 

 فریبرز چت شده؟-

 

 هیچی فقط حوصله ندارم.-

 

 پاشو می دونی که اقاجون خوشش نمیاد برای شام کسی دیر کنه -

 

جون مثل همیشه باالی میز نشسته بود.با دین ما گفت:چند بار باید یه حرفی رو به شما دوتا همراهش به راه افتادم.اقا

 گوشزد کرد؟

 

 هردو باهم گفتیم:ببخشید اقاجون.

 

سرمیز شام سکوت عجیبی حکمفرما بود.حس می کردم اقاجون می خواد یه حرفی بزنه.اصال اشتها نداشتم.دلم می 

میز بلند بشه تا به اتاقم پناه ببرم.همین که اقا جون بلند شد سریع صندلی ام رو به خواست اقا جون زودتر از پشت 

 عقب زدم که صدای اقا جون سرجام میخکوبم کرد:کسی جایی نره می خوام یه خبری بهتون بدم.

 

 .حتماوقتی اقاجون به قول خودش خبر مسرت بخش رو بهمون داد تنها قیافه حیران و منتظر رزا جلوی چشام بود

اونم مثل من از اینکه فرامرز بهش عالقه مند شده بود تعجب کرده بود اخه چطور می شه باور کرد فرامرزی که 

گهگاهی با رزا چند کالمی حرف می زد فکر ازدواج با اون به سرش افتاده باشه؟رزا با نگاهش بهم می گفت که همین 

چطور می تونستم همچین حرفی به اقا جون بزنم؟حاال چطور  االن به اقا جون بگم منم به اون عالقه دارم ولی من

فرامرزی کهبیش از من از اقا جون حساب می برد به راحتی حرف دلش رو به اقا جون گفته فقط خدا می دونست و 

 بس.ولی من نتونستم حرفی بزنم.فقط یه نگاه به اقا جون می کردم یه نگاه به رزا یه نگاه به فرامرز.فقط همین.وقتی

اقاجون رفت رزا با حرص بلند شد و به اتاقش رفت.برای اولین بار بهش حق دادم که از دستم عصبانی باشه.اون که 

نمی تونست حرفی بزنه.من می بایست حرف می زدم ولی مثل ادمای الل و بی عرضه فقط نگاه کردم.صدای خانم 

 باشهجون رو شنیدم که می گفت:فرامرز جان امیدوارم رزا جوابش مثبت 
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 خانم جون برام دعا کنید-

 

 باشه پسرم.-

 

با نا امیدی سرم رو تکون دادم و بلند شدم.همیشه هر وقت می خواستیم ارزوهامون تحقق پیدا کنه به دامن خانم 

جون می چسبیدم که برامونن دعا کنه.دعاهای خانوم جون ام که همیشه مستجاب می شد.مطمئن بودم که دیگه 

 رسیدن به رزا ندارم.شانسی برای 

 

به رزا که با عصبانیت روی صندلی کنارم نشست نگاه کردم.با حرص صورتش رو برگردوند.پس از چند دقیقه دیگه 

طاقت نیاورد و گفت:یعنی تو هیچ حرفی نداری؟برای اولین بار در طول سال های تحصیلیم دعا کردم هر چه زودتر 

من دبیرمون نیومد که نیومد.وقتی ناظم دبیرستان خبر نیمودن اقای بینش  دبیرمون سر کالس بیاد ولی از شانس بد

رو بهمون داد همه بچه ها بجز من و رزا خوشحال بودن رزا در حالیکه سعی می کرد صداش باال نره گفت:ببین 

فرامرز اگر االن حرف نزنی مطمئن باش دیگه هیچوقت به حرفات گوش نمی دم.می دونستم تهدید رزا جدیه 

 بنابراین سکوتم رو شکستم و گفت:تو بگو چیکار کنم؟

 

 برو به اقا جونت بگو-

 

 من نمی تونم-

 

 یعنی چی نمی تونم پس این بود دوست داشتنت؟-

 

 رزا هنوزم بهت عالقه دارم حداقل به این یکی شک نکن.-

 

و امرز حرف بزنی حتی بهشون بگو منم به تببین بهتره به جای این که با کلمه ها بازی کنی بری با اقاجونت یا فر-

 عالقه دارم.

 

 رزا اخه چطوری برم جلوی اقا جون وایسم و بهش بگم من به رزا عالقه دارم-

 

 چطوری نداره همون طوری که به من گفتی-

 

 نمی تونم-

 

 خب برو به فرامرز بگو اینو که می تونی-

 

کنه فرامرز به خودم گفت ولی من بازم نتونستم یک کلمه بهش بگم خودشو  نه قبل از اینکه اقا جون قضیه رو علنی-

 کنار بکشه.رزا با ناباوری بهم نگاه کردو گفت:پس یعنی تو نمی خوای به هیچکدومشون حرفی بزنی؟

 

 نه اینکه نخوام نمی تونم....رزا تو به فرامرز جواب منفی بده-
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 مثل تو نمی تونم می دونستم اخرش همین رو می گی ولی منم-

 

 اخه چرا؟-

 

 چون از ادمای بی عرضه حالم بهم می خوره.ترجیح می دم با فرامرز ازدواج کنم ولی کار تو بی لیاقت رو راه نندازم.-

 

 پس دیدی حرفای توام همش حرف بود؟-

 

بینمون  یه فکری کنیم نذارهر طور دوست داری فکر کن و بالفاصله بلند شد.دستش رو گرفتم و گفتم:رزا نرو بیا -

 جدایی بیفته.

 

 دوباره نشست و گفت:فریبرز راهش همینه باید به اقا جونت بگی

 

 رزا تو برو به فرامرز بگو به من عالقه داری تا اون خودشو کنار بکشه بعد من می رم با اقا جون حرف می زنم.-

 

 ز حرف بزنمفریبرز این کار کار خودته من محاله که برم با فرامر-

 

 رزا تو به فرامرز عالقه داری؟-

 

 به اندازه تو دوستش ندارم ولی اگه تو نخوای با من ازدواج کنی مطوئن باش فرصت رو از دست نمی دم.-

 

نگاهش کردم مثل همیشه خونسرد بود.دهنم رو باز کردم تا عقده دلم رو سرش خالی کنم که بهم اجازه نداد و 

ز بیشتر فرصت نداری یک ساعت قبل از اینکه بخوام جواب بدم توی اتاقم منتظرتم سعی کن با گفت:فریبرز دو رو

 خبر خوب بیای و رفت.

 

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

 

چند ضربه به در اتاقش زدم و وارد شدم.روبروی پنجره ایستاده بود و به باغ نگاه می کرد به طرفم برگشت:امیدوارم 

 خوش خبر باشی

 

 که خوش خبر نیستم ولی می دونی-

 

 درحالیکه بغض کرده بود گفت:خیلی احمقی

 

 می دونم-

 

یادمه یه بار بهت گفتم از ادمایی که فقط حرف می زنن حالم بهم می خوره.تو نمونه بارز همون تیپ ادمایی از -

 ادمایی که برای رسیدنادمایی که انتظار دارن دیگران حق اونا رو بگیرن و دو دستی تقدیمشون کنن نفرت دارم.از 
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به خواسته شون تالش نمی کنن و منتظر معجزه هستن بدم میاد.ناگهان به طرفم دوید یقه ام رو گرفت و در حالییکه 

 تکونم می داد گفت:دلیل این سکوت احمقانه ات چیه؟

 

 هیچ دلیلی نداره جز اینکه حرفی ندارم بزنم.البته امیدوارم با فرامرز خوشبخت بشی-

 

هیچ دلیلی نداره برام دعا کنی.مطمئن باش که خوشبخت می شم.فقط دیگه نمی خوام هیچ وقت ببینمت می -

 فهمی؟حاال سریع از جلوی چشمام دور شو!

 

وقتی فرامرز خوشحال و خندان به سراغم اومد بهش تبریک گفتم و سردرد رو بهونه کردم و از اتاقم بیرونش کردم 

رین شب زندگیم رو گذروندم.با روشن شدن هوا از اتاقم بیرون رفتم.می دونستم و روی تخت دراز کشیدم.بدت

 اقاجون این موقع توی باغ قدم می زنه.نزدیکش شدم و گفتم:اقاجون چند لحظه وقت داری؟

 

 بیا جلو پسرم-

 

 جلو رفتم دستش رو روی شونه ام گذاشت و گفت:خبری شده صبح به این زودی؟

 

 ا برممی خوام از اینج-

 

 راست توی چشام نگاه کرد:کجا؟

 

 فرقی نمی کنه هر جایی غیر از اینجا-

 

 اگر مخالفت کنم چی؟-

 

 اقا جون من تصمیم خودمو گرفتم-

 

 من پدرتم یعنی نباید به حرف من گوش بدی؟-

 

 من کی روی حرف شما حرف زدم؟ولی شمام انتظار نداشته باشید دیگه اینجا بمونم.-

 

 را نباید انتظار داشته باشم بمون.چند وقت دیگه همه چیز از یادت می رهچ-

 

 غیر ممکنه-

 

 این حرف اخرته؟-

 

 بله اقاجون-

 

 پس اگر رفتی دیگه حق نداری برگردی.حتی نمی خوام وقتی مردم زیر تابوتم رو بگیری فهمیدی؟-
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 دور از جون شما اقاجون-

 

 بگی اقاجون از این به بعد من فقط یه پسر دارم. دیگه هم الزم نیست به من-

 

هر طور میل شماست ولی من همیشه به یاد شما هستم و دوستتون دارم.هرچند که شما نذاشتید من و رزا به هم -

برسیم و برگشتم بروم که با صدای محکم اقا جون دوباره برگشتم:رزا تنها یادگار برادر مرحوم منه قبل از اینکه 

ه ازم قول گرفت مثل دختر خودم ازش مراقبت کنم و دوستش داشته باشم رزا چهر سالش بود که مادرش جون بد

فوت کرد برادرم پرویز عاشق مینو بود به حدی که نتونست دوری اونو تحمل کنه و یک هفته بعد از مرگ مینو خود 

د بریده بهم گفت از اینکه خو کشی کرد وقتی باالی سرش رسیدم دیگه داشت نفسای اخرش رو می کشید بریده

کشی کردم اصال ناراحت نیستم چون بدون میننو نمی تونستم دنیا رو تحمل کنم ولی از بابت رزا نگرانم به هیچ کس 

جز خودت اعتماد ندارم.اونو به تو می سپرم مثل جونت مثل پسرای خودت ازش مراقبت کنم برای همین دلم نمی 

مینو بشید می دونستم که دارید به هم عالقه مند می شید برای همین تصمیم گرفتم  خواد تو و رزا هم مثل پرویز و

اونو برای فرامرز خواستگاری کنم وقتی موضوع را به فرامرز گفتم فهمیدم به رزا بی میل نیست ولی به اندازه تو 

شحالم حاال دیگه راحت می تونم عاشق و شیدای رزا نبود حاالم از اینکه رزا به فرامرز جواب مثبت داده بی اندازه خو

سرم رو بذارم زمین و بمیرم چون می دونم یکی مثل فرامرز مراقب رزاست ولی اینم بدون که من این کار رو فقط به 

خاطر خودتون انجام دادم و گرنه هیچ پدری نیست که دلش نخواد فرزندش به ارزوهاش برسه.به طرفش رفتم و 

نه ام گذاشت و گفت:خیلی دوستت اارم فریبرز هر وقت خواستی برگرد.من دستش را بوسیدم.دستش رو روی شو

 چشم به راهتم.

 

برای اولین بار بدون مالحظه اقا جون رو بغل کردم و در حالیکه سرم روی شونه های قدرتمندش بود بی محابا گریه 

 کردم.

 

 ن خودت بهتر می دونی که فرامرز نبایدگریه کن سبک می شی ولی این حرفایی که برات گفتم به رزا نگو در ضم-

 چیزی از عالقه تو رزا بدونه می فهمی که........

 

 می فهمم اقا جون-

 

 صورتم را بوسید و گفت:سعی می کنم هر چه زودتر مقدمات رفتنت رو اماده کنم.البته به فرانسه اشکالی نداره

 

 نه اقا جون ممنون-

 

 وابمن از تو ممنونم.حاال برو بخ-

 

دو ماه بعد فرانسه بودم.تنها دلخوشی ام درس خوندن بود.در واقع خودمو با درس خوندن سرگرم می کردم.دلم 

برای اقا جون خانوم جون و فرامرز و رزا تنگ شده بود و لی نمی تونستم خودمو راضی کنم برگردم.مطمئن بودم که 
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ز برام می نوشت اسمی از رزا نبود.عکس هایی که برام می رزا هنوزم از دست من عصبانیه.توی نامه هایی که فرامر

فریتادن حتی یه عکس از رزا نبود.می ترسیدم برگردم از کم محلی و بی توجهی رزا زجر می کشیدم...دوسال تنهایی 

رو تحمل کردم ولی دیگه نمی تونستم مقاومت کنم.برای دیدن اونا بی طاقت شده بودم علی الخصوص برای دیدن 

های فرامرز و رزا از اینکه عمو شده بودم خیلی خوشحال بودم.باالخره دلم رو به دریا زدم و به اقا جون نامه دوقلو

 نوشتم و خبر دادم که به ایران بر می گردم.

 

وقتی ار هواپیما پیاده شدم دیگه نمی تونستم خودمو کنترل کنم از دور خانوم جون رو دیدم به طرفش دویدم و 

ش گرفتم و زار زار گریه کردم.با صدای فرامرز به خودم امدم:خجالت بکش مرد حسابی از خانم محکم در اغوش

جون جدا شدم و فرامرز رو در اغوش گرفتم.باصدای خانم جون که می گفت بهتره بریم از اغوش هم جدا شدیم و 

 پرسیدم:اقا جون و بقیه کجان؟

 

 ه گرفتاره روزبه و رمیناست.اقا جون یه کم کسالت داشت نتونست بیاد رزام ک-

 

 دلم برای بچه هات یه ذره شده فرامرز-

 

 برای همین اینقدر زود به دیدنشون اومدی-

 

 باور کن در اولین فرصت به دست اومده به دیدنتون اومدم-

 

 باور می کنم بی معرفت و خندید-

 

 فرامرز اذیتش نکن مادر -

 

 ن نگاه می کرد گفت:اره دلت نازک شده می ترسم بزنی زیر گریهچشم خانم جون و در حالیکه به م

 

 توام اگر جای من بودی دل نازک می شدی تو از غربت و تنهایی چی می فهمی؟-

 

 خب برگرد-

 

 دلم می خواد ولی نمی تونم-

 

 فریبرز بعد از اینکه درست تموم شد که بر می گردی-

 

 نمی دونم شاید اره شاید نه-

 

نه مادر جون درست که تموم شد باید برگردی من دیگه طاقت دوری تو رو ندارم.دلم می خواد تا زنده ام عروسی -

 تو روهم ببینم
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 خانم جون راست می گه منم دلم می خواد عمو بشم-

 

 اروم به فرامرز گفتم:اتیش بیار معرکه نباش من مثل تو برای ازدواج عجله ندارم

 

 دن چی؟برای بچه دار ش-

 

 حسابی سر حالی فرامرز-

 

 داداشم برگشته چرا سرحال نباشم-

 

 مطمئنی همه اش به خاطر منه؟-

 

 همه همه اش که نه ولی یه ذره اش چرا-

 

 وقتی جلوی در خونه از ماشین پیاده شدم به درو دیوار خونه نگاه کردم

 

 مادر جون پس چرا نمیای؟-

 

 ه دلم برای خونه ام تنگ شده؟خانم جون باورتون می ش-

 

 فرامرز دستش رو پشت کمرم گذاشت و گفت:نمی خوای اقا جون رو ببینی توی اتاقش منتظرته

 

با سرعت از باغ گذشتم و وارد خونه شدم.کسی توی حال نبود.به اتاق اقاجون رفتم.اقاجون اروم خوابیده بود روی 

خواید بیدار شید؟اروم چشماش رو باز کرد و با صدای اهسته ای  تخت نشستم و اروم گفت:اقاجون من اومدم نمی

 گفت:فریبرز باالخره اومدی؟

 

 سالم اقاجون حالتون خوبه؟-

 

 خدا رو شکر قبل از مردنم دیدمت.-

 

 بوسیدمش و گفت:این چه حرفیه!

 

اال دیگه به ارزوم رسیدم.خدایا اقا جون دستم رو فشرد و گفت:از خدا خواسته ام تا تو رو ندیدم جونم رو نگیره ح

 شکرت

 

اقا جون دوست ندارم از این حرفا بزنید.پاشید بریم توی باغ قدم بزنیم با هم درد دل کنیم بعد از دو سال کلی -

حرف دارم براتون بزنم و سرم را روی سینه اش گذاشتم و با صدای بلند گریه کردم.دستی به سرم کشید و 

 گفت:مرد باش فریبرز
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 چشم اقا جون-

 

 تو خسته ای برو استراحت کن-

 

 نه همینجا پیش شما می مونم-

 

 نه برو منم یکی دو ساعت دیگه میام بریم قدم بزنیم.برو پسرم-

 

 دستش رو فشردم و گفت:پس تا دو ساعت دیگه خداحافظ.

 

سالم کردم ولی بدون اینکه جواب  سری تکون داد و لبخند زد.از اتاق خارج شدم و رزا رو دیدم از پشت سر بهش

سالمم رو بده از اتاق خارج شد.چقدر دل سنگ بود حتی نخواست بعد از دو سال یه نگاه منو ببینه با ناراحتی به اتاقم 

رفتم.هیچ چیز تغیر نکرده بود.همه چیز سر جای خودش بود.بی اختیار روی تختم دراز کشیدم.سردی ملحفه ها 

 مانم رو می بستم به گذشته ها سفر کردم.سستم کرد.در حالیکه چش

 

یه قسمت از باغ بود که پر بود از گلهای مختلف.از اون قسمت باغ بیشتر از جاهای دیگه خوشم می یومد.همیشه می 

رفتم البه الی گل ها دنبال پروانه ها می کردم.یه روز طبق معمول دنبال اونا بودم چشمم به پروانه بزرگ و قشنگی 

م می خواست بگیرمش.اروم اروم به طرفش رفتم همچین که خواستم بگیرمش پر زد و رفت روی گل دیگه افتاد.دل

نشست.همین طور که به دنبال پروانه از این طرف به اون طرف می رفتم اقا جون و خانم جون رو دیدم که با هم 

انم ه به طرفشون رفتم.صدای خصحبت می کنن.نمی دونم چی شد که یه ان تصمیم گرفتم حرفاشون رو بشنوم.اهست

جون رو شنیدم که می گفت:بهتره امشب با فرامرز و فریبرز درباره رزا حرف بزنی.با خودم گفت:رزا کیه و به ذهنم 

دو  خانوم اخه چی بگم به-فشار اوردم تا شاید توی دوست و اشناها دختری به اسم رزا رو یادم بیاد ولی بی فایده بود.

 تا بچه

 

 البته یه قسمتش روواقعیت -

 

 اقاجون در حالی که بلند می شد گفت:تا شب فکرام رو می کنم تا ببینم چی پیش میاد

 

خیلی کنجکاو شده بودم دلم می خواست هرچه زودتر شب بشه تا اقا جون اون خبر مهم رو به من و فرامرز بده هر 

ساعت بعداز شام براورده نشد.وقتی اقا جون گفت:پسرا لحظه منتظر بودمتا اقا جون صدامون بزنه ولی این انتظار دو 

 بیاید اینجا کارنون دارم با عجله خودموبهش رسوندم و گفتم:بله اقا جون

 

 بذار فرامرزم بیاد هر دوتون باید باشید-

 

 اجونبا حرص به فرامرز که اروم اروم به طرف ما میومد نگاه کردم پس از چند لحظه فرامرز اومد و گفت:بله اق

 

 بشین کنار داداشت تا بگم-
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 فرامرزم که مثل من کنجکاو شده بود نشست و منتظر ماند.

 

می خوام یه خبری بهتون بدم درست گوش کنید و سوال اضافی هم نپرسید.بعد یه مکثی کرد و گفت:از این هفته به -

و سال شماست یعنی دو سه ماهی از تو  بعد از عصر پنجشنبه تا صبح روز شنبه یه مهمون داریم که تقریبا همسن

کوچیکتره ودر همون حال به من اشاره کرد و ادامه داد:رزا دختر عموتونه یه دختر کوچولی کهخوشگل و دوست 

 داشتنی.شمام باید پسرای خوبی باشید و اونو اذیت نکنید.فهمیدید چی گفتم؟

 

 ما نگفته بودید که یه دختر عمو داریم؟ بالفاصله گفتم:بله اقا جون فهمیدیم.اما چرا تا حاال به

 

اقا جون با در ماندگی نگاهی به خانم جون انداخت اونم سریع گفت:اخه عموت ایرن نبوده و صحبت کردن درباره 

 کسی که اینجا نیست فایده ای نداره

 

 حاال خود عمو هم اومده یا فقط رزا رو فرستاده پیش ما-

 

فقط رزا میاد پیش شما و البته شما دو تام یادتون باشه که اصال درباره پدر و مادرش عمو و خانمش فوت کردن پس -

 ازش سوال نکنین چون یاد اونا می افته و دوباره ناراحت می شه خب یادتون می مونه؟

 

 بله خانم جون-

 

 تو چی فرامرز فهمیدی چی گفتم؟-

 

 بله خانم جون-

 

 ید شب بخیر و در حالیکه ما رو می بوسید روانه اتاقمان کرد.خب حاال که فهمیدید برید بخواب-

 

وقتی اقا جون همراه یه دختر اومد فهمیدم این دختر باید همون دختر عموی من رزا باشه با هیجان به طرفشون رفتم 

 و چند قدم مونده به اونا وایستادم و با صدای بلند گفت:سالم

 

 و در حالیکه روبروی من می ایستاد گفت:این دختر خانم خوشگل رزاست اقا جون با خوشحالی گفت:سالم پسرم

 

 نگاهی به رزا کردم.مثل یه عروسک خوشگل بود.به طرفش رفتم و گفتم:سالم رزا جون

 

 رزا نگاهی به من کردو حرفی نزد

 

 رزا جون نمی خوای جواب سالم فریبرز رو بدی؟

 

 همونه که همسن منه؟ رزا نگاهی به اقاجون کردو گفت:فریبرز
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 چرا از خودش نمی پرسی؟-

 

 رزا دوباره نگاهی به من کردو گفت:سالم

 

 من فریبرزم همون که همسن توئه رزا خودش را به اقا جون نزدیکتر کردو گفت:بریم پیش خانوم عمو

 

 هر سه پیش خانوم جون رفتیم رزا برخالف تصورم سریع به طرف خانوم جون رفت و گفت:

 

سالم خانوم عمو وروی پنجه های پاش بلند شد و گونه های خانوم جون رو بوسید.از رفتارش خنده ام گرفت.جواب 

سالم منو به زور داد ولی با خانوم جون اینطوری رفتار کرد.مثل یه دختر بزرگ و عاقل.با فرامرزم مثل من رفتار 

شت.خالصه در طول این دو روز با من و فرامرز به جز سالم کرد.ولی با اقاجون و جانوم جون رفتار صمیمی و گرمی دا

و اخداحافظی اونم با اکراه حرف دیگه ای نزد.اقاجون و خانوم جون به رزا خیلی عالقه پیدا کرده بودن.رزام با اونا 

م یخیلی راحت بود.اقاجون برای من و فرامرز چنان ابهتی داشت که ما حتی جرات شیطونی کردن جلوی اونو نداشت

چه برسه به اینکه روی پاهاش بشینیم و دست به گردنش بندازیم.ولی رزا انگار سالها با اقاجون و خانوم جون اشنا 

 بود و انگار دختر واقعی اونا بود و من فرامرز برادرزاده اقاجون.......

 

یه قدم از ما دور می هفته ها همبن طور می گذشت.من و فرامرز هر چی سعی می کردیم به رزا نزدیک بشیم اون 

شد.اقاجون و خانوم جونم مرتب به ما ایراد می گرفتن که چرا باهاش بازی نمی کنید چرا چرا چرا؟من دیگه خسته 

شده بودم اخه یه پسر یازده ساله مگه چقدر می تونه منت کشی کنه.سعی می کردم زیاد باهاش برخورد نداشته 

می کرد که انگار داره به یه حیوون نگاه می کنه.اصال انگار ما رو نمی  باشم.رفتارش عصبانیم می کرد.همچین نگاهم

دید.همیشه یه نشسته بود و فکر می کرد.اخه یه دختر یازده ساله چی داشت که اینقدر فکرش رو مشغول کنه.یه روز 

اه تش نگبه توصیه اقاجون رفتم سراغش و پرسیدم:رزا جون میای تنیس بازی کنیم؟و به انتظار جواب به صور

کردم.جوابی که بهم داد دلم رو شکست.بعد از این همه سال هنوز نتونستم فراموش کنم.خیلی خونسرد بلند شد 

روبروی من وایستاد و گفت:نه از تنیس خوشم میاد نه از تو.وراهش را کج کرد و رفت.از همون روز تصمیم گرفتم 

تا اینکه اقاجون تصمیم گرفت برای همیشه اونو  دیگه بهش اهمیت ندم.شش سال تموم وجودش رو ندیده گرفتم

بیاره خونه ما.قبل از مهر اونو توی دبیرستانی که من تحصیل می کردم ثبت نام کرد و همون روز وسایلش رو از 

خوابگاه مدرسه شبانه روزی جمع کرد و اورد خونه.روز اول مهر وقتی می خواستم از خونه بیام بیرون اقا جون صدام 

 رز بیا ببینم.به طرف اقا جون رفتم:بله اقاجونکرد:فریب

 

تنهایی می خواستی بری؟نمیگی دختر عموت تنهاست سرتو انداختی پایین و اونو ول کردی به امون خدا؟از این به -

 بعد رزا با تو میاد با توام بر می گرده.فهمیدی چی گفتم؟

 

ا نگاه کنم از اتاق خارج شدم.سه ماه تموم من و رزا با هم بله اقا جون.جلوی در منتظرش موندم.وبدون اینکه به رز-

به دبیرستان می رفتیم و بر می گشتیم اماحتی یک کلمه هم با هم حرف نمی زدیم ولی هنوزم که هنوزه اصال 
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نفهمیدم چطور عاشقش شدم.فقط یه روز احساس کردم اونو دوست دارم.هر چقدر فکر کردم نفهمیدم از کی این 

 دم پا گرفت.ای کاش هرگز این عشق به وجود نیومده بود.حس توی وجو

 

توی همین افکار بودم که با شنیدن جیغ رزا از تخت پایین پریدم و از اتاقم خارج شدم و اولین نفری بودم که بهش 

ه برسیدم.جلوی در اتاق اقاجون وایستاده بود و جیغ می کشید با دیدن من انگشتش رو به طرف اتاق اقاجون گرفت.

طرف تخت اقاجون دویدم.درست حدس زده بودم.اقاجون ما رو تنها گذاشته بود و رفته بود.همین طور که به اقا 

جون نگاه می کردم دستی روی شونه ام حس کردم.برگشتم و با فرامرز روبرو شدم.سرم رو روی شونه اش گذاشتم 

 و با گریه گفتم:اقاجون رفت فرامرز

 

از اون همه دردو رنج راحت شد.دکتر یه ماه پیش جوابش کرد ولی منتظر تو بود.خدارو گریه نکن.اقاجون تازه -

شکر کن که اخرین ارزوش براورده شد.جلوی خانوم جون خودتو نگه دار حالش خوب نیست.دلم نمی خواد خدای 

یگه ر تلخ بود که دنکرده طوریش بشه.اصال دلم نمی خواد در این مورد چیزی ینویسم.خاطره برگشتم به ایران اونقد

دلم نمی خواست این خاطرات دوباره برام تکرار بشه.فوت اقاجون درست دوساعت بعد از اینکه دیدمش.رفتار سرد 

رزا که نه تننها خودش با من حرف نمی زد بلکه حتی اجازه نمی داد برادرزاده های کوچولوم رو ببینم.گریه های 

برگردم فرانسه.هر قدر خانوم جون و فرامرز بهم اصرار می کردن تا خانوم جون همه وهمه باعث شدن که دوباره 

سری بهشون بزنم من طفره می رفتم.نه می تونستم جای خالی اقاجون رو تحمل کنم نه رفتار رزا رو.هی بهونه می 

ت ن دساوردم کار دارم نمی تونم غیبت کنم درسام سنگینه امتحانام شروع شده و و و خالصه اینقدر این دست و او

کردم تا یه روز فرامرز بهم تلفن کرد و خبر مرگ خانوم جون رو داد.درست یک سال و هفت ماه از مرگ اقاجون 

می گذشت می دونستم خانوم جون نمی تونه دوری اقا جون رو تحمل کنه.فردای روزیکه اقاجون فوت کرد خانوم 

ن م تصمیم گرفتم هر چه سریعتر یه بلیط برای رفتجون به اندازه ده سال پیر شده بود.وقتی گوشی تلفن رو گذاشت

به ایران تهبه کنم.ولی یه مرتبه نظرم عوض شد.اصال من برای چی می خواستم برگردم ایران؟خانوم جون که رفته 

بود رفتن من سودی به حالش نداشت.چه فایده داشت برم جای خالی اونو ببینم.دیگه کسی رو نداشتم که دلش برام 

 ی را برداشتم و به فرامرز زنگ زدم و بهش گفتم که نمی تونم بیام.تنگ بشه.گوش

 

 چی گفتی؟نمی خوای بیای؟-

 

 اره نمی تونم بیام-

 

 بی عاطفه تو چطور ادمی هستی؟واقعا باید از خودت خجالت بکشی-

 

و بیشتر می کنه فایده فرامرز درک کن من خیلی برای خانوم جون ناراحتم ولی اومدن من جز اینکه غم و غصه ام ر-

 ای نداره.تو اینو به حساب بی عافه بودنم نذاروخواهش می کنم درکم کن.

 

باشه درکت می کنم فقط دیگه نمی خوام هیچوقت ببینمت و گوشی را محکم روی دستگاه تلفن کوبید.در حالی که -

ام بهش  ی کم بود درد بی برادریهنوز گوشی تلفن توی دستم بود گفتم:فریبرز چیکار کردی درد یتیمی و بی کس
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اضافه کردی.خودت که فرامرز رو می شناسی محاله که از حرفش بگذره و الحق که خوب برادرم رو شناخته 

بودم.سه بار دیگه بعد از اون واقعه باهاش تماس گرفتم ولی حاضر نشد با من اشتی کنه.اخرین باری که باهاش 

زدم.می خواستم تولدش رو تبریک بگم ولی اون بهم فرصت نداد و تماس گرفتم روز تولدش بود.براش تلفن 

 گفت:من برادری به اسم فریبرز ندارم.دیگه مزاحم نشو.

 

من به حرمت اینکه فرامرز برادر بزرگترم بود ودر نظر اون مرتکب یه گناه نابخشودنی شده بودم تصمیم گرفتم 

 دیگه مزاحمش نشم.

 

 پاریس)تعطیالت سال نو(

 

شانس بد خودم لعنت فرستادم. چرا همین امروز که میخواستم به دیدن عمو بروم و به وجود آقای فرهنگ نیاز  به

داشتم می بایست به شرکت نیاید؟ ساعت یک بود و دیگر مطمئن بودم که او نمی اید . نمی دانستم به اقای فرهنگ 

 چه بگویم یا اصال او کمکم میکرد یا نه.

 

 ته ی افکارم را پاره کرد.گوشی را برداشتم وبی حوصله گفتم : شرکت میالد بفرمایید.صدای زنگ تلفن رش

 

 خانوم رسام... حالتون خوبه؟ -

 

صدای آقای فرهنگ بود که با تعجب داشت حالم را می پرسید با خوشحالی گفتم: سالم اقای فرهنگ حال شما 

 چطوره؟

 

 صدام اینقدر خوشحال می شید زودتر از اینا تماس می گرفتم.عالیه ولی اگر می دونستم شما با شنیدن  -

 

برای اینکه خواهشم را رد نکند متلکش را بی جواب گذاشتم و گفتم: آقای فرهنگ شما امروز شرکت تشریف 

 نمیارید؟

 

الیکه حچرا البته اگر شما برای دیدن من اینقدردلتنگ شده باشید که نتونید تا فردا صبح صبوری کنید و در  -

 میخندیدگفت: از لحن صحبت کردنتون پیداست که به کمکم احتیاج دارید درست نمی گم؟

 

 متاسفانه بله -

 

نه دیگه خرابش نکنید. بهتون توصیه میکنم حداقل در مواقعی که میخواهید گره مشکلتون توسط شخص دیگه ای  -

 باز بشه از این کلمات مایوس کننده استفاده نکنید.

 

ای اقای فرهنگ متاسفم من اونقدر وقت ندارم که توی کالس مشاوره ی شما شرکت کنم حاال می تونید کمکم و -

 کنید؟
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 چه کمکی از من ساخته اس؟ -

 

 مثل چند روز پیش اگر مامانم تماس گرفت یه طوری قضیه رو حل و فصل کنید کمکم میکنید؟ -

 

 د چیکار می کردید؟خانم رسام شما فکرکردید اگر منو نداشتی -

 

 با حرص گوشی را روی دستگاه کوبیدم و گفتم: خدا رو شکر می کردم.

 

ناگهان صدای آقای فرهنگ را شنیدم که گفت: درست شنیدم یا غلط؟ یعنی شما واقعا به خاطر نبودن من خدا رو 

 شکر می کردید یا از روی عصبانیت یه حرفی زدید؟

 

هم خجالت زده ولی با این حال قافیه را نباختم و گفتم: اقای فرهنگ من اصال پشیمون در حالیکه هم ترسیده بودم 

 شدم به کمک شما نیازی ندارم.

 

 خب پس خداحافظ و از اتاق خارج شد -

 

 واقعا رفت ها حاال چیکار کنم؟ -

 

م: دنبالش دویدم و مستاصل گفت با عجله بلند شدم و از اتاقم بیرون دویدم و او را دیدم که از شرکت بیرون رفت به

 آقای فرهنگ

 

 سریع به طرف برگشت و گفت: بفرمایید خانم رسام

 

 درست گفتید من از روی عصبانیت یه حرفی زدم. خواهش می کنم اذیت نکنید واقعا داره دیر میشه -

 

تون رو زیر پا گذاشتید و در حالیکه با دستش اشاهر کرد که جلوتر از او وارد شرکت شوم گفتک از اینکه غرور

 دنبالم اومدید ضرر نکردید.

 

در حالیکه کیفم را بر میداشتم گفتم: ممنون اقای فرهنگ و خدا نگهدار و به طرف اتاق خودم حرکت کردم. اما 

 جلوی در برگشتم و گفتم: معذرت میخوام امیدوارم منو ببخشید

 

برایم تکان داد. جلوی در شرکت که رسیدم از دور ماشین عمو  در حالیکه لبخند میزد دستش رابه عالمت خداحافظی

را دیدم کنار جدول ایستادم تا عمو متوجه ام شود. پس از چند لحظه جلوی پایم ترمز کرد. در باز کردم و در حالیکه 

 می نشستم گفتم: سالم عمو جون و گونه اش را بوسیدم و ادامه دادم: حالتون چطوره؟

 

 دیدم سرحال اومدماالن که تورو  -

 

 دفترچه را به دستش دادم و گفتم: اینم امانتی شما .. صحیح و سالم -
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 خوندیش؟ -

 

 بله می شه بریم یه جایی که بشینیم سه تا چهار راه باالتره یه پارکه... موافقید؟ -

 

 من با هرچی که تو بگی موافقم -

 

دست عمو را گرفتم و گفتم: عمو جون من دفتر شما رو مثل یه آدم  هنگامی که روی نیمکت پارک نشستیم بی اختیار

بی طرف خوندم.. می دونید من نه تنها شما رو بی عرضه و بی لیاقت نمی دنم بلکه شما با این کارتون ثابت کردید که 

 خاطرشیه عاشق واقعی هستید. ای کاش مامان می دونست که شما چقدر دوستش دارید. ای کاش می فهمید که به 

چقدر از خود گذشتگی کردید. چرا بهش نگفتید که به پدرتون همه چیز رو گفتید اگر گفته بودید که در واقع به 

خاطر خودش و قولی که پدرش موقع مرگاز پدرتون گرفته بود نمی تونیدباهم ازدواج کنید دیگه اینقدر از شما کینه 

اعث شده که بین شما و پدرم فاصله بیوفته. اگر مامان بعد از اون به دل نمی گرفت. من خیلی متاسفم که رفتار مامان ب

قضیه موقعی که شما برگشتید ایران دیگه به شما کم محلی نمی کرد شما از صرافت اومدن به ایران نمی افتادید. به 

 هر حال من به جای مامان از شما عذر میخوام اگه می تونید اونوببخشید خیلی خوب میشه.

 

مینا جون من از هیچ کدوم از اونا کینه به دل ندارم. باورکن وقتی خودمو به جای فرامرز و رزا میذارم می ببین ر -

 بینم اونا هیچ تقصیری ندارن.

 

 شما هنوز به مامان عالقه دارید؟ -

 

القه ام رو اره ولی به عنوان یه دختر عمو پسر عمو و همسر برادرم. از روزی که ازدواج کرده سعی کردم نوع ع -

بهش تغییر بدم و خدا رو شکر موفق شدم. حتی حاالم که فرامرز رفته بازم نمی تونم یه طور دیگه رزا رو دوست 

 داشته باشم.

 

 فکر نمیکنید اگر این دفتر رو مامان بخونه خیلی از مشکالتمون حل میشه -

 

 نه-

 

 پس حداقل بذارید من براش بگم که چه اتفاقی افتاده -

 

 نه رمینا جون رزا لجباز تر از این حرفاست.-

 

 امتحانش که ضرری نداره -

 

منم مثل تو فکر میکردم برای همین همون بار اول که به دیدنش اومدم همه چیز رو براش توضیح دادم ولی باور  -

 نکرد.
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 من واقعا براتون متاسفم من باید با مامان حرف بزنم -

 

ن موضوع رو فراموش کنیم شاید اگر رزا بفهمه من همه چیز رو برای تو گفتم بیشتر از دستم نه عزیزم بهتره ای -

ناراحت بشه. اگه منو دوست داری بهم قول بده که حتی یک کلمه در مورد این دفتر و خاطراتش با مامانت حرف 

 نزنی باشه دخترم؟

 

 تم انداختم گفتم: خب بهتره بریم.سرم را به عالمت مثبت تکان دادم و در حالیکه نگاهی به ساع

 

 عمو برخاست و گفت: وقتی با توام زمان زود می گذره

 

 منم از بودن با شما خیلی خوشحالم البته از این به بعد قرار نیست همدیگه رو مخفیانه ببینیم. -

 

 هاش بد اخالقی نکنی ها!رمینا برای این کار زیاد رزا رو تحت فشار قرار نده کم کم بهش بفهمو. یه بار با -

 

 نه عمو جون خیالت راحت باشه من تموم تالشم رو می کنم که تا اونو با شما اشتی بدم

 

 ازت ممنونم امیدوارم موفق باشی -

 

 منم امیدوارم برای سال نو کنار هم باشیم. -

 

 اگر بتونی یک ماهه دل رزا رو نرم کنی معلومه خیلی زرنگی -

 

 رو می کنم شمام دعا کنید من تالشم -

 

 حتما عزیزم -

 

 به ابتدای کوچه که رسیدم عمو توقف کرد و گفت: امروز همین جا پیاده میشی؟

 

 بله ولی این اخرین باره -

 

 

 

هنگامی که میخواستم وارد مجتمع شوم به سر کوچه نگاهی انداختم. عمو هنوز انجا بود. برایش دستی تکان دادم و 

 شدم.داخل 

 

پاگرد اول که طی کردم با عماد و بهروز مواجه شدم میخواستم از کنارشان رد شوم که بهروز درحالیکه میخندید 

 گفت: عجله نکن دختر خانم توی خونه خبری نیست.

 

 با زبون خوش بهتون میگم مزاحم من نشید وگرنه هر چی دیدید از چشم خودتون دیدید. -
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گو چیکار می خوای بکنی؟ جون بهروز االن خیلی کنجکاو شدم بدونم چطوری یکی مثل این االن مزاحمت شدیم ب -

 می تونه یه مزاحم رو سر جاش بشونه .ویک پله پایین امد من نا خود اگاه یک پله پایین تر رفتم.

 

 چیه تو که گفتی از من نمی ترسی پس شجاعتت کجا رفته؟ -

 

که گفت: حتما زبونش رو پیشی خورده و یکمرتبه دستش را دور شانه ام حلقه از پشت سرم صدای فرزاد را شنیدم 

 کرد و در حالیکه مرا به طرف خودش می کشید گفت: مگه نه کوچولوی من؟

 

با پای راستم لگدی نثار پایش کردم وسریع از پله ها پایین دویدم که عماد از پشت کاله پالتویم را گرفت و با 

 گرداندم و گفت: کجا؟ مگه می تونی از چنگ من فرار کنی؟خشونت به سمت خود بر

 

 تا انجا که قدرت داشتم دستم را عقب بردم و محکم به صورتش کوبیدم و گفتم: ولم کن کثافت عوضی

 

عماد چند ثانیه نگاهم کرد و سپس سیلی محکمی به صورتم نواخت و گفت: این بجای سیلی بودکه زدی اما برای 

این غلطا نکنی تنبیه خوبی برات در نظر گرفتم و به بهروز اشاره کرد. بهروز به طرف خانه آنها رفت و  اینکه دیگه از

در را باز کرد. یک ان از تصور تنبیهی که برایم در نظر گرفته بودند مو به تنم سیخ شد. وقت ترسیدن نبود. باید از 

هان بهروز هم به کمکم عماد امد. عماد دستش را خودم دفاع می کردم به صورت عماد وحشیانه چنگ انداختم ناگ

جلوی دهانم گرفت تا نتوانم فریاد بزنم و با دست دیگرش دو دستم را از پشت گرفت. با پایم که آزاد بود لگدی 

زیر شکم بهروز کوبیدم که در جا روی زمین نشست. فرزاد لنگ لنگان به طرف بهروز امد و او را به داخل خانه 

ک عماد امد. یک لگد دیگر به همان پای مجروحش زدم با اینکه از فشار درد چهره اش به هم رفتهبود کشید و به کم

پاهایم را گرفت و دوتایی به طرف خانه حرکت کردند. این قدر تقال کردم تا پایم را از دست فرزادخالص کردم و 

د. عماد که گویا با تالش من جدی تر لگد محکم دیگری به زیر شکمش کوبیدم که اوهم مثل بهروز روی زمین افتا

شده بود با قدرت تمام به طرف خانه کشاندم. شاید یک قدم دیگر میخواست تا به خانه ی انها برسم که دستانم رها 

شد و دست عماداز جلوی دهانم برداشته شد و همزمان صدای مردی را شنیدم که می گفت: بی پدر داری چه غلطی 

 میکنی؟

 

رگشتم و اقای فرهنگ  را دیدم . آقای فرهنگ عماد را از جا کند و در حالیکه به دیوار می کوبانیدش به طرف صدا ب

گفت: دفعه دیگه اگر بشنوم ازسه متری این دختر رد شدی می کشمت. اینو به اون دو نفر اوباش هم بگو و بدون 

 کالم دیگری کیفم را از روی زمین برداشت و گفت: بریم

 

فقط نگاهش کردم. با عصبانیت به طرف امد و در حالیکه با زویم را می کشید گفت: به مشکل  بی هیچ حرکتی

برخوردی حاال؟ تا کسی توی این وضع ندیدت بیا بریم. بی هدف همراهش رفتم وقتی سوار ماشینش شدم گفت: 

بودی  وبایلی که دادهساعت سه و نیم مامانت تلفن میزنه شرکت اقای انتظامی میگه تو شرکت نیستی هر چی با م

تماس گرفتم در دسترس نبود تنه کاری که تونستم بکنم این بود که شماره شرکت رو بندازم روی موبایلم و به 
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طرف خونه تون بیام و بهت خبر بدم. حاال به مامانت تلفن بزن و بگو دوساعت دیگه میای خونه چون اگر با این وضع 

 اری منو برو بر نگاه می کنی؟ببیندت مامانت سکته میکنه برای چی د

 

 در حالیکه به سختی از ریختن اشکهایم جلوگیری می کردم گفتم: اخه چی بگم؟ بگم توی این یک ساعت کجابودم؟

 

بگو مدیر شرکت به مناسبت ساخته شدن یکی از مجتمع هاش میخواد به بچه ها شیرینی و شام بده. منم با  -

 وشام سفارش بدم.مستخدم شرکت رفته بودم شیرینی 

 

گوشی را از دستش گرفتم و شماره را گرفتم. با اولین بوق آزاد مامان گوشی رو برداشت. با عجله گفتم: الو مامان 

 سالم

 

 تو کجایی؟ -

 

 شرکت -

 

 حرف بیخود نزن یک ساعت پیش زنگ زدم نبودی. حتما االن پیش فریبرزی -

 

 نه مامان من االن تو شرکتم -

 

 غلط کردی االن ساعت چهار و نیمه -

 

 مامان صبر کنید براتون توضیح میدم. اون موقع که شما زنگ زدید من نبودم با مستخدم شرکت رفته بودم بیرون -

 

 به من دروغ نگو زودتر بیا خونه-

 

 مامان من تا دوساعت دیگه نمی تونم بیام چند لحظه گوش بدید براتون توضیح میدم. -

 

وضیح الزم نیست قطع کن خودم بهت زنگ میزنم شرکت و قطع کرد. چند لحظه بعد موبایل زنگ خورد. گوشی ت -

 را برداشتم و گفتم:

 

 بله -

 

 الو رمینا -

 

 بله مامان خودمم. حال بذارید بگم چون خیلی کار دارم . امروز اقای فرهنگ میخواد به بچه ها شام بده -

 

 برای چی؟
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تموم شدن یکی از مجتمع هاش منم رفته بودم سفارش شیرینی و شام بدم و برای همین اون موقع که شما  بخاطر -

تماس گرفته بودید نبودم. حاالاجازه میدید بمونم . اقای فرهنگ خودشون من و الناز رو تا دم در خونه می رسونند. 

 شما نگران نباشید خب مامانی دیگه کاری ندارید؟

 

 خودت باشنه مواظب  -

 

 چشم خدانگهدار و گوشی را به اقای فرهنگ برگرداندم و گفتم: ازتون ممنونم. -

 

دستمالی به طرف گرفت و گفت: بیا گوشه لبت رو پاک کن و با دست دیگرش که ازاد بود اینه را به طرف برگرداند 

ار دست عماد باقی مانده بود و گونه ام بر و گفت: یه نگاه به خودت بنداز . گوشه لبم خونی بود و روی دهانم هنوز اث

 اثر سیلی قرمز شده بود. رنگ صورتم پریده بود و اثارترس هنوز در چشمانم پیدا بود.

 

می دونی اگر چند ثانیه دیر تر رسیده بودم چی میشد؟ وای که چقدر خدا بهت رحم کرده فکر کن اگه سه نفری  -

ه بود. چند بار بهت گفتم بگو مامانت این موقع بیاد جلوی در منتظرت ریخته بودند سرت سریه دقیقه کارت ساخت

بمونه؟ وقتی بهت میگم اینا هر کاری از شون بر میاد باورت نمیشه به نظر من باید از این مجتمع برید ... ااا پسره ی 

خجالت نکش عوضی به زود بیست و دوسالشه عجب دوره زمونه ای شده توی خودت نریز اگر میخوای گریه کنی 

 گریه کن سبک میشی.

 

 تا حاال جلوی کسی گریه نکردم اما بغض بد جوری جلوی گلویم را گرفته

 

 مطمئن باش این بغضی که داره خفت میکنه با نفس عمیق کشیدن از بین نمیره. -

 

 ؟در حالیکه سعی میکردم بغضم در صدایم اشکار نباشد گفتم: میشه دیگه در این مورد حرف نزنیم
 

با عصبانیت گفت: نه نمیشه چون تو یه ادم کله شقی.. یه دختری که گوش به حرف بزرگتر از خودش نمیده فکر 

میکنه خودش همه چیز روبهتر میدونه یه دختری که همه چیز رو به شوخی میگیره نمی دونه که چه خطراتی 

ارن. باورش نمیشه حاضرن به خاطر چند لحظه تهدیدش میکنه. نمی دونه بعضی ادما به اندازه یه حیون ام شعور ند

خوش بودن با زندگی و اینده یه دختر بازی میکنند. نمی دونی یه دختر با شرایط تو لقمه دندون گیری هست که 

 دهن همه رو به اب میندازه. حاال میخوای چیکار کنی؟

 

 نمیدونم

 

 دیگه نقل مکان میکنید  خب پس گوش کن تو میری با مامانت صحبت میکنی وبه یه جای -

 

 به همین راحتی که شما میگید نیست. بهتره از مامان بخوام عصر ها جلوی مجتمع منتظرم بمونه. -
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این کار دیگه فایده ای نداره این مال اون موقع بود که من فکر می کردم فقط می خوان سر به سرت بذارن اما حاال 

ری بریزن خونه تون شاید االن داری با خودت می گی جرات همچین موضوع فرق می کنه.فرض کن یه شب سه نف

غلطی رو ندارن ولی اشتباه می کنی دختر خانوم وقتی یه چاقو بذارن زیر گلوی مامانت اون موقع اس که هر کاری 

 ربگن مجبوری بکنی تازه چه معلوم یه بار دیدی بعدم هر دوتون رو کشتن یا شایدم نکشتتون فقط یه بار خبردا

 میشی که.....

 

با ترس به او که در ارامش رانندگی می کرد و حرف می زد نگاه کردم.حرفش را نیمه کاره رها کرد نگاهی به 

صورتم انداخت و گفت:چیه ترسیدی؟ولی ادم نباید از شنیدن حقایق بترسه.باید بشنوه و نذاره همچین مسائلی براش 

و فکر می کنی این پسره دست از سرت برمی داره؟از االن تا هفته دیگه پیش بیاد.البته منظورم ادمای عاقل هستن.ت

هر وقت جلوی اینه می ره و جای ناخونای تو رو روی صورتش می بینه به خودش قول می ده حسابت رو برسه.عال 

 الخصوص وقتی اون دونفرم مسخره اش کنن که نتونستی از پس یه دختر بر بیای اون مصمم تر می شه که باهات

 تسویه حساب کنه وضعت خیلی خرابه و با تاسف سرش را تکان داد.

 

 اونا نمی تونن عماد رو مسخره کنن-

 

اها چطوری اینقدر مطمئن حرف می زنی؟نکنه جناب عالی می تونی فکر ادما رو بخونی؟می دونی این خونسردی تو -

هم  نگرفتم؟من به خاطر اینکه هرسه نفرشون با کفر منو باال میاره.باعصبانیت گفت:کی میگه من این قضیه رو جدی

 بودن گفتم نمی تونم عماد رو مسخره کنن

 

 با تعجب نگاهم کردو گفت:یعنی اونا سه نفری ریختن سرت......تا جون به لبم نکردی حرف بزن.

 

ه انی به خود امدم کماجرا را همانطور که اتفاق افتاده بود برایش تعریف کردم.نمی دانم چه مدت طول کشید فقط زم

اشک هایم سرازیر شده بود.اقای فرهنگ دستمالی به دستم دادو گفت:بگیر صورتت پاک کن.دستمال را گرفتم و 

مشغول پاک کردن اشک هایم از روی گونه هایم شدم.بعد از مدتی حس کردم کمی سبک تر شدم به اقای فرهنگ 

 هنگ.رو کردم و گفتم:من دیگه مزاحم شما نمی شم اقای فر

 

اوال من خیلی گرسنه ام.دوما تو به مامانت گفتی شمام می خوری.پس نمی تونی بری خونه شام بخوری.سوما مزاحم -

 نیستی پس شروع کن

 

 چی رو شروع کنم؟-

 

ارایش کردن رو دیگه!تو که نمی خوای توی رستوران همه نگاهمون کنن بعد از اون اگر با این سروشکل بری خونه -

 شک می کنه مامانت

 

با اینکه جلوی او معذب بودم اما سریع دست به کار شدم.اقای فرهنگ که در مدتی ارایش می کردم فقط مقابلش رو 

نگاه کرده بود پس از پایان کارم نگاهی به صورتم کردو گفت:خوب شد.......به نظر من خانوما باید اول صبح که از 
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ایش یه فاتحه برای کسی که برای اولین بارهمچین چیزایی رو ساخت خواب بیدار می شن و میرن سراغ لوازم ار

 بخونن اینطور فکر نمی کنی؟

 

 حاال که توی این دوره اقایون کمتر از خانوما از لوازم ارایش استفاده نمی کنن.-

 

نیازی  دونی من خدارو شکر من جز اون دسته از اقایون نیستم و در حالیکه می خندید گفت:البته خودت که بهتر می-

 به ارایش کردن ندارم چون به اندازه کافی خوش چهره ام.

 

 یعنی می خواید بگید فقط ادمای بی ریخت خودشون رو ارایش می کنن.-

 

نه منظور من اقایون بود نه خانوما و درحالیکه پارک می کرد گفت:حاال تا دوباره با هم دعوامون نشده بهتره بریم -

 شام بخوریم.

 

وارد رستوران که شدم تمام خاطرات گذشته دوباره زنده شد.قبال دست کم ماهی یه بار به اینجا می امدیم و حاال پس 

از گذشت مدتی دوباره به اینجا امده بودم.هنوز سفارش غذای ما حاضر نشده بود که مدیر رستوران به طرف میز ما 

کرد و رو به من کردو گفت:مشتاق دیدار خانوم رسام.مدتیه امد و درحالیکه با اقای فرهنگ سالم و تحوالپرسی می 

 اینجا قدن رنجه نمی فرمایید؟از ما قصوری دیدید؟

 

ماهده بودم چه جوابی به او بدهم که اقای فرهنگ به کمکم امد و گفت:خانم رسام ایران تشریف نداشتن و گرنه هیچ 

 کجای تهران رستورانی بهتر از این پیدا نمی شه.

 

 ر لطفتونه اقای فرهنگ.هدف ما هم جلب رضایت شماهاست.بیشتر از این مزاحمتون نمی شم و رفت.نظ-

 

 

 

یه میز گوشه سالن نگاه کردم.اکثر اوقات با روزبه به اینجا می امدیم و پشت همان میز می نشستیم.همی شه قبل از -

سر بقیه مشتری های او نگذاریم اما کو گوش  اینکه سفارش غذا بدهیم مدیر رستوران از ما خواهش می کرد سر به

شنوا ان قدر می خندیدیم که به محض اینکه غذایمان تمام می شد مدیر رستوران با خواهش و تمنا می خواست ما را 

از رستوران بیرون کند.تنها زمانی از دیدن ما خوشحال می شده مامان همراه ما بود و او می توانست با خیال راحت 

اش را مطالعه کند.ای کاش زمان به عقب بر می گشت.چقدر دلم می خواست فردا که از خواب بیدار می روزنا مه 

شدم می فهمیدم همه این وقایع دورغ بوده و من یک کابوس وحشتناک دیدم.ای کاش وقتی چشم هایم را باز می 

ختیش به خود امدم و کردم پدرو روزبه را کنار خود می دیدم.با صدای اقای فرهنگ که می گفت:می شنا

 گفتم:ببخشید متوجه نشدم.

 

 در حالیکه ابروهایش را در هم کشیده بود گفت:میگم می شناختیش؟

 

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:کی رو می شناختم؟
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 همون اقایی که بهش خیره شده بودی؟-

 

 من؟-

 

کردن به اون از دست ندادی.حتی فرصت نکردی یه  بله خود تو از اون موقع که اومدیم تو یه لحظه ام برای نگاه-

 قاشق غذا بخوری همه اش نگاهت به اون میز بود.

 

به غذایی که جلوی دستم بود نگاهی انداختم درست می گفت دست نخورده بود.بدون اینکه جوابی به او بدهم شروع 

ران مقابلم ایستاد و گفت:ببخشید این به خوردن کردم.هنوز چند لحظه ای نگذشته بود که یکی از خدمه های رستو

مال شماست و کارتی تحویلم داد و رفت.با تعجب به کارت نگاه کردم کارت از ان اقایی به اسم سامان مقدم بود.هر 

چه فکر کردم او را به خاطر نیاوردم.نگاهم به اقای فرهنگ که با دقت نگاهم می کرد انداختم.کارت را از دستم 

 ه ان گفت:باعث تاسفه که با من همکاره.گرفت و با نگاهی ب

 

 ولی من این اقا رو نمی شناسم-

 

 خب کارتش رو داده که با هم اشنا بشید.هم می تونی بری شرکتش هم می تونی با همراهش تماس بگیری.-

 

 با حرص گفتم:خوب شد راهنمایی کردید و گرنه نمی دونستم چطوری میشه باهاش ارتباط برقرار کنم.-

 

 خواهش می کنم.-

 

با عصبانیت بلند شدم.او هم پول غذا را روی میز گذاشت و بی انکه حرفی بزند به دنبالم امد.از در رستوران که بیرون 

امدم اقای فرهنگ با لحن مسخره گفت:بیچاره اقا سامان گرفتارت شده.با تعجب نگاهی به او انداختم و 

 رو نشون من بدید.گفتم:ببخشید اگه ممکنه این اقا سامان 

 

 با لحن مسخره ای گفت:یعنی به همین زودی قیافه اش رو فراموش کردی؟

 

 با جدیت گفتم:این لطف رو در حق من بکنید.

 

 همون اقایی که به ماشینش تکیه داده و سیگار می کشه.-

 

و رفتم و کارت ویزیتش رو مچاله نگاهی به ان مرد انداختم.سری برایم تکان داد و لبخند زد.با عصبانیت به طرف ا

 کردم و جلوی پایش پرت کردم و چنان نگاه تحقیر امیزی به او انداختم که بی معطلی سوار ماشینش شد و رفت.

 

 به طرف اقای فرهنگ رفتم و به او که با تعجب رفتن مرد را نگاه می کرد گفتم:به چی نگاه می کنید؟

 

 هیچی چی بهش گفتی؟-
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ی شخصیت بود که نتو نستم خودمو راضی کنم تا باهاش دهن به دهن بشم.باور کنید من اصال متوجه اون اونقدر ب-

مرد نشدم.متاسفانه من توی خودم بودم این رستوران پاتوق من و روزبه بود همیشه هم پشت همون میز گوشه 

 رستوران می نشستیم.

 

گفتم:ممنون اقای فرهنگ امیدوارم بتونم لطفتون رو جبران  تا مقابل خانه هر دو سکوت کردیم.هنگامیکه توقف کرد

 کنم.

 

حرفایی که زدم جدی بگیر با مامانت صحبت کن تا هر چه زودتر از اینجا برید من می تونم به یکی از دوستام -

 سفارش کنم ظرف دو سه روز خونه تون رو بفروشه و یه مجتمع بهتون معرفی کنه.

 

 م گفت:ولی بهتون گفتم ما مشکل مالی داریم.در حالیکه پیاده می شد

 

 خب از عموت کمک بگیر-

 

 درباره اش فکر می کنم.-

 

 کار درستی می کنید.-

 

 خب ببخشید که مزاحمتون شدم خدا نگهدار-

 

 تا برسی در خونه منتظرت می مونم و دستش را به عالمت خداحافظی تکان داد.-

 

دم.با عجله پله ها را باال دویدم.حاال می فهمیدم چقدر از این سه نفر می ترسیدم.وقتی در را بستم و وارد مجتمع ش

وارد خانه شدم از شدت ترس به نفس نفس افتادم.ناگهان مامان مقابلم ظاهر شد و گفت:چیه رمینا چرا نفس نفس 

 می زنی؟

 

 سالم-

 

 سالم چیزی شده؟-

 

 نه فقط از پله ها دویدم-

 

 برای چی؟-

 

 همین طوری.......شام خوردید؟

 

 اره خوش گذشت؟-
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 بد نبود-

 

اصال حال و حوصله نداشتم ولی برای اینکه مامان شک نکند لباسهایم را سریع عوض کردم و پیش او رفتم در حالیکه 

 می نشستم گفتم:خب چه خبر؟

 

 تو چه خبر؟-

 

 خبر خاصی ندارم.-

 

 می گهولی قیافه ات یه چیز دیگه -

 

 یه کم خسته ام-

 

 حتما از شدت خستگی از پله ها دویدی.تو رمینای همیشگی نیستی.حاال بگو ببینم چی شده؟-

 

 چیزی نیست-

 

 افرین حاال دیگه به من دروغ می گی؟-

 

 نه یعنی چیز مهمی نیست-

 

 تو بگو تشخیص اینکه مهم هست یا نه با من-

 

 نجا رو بذاریم برای فروشمامان میگم بهتر نیست ای-

 

 برای چی؟-

 

 خب.....همسایه هامون زیادادمای نرمالی نیستن.-

 

 مگه تو می خوای با اونا رفت و امد کنی که برات مهم باشه نرمال هستن یا نه!-

 

 نه ولی خوشم نمیاد با همچین ادمایی یه جا زندگی کنم.-

 

 ا مجبوریم اینجا زندگی کنیمولی خودت بهتر از من می دونی........م-

 

 نه چه اجباری خب به یه جای دیگه عوضش می کنیم.-

 

 مجتمع های دیگه هم مثل اینجاست توشون همه جور ادمی پیدا می شه-
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 من می تونم از اقای فرهنگ کمک بگیرم تا یه جای خوب بهمون معرفی کنه-

 

 جای خوب پول می خواد عزیز من-

 

 م ما همین اندازه بیشتر پول نداریمخب بهش می گ-

 

 من اصال علت این اصرار تو رو نمی فهمم-

 

 منم علت مخالفت شما رو نمی فهمم-

 

ببین رمینا اوال با من بحث نکن ثانیا از فکر این کار بیا بیرون در ضمن خوشم نمیاد از این اقای فرهنگ کمک -

 بخوای در هیچ موردتفهیم شد؟

 

 من نمی تونم از این فکر بیرون بیام.باید هر چه زودتر از اینجا بریمولی مامان -

 

 منظورت از باید چیه؟-

 

 یعنی خواهش می کنم موافقت کنید-

 

 به هیچ عنوان -

 

 مامان چرا مثل بچه ها رفتار می کنید؟-

 

 من مثل بچه هام یا تو که به یه دلیل احمقانه می خوای از اینجا بریم؟-

 

اختیار به گریه افتادم و به اتاقم دویدم.چند دقیقه بعد مامان وارد اتاقم شد و روی تختم نشست.چند لحظه بعد  بی

ارام ارام موهایم را نوازش کرد.از وقتی به یاد داشتم جلوی کسی گریه نکرده بودم ولی امروز برای دومین بار این 

 کار را کرده بودم.

 

گریه کردنت رو فراموش کرده بودم.به من بگو چی شده.باید اونقدر مهم باشه که به رمینا تو داری گریه می کنی.-

 گریه افتادی بگو عزیزم نذار صد تا فکر ناجور به سرم بیفته

 

 دلم را به دریا زدم و گفتم:مامان من می ترسم-

 

 از چی؟-

 

 از سه تا پسرای این مجتمع اونا همیشه توی راه پله مزاحمم میشه-

 

 مامان با عصبانیت گفتن:غلط کردن
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دستش رو گرفتم و گفتم:مامان به خاطر خدا عصبانی نشید.اونا خیلی بی ادب و سمج هستن.من خیلی ازشون می 

ترسم واقعا هر کاری که بگید از اونا بر میاد.من هر صبح و بعد از ظهر می میرم و زنده میشم.باور کنید احساس 

 ه توی خونه ام.امنیت نمی کنم.حتی االن ک

 

 از فردا تا سر خیابون باهات میام.-

 

 نه مامان این راهش نیست اگه یه روز توی خیابون مزاحمم شدن چی؟-

 

 چند روز که کم محلشون میرن سراغ کار و زندگی خودشون-

 

 مامان چرا متوجه نمی شید من هیچوقت به اونا محل نمی ذارم.ولی اونا دست بردار نیستن-

 

 رمینا عزیزم تو االن ترسیدی هیچ غلطی نمی تونن بکنن.-

 

 اره من ترسیدم خیلی ام ترسیدم باور کنید اونا از حیوون وحشی ترن و دوباره به گریه افتادم.-

 

 رمینا بس کن تو داری منم می ترسونی.-

 

 

 

 گه نمی تونم اینجا زندگی کنم.در حالیکه گریه می کردم گفتم:مامان خواهش می کنم از اینجا بریم من دی

 

ناگهان مامان با وحشت نگاهی به من انداخت و بریده بریده گفت:رمینا...نکنه اتفاقی...برات افتاده....اره؟ومحکم 

 تکانم داد.

 

 نه مامان ولی می ترسم بیفته شما باید به فکر من باشید من نمی خوام برام مشکلی پیش بیاد-

 

 احت باشه؟رمینا پس خیالم ر-

 

 اره مامان ولی من دیگه نمی خوام اینجا باشم باشه مامن؟-

 

 اخه.....-

 

 نگذاشتم ادامه بدهد و گفتم:

 

فکر پولش رو نکنید من با اقای فرهنگ صحبت می کنم تا جایی برامون پیدا کنه گه پول اضافه تر نخواد.مامان جون -

 موافقت کنید به خاطر من
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 قای فرهنگ می خوای بگی؟برای چی به ا-

 

 برای اینکه اشنا داره زود می تونه خونه مون رو بفروشه و یه جای خوب برامون پیدا کنه-

 

مامان در حالیکه بر می خاست گفت:خب روز سختی داشتی حاال بهتره بخوابی فردا خودم تا سر خیابون همراهت 

 میام.عصرم سر خیابون منتظرت می مونم و رفت.

 

اینکه مجبور نشده بودم جریان وحشتناک عصر را برای مامان تعریف کنم خدارو شکر کردم.دوباره تمام ماجرای از 

راه پله مثل فیلم از جلوی چشمانم گذشت.از فکر اینکه اگر اقای فرهنگ چند لحظه دیرتر به انجا رسیده بود چه 

ی دوباره ان اتفاق برایم بیفتد.چشم هایم را بستم و سعاتفاقاتی برای من می افتاد مو به تنم ایستاد.دلم نمی خواست 

 کردم بخوابم.

 

 

 

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

 

 چند ضربه به در اتاق فرهنگ زدم و وارد اتاق شدم و گفتم:با من کاری داشتید؟

 

 بله موضوع خونه چی شد با مامانت حرف زدی؟-

 

از دوستتون بخواید هر چه سریع تر برای خونه مشتری پیدا کنه بله و موافقتش رو جلب کردم اگر لطف کنید و -

 ازتون ممنون میشم.

 

خوش شانسی چون همین االن براش مشتری پیدا کردم باهاش تماس می گیرم عصز بیاد خونه رو ببینه و اما در -

بیست  متری هست یعنیمورد خرید خونه متاسفانه نتونستم جایی رو پیدا کنم.البته توی مجتمع خودمون یه هشتاد 

متر از االنتون کوچکتره که فکر نمی کنم مامانت موافقت کنه.البته اینجوری نمی خواد چیزی سر بدید ولی خوب 

مزایای خوبی داره که یکیش اینه که توی مجتمع همه اقایون متاهلن یعنی هیچ پسری مجردی وجود نداره البته به 

چون قصد دارم ازدواج کنم.البته مثل خونهه قبلی اینم طبقه سومه.هر  جز من که از جانب منم خیالت راحت باشه

 وقت مایل باشی می تونی بیای خونه رو ببینی.

 

 باید با مامان صحبت کنم اگر موافق بود باشه-

 

یه جای دیگه هم یه اپارتمان صد متری سراغ دارم ولی هم پول می خواد هم اینکه دو تا پسر مجرد داره هم یه -

 ختر بهاسم تیناد

 

 گفتم که پول اضافی نداریم-

 

 یعنی فقط مشکل پوله چیز دیگه ای نیست؟-
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 اگه منظورتون تیناست باید بگم بزرگتر از تینام رو ادم کردم و از اتاقش بیرون امدم.-

 

 

 

*********** 

 

مان هشتاد متری موافقت کرد.بدون شک می وقتی شرایط دو اپارتمان را به مامان گفتم بدون هیچ اعتراضی با اپارت

دانست اگر اپارتمان بزرگتر را انتخاب کند من به سراغ عمو میروم تا کمکمان کند.هنوز حرفهایمان تمام نشده بود 

که تلفن به صدا درامد.پشت خط اقای فرهنگ بود و. اطالع داد برای خانه مشتری اورده و در جواب او که می 

 خونه رو ببینه گفتم:بله مشکلی نیست. پرسید:می تونه بیاد

 

 خب پس تا چند دقیقه دیگه میاد.فعال خداحافظ-

 

 خدا نگهدار و گوشی را گذاشتم و گفتم:مامان االن مشتری میاد-

 

نگاهی به گوشه کنار خانه انداختم تا ببینم همه چیز مرتب است یا نه که صدای زنگ را شنیدم به طرف در رفتم و 

کردم و با اقای محمدی روبرو شدم.اقای محمدی با خونسردی کامل گفت:سالم خانم بنده محمدی هستم  انرا باز

 برای خرید خونه خدمتتون رسیدم.می تونم نگاهی به خونه بندازم؟

 

 بله بفرمایید-

 

 اقای محمدی نگاهی گذرا به هال انداخت و گفت:می تونم یه نمگاهی به اتاق های خواب بندازم؟

 

بدون حرف به طرف اتاق مامان به راه افتادم و در ان را باز کردم و سپس اتاق خودم را نشان او دادم.اقای محمدی در 

 حین اینکه درون اتق ها را نگاه می کرد گفت:تصمیم برای فروش قطعی خانوم؟

 

 بله-

 

گیرید و کارتش را به دست مامان در حالیکه از اتاق خارج می شد گفت:پس هر روز که مایل بودید با من تماس ب

داد.......البته من تا سه روز دیگه قراره برم جنوب و میل دارم قبل از رفتن معامله رو تموم کنیم.........خدانگهدار 

 خانوما و رفت.

 

 با خوشحالی رو به مامان کردم و گفتم:اخ جون خونه رو پسندید.
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گذشت که با قرار قبلی عمو به دیدن ما اومد. در را که باز کردم عمو دسته گل دوروز از ورود ما به خانه ی جدید می

بزرگ و زیبایی را به دستم داد و گفت: نمی دونستم چه گلی دوست داری برای همین از هر گلی اونجا بود یه شاخه 

 برداشتم.

 

 مرسی عمو جون خیلی خوش اومدید.  -

 

دم تا با عمو رفتار خشک و جدی نداشته باشه در جواب عمو که پرسید رزا با خواهش و تمنا از مامان خواسته بو

کجاست گفتم: مامان داره لباس عوض میکنه االن میاد و به اشپزخانه رفتم و برای عمو یک فنجان قهوه ریختم و نزد 

 او بازگشتم. عمو در حین اینکه فنجان قهوه را برمیداشت گفت: خونه قشنگیه

 

 گفتم:کنارش نشستم و 

 

 شما هنوز خونه پیدا نکردید ؟ -

 

هنوز نه یعنی قیمت خونه ها خیلی متفاوته یه خونه رو به من سه باز نشون دادن هر سه بارم قیمتش با دفعه قبل  -

 فرق داشت. فکرمیکنم فهمیدن من وارد نیستم

 

 عمو جون میخواد از اقای فرهنگ خواهش کنم یه خونه براتون پیدا کنه؟ -

 

 اگر این کارو کنی که خیلی خوبه. -

 

 وقتی اقای فرهنگ از مسافرت برگشت باهاش صحبت میکنم حاال کجا مد نظرتونه؟ -

 

 هر چی به شما نزدیک تر بهتر -

 

 از این که اینقدر به فکر ما هستید ممنون و برخاستم که دستم را گرفت و گفت: کجا عزیزم؟ -

 

 االن برمیگردم -

 

 خوای بری دنبال رزا؟می -

 

 اخه این طرز برخورد شایسته شما نیست -

 

 نباید بهش فشار بیاری اون خودش باید بیاد منو ببینه نه اینکه با زور و اجبار تو  -

 

 ولی هر چی باشه شما مهمون ماهستید. -
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 ؟ اون مادرته نباید کاری کنی که از دستتباشه از نظر من اشکالی نداره یه بار به خاطر من با رزا بدرفتاری نکنی ها -

 دلگیر بشه

 

 چشم عمو -

 

 حاال بگو چرا این قدر سریع خونه رو عوض کردید. نگفته بودید قصد فروش دارید -

 

 می دونید خیلی ناگهانی تصمیم گرفتیم بفروشیم -

 

 نظر رزا بود؟ -

 

 مامان اصرار کردم که قبول کرد.نه من دیگه نمی خواستم اونجا زندگی کنم خیلی به  -

 

 نمی خوای علتش رو به من بگی؟ -

 

همیشه چند تا از پسرای همسایه مزاحمم می شدند هر چی بهشون کم محلی میکردم دست بردار نبودن منم برای  -

 اینکه مشکلی پیش نیاد این تصمیم رو گرفتم.

 

 کار درستی کردی -

 

 سم ناراحت نمی شید؟عمو جون یه سوالی ازتون بپر -

 

 نه بپرس -

 

 چرا شما تا حاال ازدواج نکردید؟ -

 

 من ازدواج کردم ولی عمر این ازدواج کوتاه بود -

 

 جدا شدید؟ -

 

 اره ولی نه با طالق با مرگ سوفیا از هم جدا شدیم. -

 

 دوستش داشتید؟ -

 

 بذاره بعد از رزا تنها دختری بود که تونست پا به قلب من -

 

 خیلی متاسفم عمو جون. -

 

 خودتو ناراحت نکن هفده سال از مرگش میگذره -
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 چطوری این اتفاق افتاد. -

 

 قبل از اینکه بتونه بچمون رو به دنیا بیاره خودش از دنیا رفت دخترمون هم پنج دقیقه بعد از مادرش از دنیا رفت. -

 

 یچاره ی من ظرف چند دقیقه دو تا از عزیزانتون رو از دست دادید.بازوی او را فشردم و گفتم: اه عموی ب

 

بعد از این اتفاق دیگه به فکر ازدواج نیوفتادم سوفیا به خاطر به دنیا اوردن بچه من از دینا رفت اگر من بچه نمی  -

 خواستم سوفیا نمی مرد می دونی هنوزم عذاب وجدان دارم.

 

بودید شما که نمی دونستید سوفیا میخواد بمیره وگرنه محال بود از ش بچه بخواید. این چه حرفیه اصال شما مقصر ن

اخه مگه ممکنه ادمی به مهربونی شما دلش بخواد همسرش رو بکشه.شما نباید خودتون رو سرزنش کنید ای کاش 

 کنجکاوی نکرده بودم.

 

 یلی هم دوستش دارملبخندی زد: ولی من االن یه دختر خوشگل ومهربون دارم که از قضا خ

 

 

 

 نگاهی به الناز انداختم و گفتم:

 

 چه خبر خوش می گذره؟ -

 

 ا.........ی-

 

 اهان ببخشید اگر ممکنه ترجمه اش کن -

 

 یعنی بد نیست میگذره -

 

 اقا منصور چطوره؟ بهتر شد؟ -

 

 مگه مریضه؟ -

 

 چه زنی هستی؟واه.. یعنی تو تاحاال نفهمیدی؟ بابا تو دیگه  -

 

 دوباره شروع نکن. -

 

مگه دروغ میگم. همه می رن زن میگیرن این طفلک بیچاره بی مادر هم رفته زن گرفته. اخ که این جیگرم براش  -

 کبابه.
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 خندید و گفت:

 

 باالخره خونه جدید رو چیدید؟ -

 

 اره -

 

 مامان اقای فرهنگ رو دیدی؟ -

 

 نه -

 

 و با شخصیته اینقدر اروم حرف میزنه که ادم نمی فهمه چی میگه. خیلی خانم -

 

 قیافه ی متعجبی به خودم گرفتم و گفتم: نگو

 

 الناز چپ چپ نگاهم کرد و حرفی نزد.

 

چیه؟ پس چرا این طوری نگاهم میکنی یه بار خدایی نکرده بالیی سر چشمات میاری ها. حاال هی چش سفیدی  -

اد داره میخواد این یکی ام بهش اضافه نه . دیوونه که هست کر هم که هست کم مونده لوچ هم کن. کم عیب و ایر

بشه. حاال ببین می تونی عضو افتخاری این جمعیت زنان مطلقه کشور بشی یا نه و از روی میز برخاستم و صندلی را 

 کی جلب میکنم .... با عرض سالمروبروی الناز گذاشتم و گفتم: بینندگان عزیز توجهتون رو به این گزارش پزش

خدمت بیندگان عزیز و همین وطورشما و به الناز نگاه کردم . در ابتدای عرایضم الزمه از شما که این برنامه اموزنده 

رو تهیه کردید تشکر کنم . بنده دکتر رمینا رسام هستم متخصص در زمینه کوری و کری و کچلی و اللی... قبل از هر 

یدونم انواع این بیماری ها رو برای بینندگان شرح بدم. کوری انواع مختلفی داره که عبارتند از: چیزی من الزم م

 اخفش، بابا غوری...

 

 الناز نگذاشت جمله ام را تکمیل کنم و گفت: وای که تو چقدر پررویی رمینا میشه انواع پررویی رو هم بگی؟

 

ال چون وقت کمه میرم سراغ مشکل خانم فرهنگ. نظر کارشناسی من البته جانم.. ولی نه توی این بحث....خوب حا -

اینه که یا خانم فرهنگ مبتال به یکی از بیماری های حنجره شده یا دچار ضعف شنوایی هست که البته این دولی 

 صائب تره.

 

 تا پرتت نکردم بیرون خودت برو -

 

 و اما سخن اخر..... -
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رو دیدن تقاضا میشود در صورت برخورد با ادمایی که مبتال به دو نوع از این چهار نوع از همه کسانی که این برنامه 

بیماری هستن لطفا هر چه سریعتر اون افراد رو به قبرستون ادمای اقساطی و قراضه تحویل بدن. در حال حاضر سه 

 تا قبرستون اماده دریافت این ادما هستن پایگاه اول بولوار....

 

الناز حرفم را نیمه کاره رها کردم و ازاتاق بیرون دویدم که با اقای فرهنگ برخورد کردم و تعادلم را از با بلند شدن 

 دست دادم که اقای فرهنگ میان زمین و هوا گرفتم و گفت: کسی دنبالت کرده؟

 

 با خجالت خودم رو کنار کشیدم و گفتم: سالم

 

 ی؟اقای فرهنگ در حالی که میخندیدگفت: سالم خوب

 

 متشکر حال شما چطوره؟ -

 

 عالی..... خانم گلچین هستن؟ -

 

 بله و برای جواب دادن تلفن از مقابلش عبور کردم و با عجله وارد اتاقم شدم و گوشی را برداشتم وگفتم: بله -

 

 

 

ان شدم م ولی پشیمبه محض شنیدن صدای تینا دوباره موجی از تنفر وجودم را فرا گرفت میخواستم گوشی را بگذار

و دوباره گفتم: الو.... الو.... صداتون نمیاد دوباره تماس بگیرید. و قطع کردم. خواستم دنبال اقای فرهنگ بروم که با 

شنیدن صدای مردیکه میگفت: مگه تلفن خرابه؟ به انتهای اتاق نگاهی انداختم و اقای محمدی را دیدم. با عجله گفتم: 

 وجه نشدم.سالم ببخشید من اصال مت

 

 سالم خانم اشکالی نداره و با اشاره به تلفن گفت: خرابه؟ -

 

هول شده بودم نمی دانستم چه بگویم نگاهی به اقای محمدی که با دقت ارزیابی ام میکرد انداختم و گفتم: بله ... 

 یعنی نه... فکر میکنم با اقای فرهنگ کار دارن

 

 ای فرهنگ کار دارن؟با تعجب گفت: از کجا فهمیدید با اق

 

 همین طوری. -

 

 در حالیکه سعی میکرد نخندد گفت: پس مزاحم بود؟

 

در همین موقع صدای تلفن به صدا در امد و همزمان با ان اقای فرهنگ وارد اتاق شد. با عجله گفتم: تلفن اقای 

 فرهنگ.
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 با من؟ خانم رسام نکنه شما علم غیب دارید و من نمی دونستم؟ -

 

 ایشون علم غیب ندارن. تو شماره تلفن اشتباهی دادی. گوشی رو بردار دیگه -

 

اقای فرهنگ گوشی را برداشت و پس از چند لحظه با اوقات تلخی گفت: خانم رسام اگر تینا تماس گرفت من 

 نیستم.

 

بود که صدای اقای فرهنگ را  سری به عالمت فهمیدن تکان دادم و به اتاق الناز رفتم. هنوز چند دقیقه ای نگذشته

 شنیدم که میگفت: خانم رسام.

 

 رو به الناز کردم و گفتم: ببشخید مزاحمتون شدم.

 

 مودب شدی.

 

بودم تو نفهمیدی و در حالیکه میخندیدم اتاق را ترک کردم. اقای فرهنگ که به چهار چوب در اتاقش تکیه زده  -

 ستش می کنی؟بود با دیدنم گفت: کامپیوتر خرابه. در

 

 اگر بتونم بله -

 

همان طور که ایستاده بود با دستش اشاره کرد که وارد شوم. با ظرافت از کنارش گذشتم و وارد اتاق شدم. از پشت 

 سرو صدای اقای فرهنگ را شنیدم که گفت: تا خرابترش نکرید پاشو.

 

 اقای محمدی برخاست و با دستش اشاره کرد و گفت: بفرمایید. -

 

جای او نشستم و نگاهی به کامپیوتر انداختم. باز مشکل قبلی را پیدا کرده بود. سریع دست به کار شدم و در عرض 

چند دقیقه درستش کردم و د ر حالیکه بلند میشدم گفتم: درست شد. و جواب تشکر انها را دادم و از اتاق خارج 

 شدم.

 

اتاق اقای فرهنگ بروم و برای خرید خانه ی عمو از او کمک بگیرم  یکربع بعد اقای محمدی رفت و من میخواستم به

 که خودش از اتاق بیرون امدو گفت: یادم رفت بپرسم خونه جدید چطوره؟

 

 خوبه -

 

 چند روزه که اومدید؟ -

 

 چهار روز -

 

 با اونا که دیگه برخورد نداشتی؟ -
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 گه ام به من بکنید؟خوشبختانه نه .. ببخشید می تونید یه کمک دی -

 

 و بدون اینکه منتظر جواب او بمانم ادامه دادم. یه خونه نزدیک خونه خودمون میخوام.

 

 چند متری؟ -

 

 صدو پنجاه متری.. حاال ده متر پایین و باال اشکالی نداره -

 

 باشه فردا خبرش رو میدم -

 

 ممنون خیلی لطف دارید -

 

 رم این جوری ازم خواهش میکنه می تونم خواهشش رو رد کنم.چه کار کنم وقتی یه نف -

 

 به قول خودتون دیگه خبرش نکنید. -

 

باشه پس تا یه جواب تند و تیز تحویلم ندادی من رفتم و به اتاقش رفت. در حال خندیدن به حرف اقای فرهنگ  -

 بودم که الناز سر زده وارد شد و گفت:

 

 کردی؟ اگر بلند تر بگی منم میخندم ها. چیه برای خودت جک تعریف -

 

 تو نمیخواد بخندی. برو ادب و نزاکت رو یاد بگیر واجب تره -

 

 اوه اونه... ابکش به کفگیر میگه ته سوراخ داری -

 

اره دیگ هم به دیگ میگه روت سیاه. حاال هی جواب منو به مثل و متل و شعر و ایه و حدیث بده. اصال ببینم بهت  -

 اد ندادنسر زده توی اتاق کسی نری؟ی

 

الناز در حالیکه میخدید سرش را به عالمت منفی تکان داد و پاکتی را که از دید من مخفی مانده بود روی میز 

 گذاشت و گفت: برای شماست.

 

 این چیه؟ کارت تبریکه؟ و انرا باز کردم و با دیدن کارت عروسی لبخند زدم و گفت: -

 

 کارت قشنگی!به به چه  -

 

 انتخاب منصوره. -
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خیلی با سلیقه اس فقط نمی دونم چرا این جا اشتباهیاسم تو رو به جای اسم خودم نوشته کارت ها رو که پخش  -

 نکردین؟

 

 چطور مگه/ -

 

کرد.  ه میشهااا یعنی میخوای بگی نمی دونی واقعا که در خودتو به اون راه زدن استعداد عجیبی داری. باشه دیگه چ -

 مال تو..... امیدوارم به پای منصور پیر شی و بیفتی و بمیری تا منو منصور به هم برسیم.

 

 دیوونه.... رمینا از ت یه خواهشی دارم. -

 

من فقط میتونم خواهش های قبل از مرگ یعنی درست لحظه جون دادن ادم های رو براورده کنم پس اون موقع بیا  -

خواهشی و چیزی جلوی تو نبود در اسرع وقت در خواست رو اجابت می کنم. با خنده گفت: رمینا  و مزاحم شو. اگر

 مسخره بازی در نیار دیگه. تو کارت های عروسی رو به بقیه میرسونی.

 

 چرا من؟ مگه تو مردی؟ -

 

 اوه انگار میخواد بره سطح شهر کارت پخش کنه. میخوای چار تا کارت بدی دست اینا -

 

 خب بذا رو برو حاال عروسی کی هست؟ -

 

 مگر کارت رونخوندی؟ -

 

 اخه وقتی اسم ترو بجای اسم خودم دیدم دیگه نفهمیدم چی خوندم حاال تو میمیری بگی؟ -

 

 هفته دیگه پنج شنیه. -

 

ده باشه. من برای اوه... از االن برای هشت روز دیگه داری کارت پخش میکنی؟ خوبیت نداره عروس اینقدر ذوق ز -

 خودت میگم.

 

خب برای همی یه ساعته با تو دیوونه سرو کله میزنم تو روز دوشنبه کارت ها رو بده اخه من از شنبه مرخصی 

 گرفتم.

 

 در همین موقع صدای اقای انتظامی را شنیدم: خانم گلچین حاضرید؟

 

 به الناز لبخندی زدم:خیالت راحت باشه امیدوارم خوشبخت شی

 

 مرسی حتما بیا -
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 سعی میکنم. -

 

 نخیر سعی نکن باید بیای من منتظرم البته همراه مامانت. -

 

 مامان که نمیاد ولی من سعی می کنم بیام. -

 

 فقط وای بحالت اگر نیای تا هفته دیگه خدافظ -

 

 به سالمت. -

 

 ب نگاهش کردم.حتی متوجه حضور من نشده بود.وارد خانه که شدم دیدم مامان نشسته و در فکر است.با تعج

 

 مامان خانوم کجایی؟-

 

 با تعجب و کمی عصبانی گفت:چرا اینطوری میای تو خونه؟

 

من که طوری نیومده بودم مثل همیشه با کلید در رو باز کردم ولی شما خیلی تو فکر بودید و با نگاهی به ظرف میوه -

 گفتم:مهمون داشتیم؟

 

 است رو عوض کن بیا کارت دارم.برو لب-

 

 چشم و به سرعت به اتاقم رفتم و پس از تعویض لباس کنار مامان نشستم و گفتم:بنده در خدمتتونم.-

 

 می دونی کی اینجا بود؟-

 

 چه عرض کنم؟بوی ادکلن عموی خوش تیپ ام که نمیاد.پس نمی دونم.خودتون بگید.-

 

 خانوم فرهنگ.-

 

 :خانوم فرهنگ؟با تعجب گفتم-

 

 بله همون خانوم فرهنگی که طبقه پنجم زندگی می کنه شناختی؟-

 

 بله مامان اقای فرهنگ خب چیکار داشت؟-

 

 هیچی همین طوری اومده بود احوالپرسی ولی تعجب می کنم چطوری مادر اقای فرهنگ اینقدر جوونه.-

 

 مگر چند ساله بود؟-
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 از من نشون می داد ولی وقتی گفت پنجاه سالمه من از تعجب خشکم زد. ای یه هفت هشت سالی بزرگتر-

 

 واه چرا؟-

 

 اخه یادم میاد تو گفتی اقای فرهنگ میان ساله به نظر تو امکان داره مادرو فرزندی همسن و سال هم باشن؟-

 

در و فرزند همسن و سال البته با این سرعت پیشرفت سرعت علم همچین دور از ذهن نیست تا چند سال دیگه ما-

 داشته باشیم.

 

 رمینا جدی باش!و زود توضیح بده البته به نفعته که قهنع کننده باشه.-

 

 این خانوم فرهنگ مامان اقای فرهنگ برادر زاده اقا فرهنگ بزرگ هستن.-

 

 ولی تو به من نگفتی بودی دو تا اقای فرهنگ تو شرکت هست.-

 

 ید.خب شما هیچ وقت نپرسید-

 

 این چیکاره اس؟-

 

 در واقع اینم ریئس شرکته مثل اقای فرهنگ.-

 

 کدومشون توی خرید و فروش خونه کمکت کرد؟-

 

 کوچیکه.-

 

 تو نمی دونی که یه مرد جوون بی دلیل برای دختری به سن و سال تو کاری انجام نمی ده؟-

 

 من انجام دادن.حاال که ایشون بی دلیل و بی عوض این کاررو برای -

 

 دیگه حق نداری چیزی از این اقای فرهنگ بخوای.-

 

 چشم مامان حاال چرا عصبانی میشید؟-

 

 برای اینکه از دستت به شدت ناراحتم.-

 

 اخه چرا؟خب من که بهتون گفتم از اقای فرهنگ کمک گرفتم.-

 

مجردام هست.اگر می دونستم محال بود اجازه بدم ولی من نمی دونستم اون یه مرد سی ساله اس که بد تر از اون -

 همچین کاری بکنی.گذشته از این چرا توی مجتمع خودشون برای تو خونه پیدا کرد؟
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برای اینکه خیلی فوری می خواستم از اون جهنم بیام بیرون.بعدم یه جای دیگه هم معرفی کرد اونم توی مجتمع -

خواست و اگر یادتون باشه شما قبول نکردید و البته از شما بعیده که درباره اون اقای فرهنگ بود ولی پول اضافه می 

مردم اینطوری عجوالنه و نامهربون قضاوت کنید همین طور درباره من در واقع شما باید از اقای فرهنگ ممنون باشید 

کردم اما هنوز چند نه اینکه بهش بدبین باشید.ای کاش دیدتون رو نسبت یه مردم عوض می کردید و او را ترک 

 قدمی برنداشته بودم که تلفن زنگ خورد.گوشی را برداشتم:بله؟

 

 پس از چند لحظه صدای اقای فرهنگ را شنیدم:الو سالم

 

هول شده بودم مسلما اگر مامان می فهمید این همان اقای فرهنگ جوان است به شدت عصبانی میشد.ناگهان فکری 

 جون. به ذهنم رسید و گفتم:سالم عمو

 

 خوبی عمو جون؟دلم برات تنگ شده پس چرا یه سر به ما نمی زنی؟خیلی بی عاظفه ای.-

 

 در حالیکه از حرف های اقای فرهنگ خنده ام گرفته بود گفتم:منم دلم براتون تنگ شده.

 

 نه دیگه پیشرفتت خیلی سریع شده عمو جون بهت تبریگ می گم.-

 

 مرسی مامانم خوبه.-

 

 و شکر.برای عموت یه خوه پیدا کردم باهاش تماس بگیر و برای ساعت پنج قرار بذار بیاد خونه رو ببینه.خدار-

 

 شما خیلی لطف دارید.راستی شماره شرکت رو بهتون دادم؟-

 

 یعنی نمی تونی باهاش تماس بگیری؟-

 

 درسته.-

 

 با همون شماره موبایلی که بهم دادی تماس بگیرم؟-

 

 بله.-

 

 خب کاری نداری؟-

 

 نه مرسی واقعا لطف کردید.-

 

 خواهش می کنم عزیز دل عمو.فعال خداحافظ.-

 

 گوشی را که گذاشتم خیلی خونسرد به مامان گفتم:عمو سالم رسوند و به اتاقم رفتم.
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 مامان اخه چرا؟-

 

 حوصله ندارم.-

 

 خب چون حوصله ندارید بهتون اصرار می کنم بیاید.-

 

 رمینا تو برو.-

 

 اخه شما اینجا تنها می مونید.-

 

 یه شب که هزار شب نمی شه تو برو امیدوارم بهت خوش بگذره.-

 

 اگر می خواید به من خوش بگذره باهام بیایید.-

 

 رمینا تو که نمی تونی نظر منو عوض کنی پس بیخودی وقتتو تلف نکن.-

 

دم.هنگامی که پیش مامان بر گشتم در حال مطالعه کتابی بود.نگاهی به لباسم انداخت ناراضی به اتاقم رفتم و اماده ش

 و گفت:بیا جلو ببینم.

 

 مقابل مامان ایستادم یقه کتم را مرتب کرد و گفت:با اژانس برو.

 

 قراره عمو بیاد دنبالم.-

 

 با نارضلیتی سری تکان داد و گفت:دیرتراز دوازده برنگردی.

 

 وز تغییر عقیده ندادید؟چشم هن-

 

 نه.-

 

 خسته نشدید از بس توی خونه موندید و به درو دیوار نگاه کردید؟اصال چرا خودتون رو توی خونه حبس کردید؟-

 

 من قبال هم زیاد رفت و امدی نداشتم.-

 

 ولی قبال پدر بود و نمی ذاشت بهتون بد بگذره.-

 

اسم و خوشم نمیاد توی جمعی باشم که نه کسی منو میشناسه نه من کسی رو به هر حال من اونجا کسی رو نمی شن-

 می شمناسم.
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 خانوم فرهنگ رو که می شناسید.-

 

 بله ولی ایشونم تشریف نمیارن.-

 

 شما از کجا می دونید؟-

 

 ر تو چیه؟صبح دیدمش.اومده بود اینجا اصرار کرد شب برم خونه شون ولی مرددام.نمی دونم برم یا نه.نظ-

 

 اگه بگم برید فکر می کنید به خاطر اقای فرهنگ گفتم.-

 

 من درباره تو هیچ فکر یا قضاوت نا جوری نکردم.-

 

 ولی در مورد اقای فرهنگ کردید.-

 

 شاید به این دلیل که تو اصال درباره اش حرف نزدی.-

 

 من درباره هیچ کدوم از بچه های شرکت با شما حرف نزدم.-

 

بازوهایم را گرفت و گفت:تو که از دست من دلگیر نیستی؟می دونی از روی نگرانی این حرف رو زدم.قصدی 

 نداشتم و گرنه من به پاکی و عاقلی تو ایمان دارم.....هنوز از دستم ناراحتی؟

 

 صورتش را بوسیدم و گفتم:نه مامان خوبم نه...حاال باالخره میرید خونه اقای فرهنگ؟

 

 احتمال زیاد اره.به -

 

 امیدوارم بهتون خوش بگذره.مامان سعی کنید این پیله رو پاره کنید.-

 

 از اینکه به فکر منی ممنون.-

 

 در همین موقع صدای زنگ در بلند شد.مامان در حالیکه تا جلوی در همراهیم می کرد گفت:هدیه الناز رو برداشتی؟

 

 بله مامان خدانگهدار-

 

 .به سالمت-
 

از دور عمو را دیدم که به ماشین تکیه داده بود.دستی برایش تکان دادم و به طرفش رفتم و گفتم:سالم خیلی تو 

 زحمت افتادید.

 

 خواهش می کنم رزا چطوره؟-
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 خوبه از خونه راضی هستید؟-

 

 

 

ه ه پیدا کنم.جدا که پسر خوبیه.با اینکاره واقعا که اگر اقای فرهنگ کمک نکرده بود حاال حاالها نمی تونستم یه خون-

تازه با من اشنا شده بود خیلی راحت برخورد کرد.انگار که من یکی از دوستای قدیمیش ام.می دونی خیلی وقت بود 

با همچین ادمایی برخورد نداشتم.واقعا که خوی و خصلت ایرانی خودشو حفظ کرده.من خیلی خوشحالم که شما توی 

 ی کنید.مجتمع اونا زندگی م

 

ولی مامان وقتی فهمید که من از اقای فرهنگ کمک گرفتم خیلی عصبانی شد و قد غن کرد که دیگه ازش کمک -

بگیرم.چرا؟مامان می گه که مردی به سن و سال اون محاله که یه ککاری رو بدون عوض برای دختری به سن و سال 

 من انجام بده.

 

ده البته خیلی از مردام بی دلیل کاری برای کسی انجام نمی دن ولی خب رزا چون یه مادره همچین فکری کر-

 مطوئنم که اقای فرهنگ این طور نیست.

 

منم همین طور فکر می کنم به هر حال من دیگه به مامان نگفتم که برای خرید خونه شمام از اقای فرهنگ کمک -

 گرفتم.راستی کارتون چی شد؟

 

 باهاشون شریک بشم قرار شد فکر کنم بعد بهش جواب بدم.نظر تو چیه؟اقای فرهنگ بهم پیشنهاد داد -

 

خب از این جهت که االن شرکت اونا توی کار ساخت و ساز مشهور شده و در واقع به بازدهی رسیده خوبه.می -

 دونید اگر شما بخواید یه کاری رو خودتون شروع کنید تا بخواد به بازدهی برسه وقت می بره.

 

روی کارت ادرس محل عروسی را خواندم.عمو با نگاهی به پاکت کارت گفت:رزام که دعوت شده پس چرا سپس از 

 نیومده؟

 

 نمی دونم خیلی اصرار کردم ولی مرغ یه پا داره.-

 

 پس هنوز تنهایی رو به معاشرت با دیگران ترجیح می ده؟-

 

 ن واقعا براش نگرانم.باور می کنید مامان چند ماهه که از خونه بیرون نرفته؟م-

 

 

 

 جدی یعنی خونه یه دوست هم نرفته؟-

 

 نه یعنی مامان دوستی نداره.-
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 شما قبال با کسی رفت و امد نمی کردید؟-

 

کم ولی بعد از مرگ پدر و روزبه مامان نخواست که با کسی ارتباط برقرار کنیم.می دونید شما تنها کسی هستید که -

 ونه ما اومده.توی این مدت به خ

 

ابروهای عمو به حالت تعجب باال رفت.در حالیکه به قیافه متعجب عمو خنده ام گرفت بود گفتم:ببخشید یه نفر دیگه 

ام به خونه ما اومده.مادر اقای فرهنگ و با دیدن تابلوی کوچه شفق گفتم:باالخره پیداش کردیم بپیچید توی همین 

 کوچه.

 

 شین را متوقف کرد و گفت:چه ساعتی بیام سراغت؟عمو مقابل خانه الناز ما

 

 ساعت یازده و نیم باید دوازده خونه باشم.-

 

 نگران نباش برای دوازده میام دنبالت.-

 

با عمو خداحافظی کردم و وارد خانه شدم.هنوز حیاط را پشت سر نگذاشته بودم که از پشت سر صدای اقای فرهنگ 

 را شنیدم.

 

 رسام؟ شمایید خانوم-

 

 به عقب برگشتم و با دیدن اقای فرهنگ لبخندی زدم و گفتم:سالم حالتون خوبه؟

 

 به شما انشاءاهلل یه روزی بیاییم عروسی شما البته اگر دعوتم کنی-

 

حتما کی از شما بهتر و مقابل در ورودی ایستادم و گفتم:خواهش می کنم.اما اقای فرهنگ دستش را پشت شانه ام -

 و گفت:اول شما. گذاشت

 

وارد خانه شدم و نگاه به جستجوی الناز پرداختم.الناز که گویا زودتر از من متوجه ما شده بود به طرفمان امد و 

گفت:سالم خوش امدید.گونه الناز را بوسیدم و گفتم:تبریک می گم.خیلی ناز شدی وبا شنیدن صدای اقای فرهنگ 

 یل بگیرید((کنار رفتم و با منصور سالم و احوالپرسی کردم.که می گفت))خانوم گلچین ما رو هم تحو

 

منصور که اثار خوشحالی از وجناتش پیدا بود گفت:خیلی لطف کردید تشریف اوردید.ورو به الناز کرد و گفت:الناز 

م و ش می کنجان بهتره بیشتر از این سر پا نگهشون نداری و با نگاهی به من و اقای فرهنگ ادامه داد:خانوم اقا خواه

با دستش به میزی اشاره کرد.اقیای فرهنگ صندلی را برایم عقب کشید و گفت:بفرمایید.تشکری کردم و 

نشستم.اقای فرهنگ همین طور که با ارامش سیبی را پوست می گرفت شروع به صحبت درباره باال رفتن سن ازدواج 

و پنج شش سالش بود حاال دیگه اقایون زودتر  کرد:زمان ما هر کس که دیگه خیلی دیر زن می گرفت نهایت بیست
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از سی و سه چهار ساال پاشون رو جلو نمی ذارن.خانوم دیر ازدواج کردن سطح توقع رو باال می بره.اصال ازدواج وقت 

مشخص داره.اقا تازه سی و خورده ای سالش هست که ازدواج می کنه بعد تا یه سه چهار سالی بچه نمی خواد که بچه 

ه دست کم یه چهل سالی بزرگتر از بچه بدبختش هست.اخه اینا اصال خرف همدیگه رو می فهمن؟تازه دار میش

 چی؟وقتی بچه پونزده شونزده سالش می شه اقا بوی الرحمانش بلند شده.

 

 از عصبانیت اقای فرهنگ خنده ام گرفته بود.سرم را پایین انداختم.اقای فرهنگ دوباره با حرص ادامه داد:نخندید

 خانوم نخندید!به خدا این معضل گریه داره چرا شما جوونا همه چیز رو به شوخی می گیرید؟

 

مگه این مشکل رو ما جوونا به وجود اوردیم؟شما فکر می کنید یه دختر دوست داره تا سی سالگی ازدواج نکنه یا یه -

عرض معذرت باید بگم شما یه طرفه به پسر دوست داره تا چهل سالگی بچه دار نشه؟نخیر اصال این طور نیست با 

قاضی رفتید.وقتی یه پسر بیکاره برای چی باید تشکیل خانواده بده.که چی؟کی زمان پیامبر معضل بیکاری وجود 

داشت؟کی اون زمان دانشگاهی وجود داشت که دست کم بعد با یه مدرک الکی که نه به درد دنیا می خوره نه به درد 

ر بگرده؟خب معلومه ادمی که چهار سال درس خونده نمیاد ابدارچی بشه اگر می خواست عقبی و بخواد دنبال کا

 دربون بشه که نیازی نبود درس بخونه.

 

 خانوم رسام این حرفا از شما بعیده.-

 

 چرا بعیده مگر حرف غیر منطقی می زنم؟باور کنید همون ابدارچی ام دوست نداره ازدواج کنه اما زیر فشار خانواده-

و تحت تاثیر جنون انی تصمیم به ازدواج می گیره و بعد یک ماه که می گذره تازه می فهمه چه اشتباهی کرده نه تنها 

خودشو توی هچل انداخته بلکه یکی دیگه رو هم بیچاره کرده و تازه این اول کاره اقا وقتی ببینه پول نداره اجاره 

نش مایه بذاره و اضافه کاری کنه؟تازه مگر چقدر حقوق به خونه و پول خوراک و پوشاک رو بده مجبوره از جو

حقوقش اضافه تر میشه؟ولی بازم کافی نیست.این جا دو راه بیشتر نداره.یا مجبوره زنش رو طالق بده یا باید بره 

 دنبال کارای خالف.

 

جع به اال به این عمیقی رااقای فرهنگ با نگاهی تحسین امیز براندازم کردو گفت:افرین حقیقتش رو بخواید من تا ح

 ازدواج فکر نکرده بودم واقعا که ادم باید از جوونایی مثل شما درس بگیره.

 

دیگه شکسته نفسی نفرمایید اقای فرهنگ من منظورم درس دادن و نصیحت کردن نبود.من فقط عقاید خودمو -

 گفتم امیدوارم اینو حمل بر بیادبی من نکنید.

 

زنیدومن واقعا از همصحبتی با شما استفاده کردم.الزم می دونم یه بار دیگه از فربد به خاطر نه اصال این حرفو ن-

 انتخاب شما تشکر کنم...به به چقدرم حالل زاده اس اومدش.

 

 سرم را بلند کردم و او را دیدم که با الناز و شوهرش سالم و احوالپرسی می کرد و پس از چند لحظه به طرف ما اومد.

 

 احترامش برخاستم و سالم کردم.فربد با نگاهی متفاوت براندازم کردو گفت:سالم حالتون چطوره؟به 
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 ممنون شما خوبید؟-

 

خوب و رو به اقای فرهنگ کرد و گفت:شما چطورید عمو جان.اقای فرهنگ مانند هر زمانی که سرحال بود با حالت -

 اومدی؟کشیده ای گفت:او.....م عالی....چرا این قدر دیر 

 

 کاری پیش اومد نتونستم زودتر از این بیام.-

 

 یه بحث جالب رو از دست دادی.-

 

 بحث!پیرامون چی؟-

 

 ازدواج.-

 

 ازدواج؟نکنه عمو جان تصمیم به تجدید فراش دارید؟و خندید.اقای فرنگ با حالت اخطار امیزی گفت:فربد!-

 

ار تا زن رسمی داشته باشه تازه به نظر من شما خیلی دیر به فکر بله مگه حرف بدی زدم؟هر مردی حق داره چه-

 ازدواج مجدد افتادید حاال اون خانوم خوشبخت کیه؟

 

اقای فرهنگ چپ چپ او را نگاه کرد و ما را ترک کرد.فربد در حالیکه رفتن اقای فرهنگ نگاه می کرد گفت:خب 

 می تونم بزنم و به انتظار جواب به صورتم نگاه کرد.گویا حدس اولم اشتباه از اب دراومد....چند تا حدس 

 

 روی هم رفته سه تا.-

 

پس حتما تو قصد ازدواج داری بر عکس عمو تو خیلی زود به فکر ازدواج افتادی هنوز بیست و دو سالت نشده می -

د که فکر می کنی بایدونی ازدواج زود هنگام خسته کننده اس.گذشته از این شوهر کردن به همین راحتی ام نیست 

بدونی چطوری با شوهرت رفتار کنی که سر یه هفته کارتون به دعوا مرافعه نکشه اونم با این سر و زبون تو در ضمن 

شوهر خوب توی این دوره و زمونه حکم کیمیا رو داره ندیده و نشناخته نمی شه شوهر کرد.ازدواج شوخی بردار 

 باید انتخاب اونقدر عقالنی و اصولی و سنجیده باشه که بعدا پشیمونی نیاره.نیست.اساسی ترین مسئله زندگی انسانه 

 

 

 

 اگر بخوام به نصیحت شما گوش بدم تا اخر عمر مجرد باقی می مونم.-

 

 نترس مجرد نمی مونی-

 

 البته اگر حرفای امشب شما رو نشنیده بگیرم.-
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ینکه منتظر جواب بماند ادامه داد:اگر انتخابت غلط از اب در می دونی حداقل حسن این نصایح چی بود و بدون ا-

اومد دیگه عذاب وجدان ندارم چون روشنت کردم ولی مثل اینکه چراغت قرار نیست روشن بشه یعنی از هول این 

 خواستگاره حسابی اتصالی کرده حاال این پسره کی هست؟

 

 کدوم پسره؟-

 

 وقتی برای دخترا خواستگار میاد هوش حواس اونا به طور کلی از بین میره؟ اوه...منظورم خواستگارته دیگه یعنی-

 

 متاسفم که نمی تونید این احساس شیرین و جالب رو تجربه کنید.-

 

من که خودم متاسف نیستم توام نباش...در ضمن از اینکه مثل شماها مجبور نیستم منتظر بشینم تا یه پسر دلش به -

 ستگاریم خیلی خوشحالم.رحم بیاد و بیاد خوا

 

من که خودم ناراحت نیستم شمام خوشحال نباش در ضمن کی گفته ما دخترا منتظریم تا شماها دلتون رحم بیاد و -

 بیایید خواستگاری ما؟اما با توجه به اینکه پسرید بازم که نتونستید دستی باال بزنید.

 

رد نکردم که بخوامش و پاشم برم خواستگاریش....حاال تو چرا اهان!خب اون به دلیل اینه که هنوز با دختری برخو-

 داری نرخ رو باال می بری و با کنجکاوی گفت:نگفتی اسمش چیه؟

 

 من تا االن نمی دونستم شما این قدر باهوشید.-

 

می زند ارام  فیعنی دومی ام اشتباه بود.البته خودمم گفتم شاید اشتباه باشه و بعد با حالتی که انگار با خودش حر-

گفت:گفتم هیچ کسی به خاطر زبون درازی سراغ این نمی ره دلم به حال اون بیچاره ای که قراره شوهرش بشه می 

سوزه خدا خودش باید صبری بهش بده و در حالیکه ابروهایش را باال برده بود و سرش را تکان می داد ادامه 

 داد:اونم از نوع جمیلش.

 

 اهش سرم را پایین انداختم و لبم را به دندان گرفتم تا متوجه خنده ام نشود.به محض باال اوردن نگ

 

خب پس حتما عمو داشته درباره باال رفتن سن ازدواج و این که چرا من تشکیل خانواده نمی دم و این حرفا بحث -

 می کرده درسته؟

 

 دش بحث کنیم.بله ولی قسمت اولش قسمت دومش ام زیاد مهم نبود که بخوایم در مور-

 

 جدا پس من فکر می کردم این موضوع ازدواج من برای خیلی از دخترا با اهمیته.-

 

 شاید شما درست فکر می کنید ولی من جزو این دسته از دخترا نیستم.-

 

 در حالیکه می خندید گفت:مطمئن باشم.
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 با حرص گفتم:چرا نباید مطمئن باشید؟

 

که مرد مجردی با خصوصیات من مرکز توجه دخترای زیادی هست که من هر کاری  خب باید حضورت عرض کنم-

 می کنم نمی تونم تو رو از این گروه استثنا کنم.

 

اون به دلیل اینه که شما با قواعد گروه و زیر گروه اشنا نیستید من به شما اطمینان می دم که جزو این گروه کذایی -

با هم سنخیت داشته باشن که من ندارم یعنی نه کورم نه کر چونن از دخترای شما نیستم چون اعضای گروه باید 

 کورو کر فکر نکنم کسی هوای شما رو داشته باشه.اونم به خاطر اینکه نه شما رو دیدن نه صداتون رو شنیدن.

 

لی و باشم خیمن نمی فهمم تو چرا داری حقیقت رو انکار می کنی؟خب دوست داشتن که گناه نیست من اگر جای ت-

قشنگ به عشق و عالقه ام اعتراف می کنم.ضرری که برام نداره هیچ یه وقت می بینی فایده ام داشتوباالخره ادیزاده 

یه بار دیدی توی یه حالتی قرار گرفت که پیشنهدای دور از عقل داد.اونجاست که از فرصت استفاده می کنم و به 

کاری های الزم رو می کنم و در حالیکه لبخندی روی لبانش نقش نزدیک ترین دفتر ازدواج می برمش و محکم 

بسته بود گفت:خب حاال من مشتاقانه منتظر شنیدن اعترافات شیرین و تکان دهنده تو هستم و در حالیکه به ساعتش 

م بگم ا نگاه می کرد گفت:پنج دقیقه بیشتر وقت نداری باید اعترافات دخترای دیگه ام بشنوم اما بذار یه چیز دیگه

بدونی.می دونی من مثل تو ادم تو داری نیستم و اعتراف می کنم از بین اعترافاتی که شنیدم و قراره بشنوم شنیدن 

 اعترافات تو از همه دلچسب تره.ودست هایش را زیر چانه به هم قفل کرد گفت:شروع کن.

 

 هش کردم.در حالیکه سعی می کردم نخندم ابروهایم را در هم کشیدم و چپ چپ نگا

 

باشه من هر چیزی که می خواستی بگی از نگاهت فهمیدم.ولی خودمونیم نمی دونستم این قدر بهم عالقه داری و در -

حالیکه بر می خاست ادامه داد:پاشو بریم شام بخوریم می دونی شنیدن اعترافات تو اونقدر هیجان انگیز بود که االن 

 به شدت احساس ضعف و گرسنگی می کنم.

 

 بعد از شام در فرصتی که الناز تنها شد کنارش رفتم تا از او خداحافظی کنم.

 

 با تعجب گفت:می خوای بری؟

 

 نه می خوام بمونم....اجازه میدی؟-

 

 خیلی لوسی حاال چرا این قدر زود؟-

 

 خب اخه شامم رو خوردم دیگه کاری ندارم اینجا بمونم.-

 

 ام اومده بودی؟خیلی پرویی!یعنی فقط برای ش-
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 پس نه حتما فکر کردی اومدم توی شادیت شریک باشم.-

 

 گمشو هیچ وقت نمی فهمم کی شوخی می کنی و کی جدی هستی.-

 

 با نگاهی به ساعتم گفتم:خب الناز جان امیدوارم خوشبخت بشی.

 

 مرسی ولی االن خیلی زوده که داری میری.-

 

هش قول دادم دوازده خونه باشم و از انها خداحافظی کردم و به جایی که قبال نشسته می دونم ولی مامان تنهاست و ب-

 بودم رفتم تا پالتو ام را بردارم.دکمه های پالتو را می بستم که صدای اقای فرهنگ را شنیدم:داری میری؟

 

 بله.-

 

 چند دقیقه دیگه صبر کنی منم میام مسیرمون که یکیه.-

 

نمی شم عمو قراره بیاد دنبالم و از او خداحافظی کردم و از خانه خارج شدم.هفت دقیقه ای ممنون مزاحم شما -

جلوی در به انتظار عمو ایستادم.سلبقه نداشت دیر سر قرار حاضر شود.با نگرانی یکبار دیگر به ساعتم نگاه کردم 

 ناگهان فربد را مقابلم دیدم.

 

 اِ...تو که هنوز اینجایی!-

 

 نیومده قرار بود سر ساعت یازده و نیم اینجا باشه.عمو هنوز -

 

 ولی االن نزدیک یازده و چهل دقیقه اس نکنه یادش رفته؟-

 

 فکر نمی کنم و با نگرانی ادامه دادم:یعنی چه اتفاقی براش افتاده؟-

 

اش دیگه مطمئن ب در حالیکه تلفن همراهش را به طرفم می گرفت گفت:بیا با همراهش تماس بگیر اگر جواب نداد

 که لولو خوردش و خندید.

 

خنده ام گرفت ولی به سختی خودم را کنترل کردم و تلفن را از او گرفتم و شماره همراه عمو را گرفتم.پس از چند 

 بار شماره گیری باالخره صدای عمو را شنیدم:بله

 

 الو عمو شما کجایید؟حالتون خوبه؟-

 

از خانه بیرون اومدم ولی نیمه های راه تصادف شد االنم راه رو بستن تا پلیس بیاد  اره خوبم.میدونی من سر موقع-

 شاید تا نیم ساعت دیگه بتونم خودمو بهت برسونم.
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 نیم ساعت دیگه؟ولی من به مامان قول دادم دوازده خونه باشم.-

 

 متاسفم عزیزم.-

 

ید خونه و تماس را قطع کردم و رو به اقای فرهنگ کردم و اشکالی نداره با اژانس میرم شمام از همون راه برگرد-

 گفتم:شماره یه تاکسی سرویس رو می خوام.

 

 یعنی من شبیه دفتر چه راهنمای تلفن ام...خب من که دارم میرم خونه توام بیا می رسونمت.-

 

 نه مرسی داشتم می اومدم یه تاکسی سویس سر خیابون دیدم.شما می تونید.....-

 

گذاشت جمله ام رو تکمیل کنم و گفت:تا جلوی تاکسی سویس می رسونمت و به طرف ماشینش حرکت کرد.تا ن

 مقابل تاکسی سویس هر دو سکوت کردیم....در حالیکه پیاده می شدم گفتم:مرسی اقای فرهنگ.

 

 اول ببین ماشین داره بعد تشکر کن.-

 

لی با جواب مرد که می گفت تا نیم ساعت دیگه ماشین وارد تاکسی سویس شدم و تقاضای یه سرویس کردم و

 نداریم از انجا خارج شدم.اقای فرهنگ با دیدنم گفت:چی شد؟ماشین نداره؟

 

 تا نیم ساعت دیگه نه.-

 

 بیا سوار شو اینقدرم یکدنده و لجباز نباش.-

 

 ره افتخار دادی.ناچار سوار ماشین شدم.در حالیکه ماشین را روشن می کرد گفت:چه عجب باالخ

 

 نگاهش کردم.به نظر ناراحت می امد با شرمندگی گفتم:اصال مسئله افتخار نیست.

 

 پس حتما مامانت گفته سوار ماشین مردای غریبه نشو.-

 

 اگر غریبه بودید که االن سوار ماشینتون نبودم.-

 

 رختخوابت باشی. چاره ای نداشتی چون به مامانت قول داده بودی سر ساعت دوازده تو-

 

بدون اینکه جواب کنایه اش رو بدهم نگاهی به ساعتم کردم.ساعت یازده و پنجاه دقیقه بود.ناگهان توجه ام به 

سرعت ماشین جلب شد.با نگاهی به درجه سرعت ماشین که صدو سی را نشان می داد وحشتزده نگاهی به او 

می کرد.با ورو به خیابان....با ایست بازرسی مواجه شدم.ناخود  انداختم.ولی او در کمال ارامش و خونسردی رانندگی

 اگاه روسری ام را جلو تر کشیدم.
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 فربد با نگاهی به من گفت:چیه چرا اینقدر می ترسی؟

 

 اگر بگیرنمون چیکار کنیم؟-

 

بعد تو  ونشون هستیمبستگی به طرفش داره.اگر ادم نرمالی باشه که میذاره بریم.اگه ادم گیری باشه تا صبح مهم-

رو می فرستن پزشکی قانونی بعدشم ولمون می کنن بریم.البته اگر تو خیلی عادی رفتار کنی و وقتی گفت ایشون چه 

 نسبتی با شما دارن بگی همسرم هستن هیچ اتفاقی نمی افته.

 

ارت ین اورد و گفت:کچند ثانیه بعد سربازی به شیشه ماشین ضربه زد.با پایین امدن شیشه سرباز سرش را پای

 ماشین و گواهینامه.

 

فربد در حالیکه کارت ها را از جیبش در می اورد گفت:مشکلی پیش اومده؟وکارت ها را به دستش داد.سرباز در 

 حالیکه من را نگاه می کرد گفت:یکی عین همین ماشینی که شما سوارید یک ساعت پیش دزدیدن.

 

ماشین دوباره سرش را داخل ماشین کرد و در حالیکه کارت ها را به فربد می  سرباز پس از مطابقت کارت با پالک

 دادگفت:خانوم چه نسبتی با شما دارن؟

 

 فربد بالفاصله گفت:همسرم هستن نکنه یکی عین همین همسری ام که من دارم یک ساعت پیش دزدیدن؟

 

 سرباز در حالیکه می خندید گفت:می تونید برید اقا خوش بگذره.

 

از لحن صحبت کردن سرباز معلوم بود نسبت ما را با هم باور نکرده.خجالت کشیدم و سرم را پایین انداختم و فربد 

در حالیکه حرکت می کرد گفت:اخه اینم وقت دزدی بود بی پدر.....ساعت دوازده شب....لعنت به هر چی دزده وقت 

 وفا کنه حاال چی به مامانت می گی.نشناسه.ببین چه طوری باعث شد یه دختر نتونه به قولش 

 

می دونستم فربد برای پرت کردن حواس من دوباره شروع به شوخی کرده برای همین سعی کردم خجالت را کنار 

 بگذارم و حرف بزنم و گفتم:هیچی عمو ده دقیقه دیر تر اومد سراغم برای همین ده دقیقه تاخیر کردم.

 

 ا عموت با مامانت تماس گرفته باشه چی؟اگر با عموت تماس گرفته باشه ی-

 

 نه امکان نداره.-

 

 از کجا اینقدر مطوئنی؟-

 

 مامان با عمو حرف نمی زنه ثانیا اگر عمو باهاش تماس گرفته باشه گفته من با اژانس اومدم.-

 

 پس درست فهمیدم که تو نمی خوای به مامانت بگی با من اومدی......میشه بگی چرا؟-
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 ی چرا؟چ-

 

نذار تصوری که ازت دارم خراب بشه من فکر نمی کنم روابط من و تو طوری باشه که احتیاج به پنهان کاری داشته -

 باشه اینطور فکر نمی کنی؟

 

 چرا شما درست می گید.-

 

 خب پس چرا اونروز که تلفن زدم با من تحت عنوان عموت صحبت کردی؟-

 

 مامان روی شما حساس شده.-

 

 روی من!مگر اشتباهی از من سر زده؟-

 

 نه اصال....فقط وقتی مامان فهمید شما مجرد هستید خیلی تعجب کرد.در واقع شما رو با عموتون اشتباه گرفته بود.-

 

 پس چطوری منو با عموت اشتباه نگرفته؟-

 

ه اقای فرهنگ بیشتر وجود نداشت که من درباره افراد شرکت فقط همون روز اول با مامان حرف زدم.اون موقع ام ی-

 اونم پنجاه سالش بود و متاهل.بعدم دیگه مامان از من سوالی نکرد.

 

 پس باالخره چطوری فهمید؟-

 

 دو هفته پیش مامانتون میاد خونه ما ایشون به مامان گفتن.-

 

 خب بعدش؟-

 

 هیچی دیگه قدغن کرد که دیگه از شما کمک نگیرم.-

 

 ا به حرف مامانت گوش ندادی؟خب پس چر-

 

اخه من قبل از اینکه مامان قدغن کنه برای خونه عمو از شما کمک خواسته بودم دیگ هام از شما کمک نگرفتم -

 امشب هم مجبور شدم درست نمی گم؟

 

 اوهوم ولی دلم برای خودم سوخت.-

 

ید منم ناراحت شدم می دونید اخه حکایتتون خودتون خواستید حقیقت رو بگم.می دونستم ناراحت میشید باور کن-

 شد حکایت اش نخورده و دهن سوخته گفتن و شنیدن حقیقت همیشه خوشایند نیست.
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نه مهمترین دلیلی که تو رو از بین بقیه متقاضی ها انتخاب کردم همین صداقت بود.صادق بودن شهامت می خواد که -

 فاهم هر چه زودتر رفع بشه.هر کسی نداره به هر حال امیدوارم این سوءت

 

 منم امیدوارم.-

 

 داخل پارکینگ از ماشین پیاده شدم و گفتم:ببخشید که مزاحمتون شدم.

 

 خواهش می کنم بهتره تو اول بری.-

 

 سری تکان دادم و گفتم:خدانگهدار

 

 دستی به عالمت خداحافظی تکان داد و گفت:خوب بخوابی

 

 و از جلوی در گفتم:سالم مامان. با کلید در را باز کردم

 

 مامان در حالیکه روی صندلی گهواره ای تکان می خورد گفت:سالم خوش گذشت؟

 

 مرسی جای شما خالی بود شما چیکار کردید؟رفتید یا نه؟-

 

 اره یعنی خانوم فرهنگ خودش اومد با اصرار بردم.-

 

 خوش گذشت؟-

 

 اوهوم خب من خسته ام شب بخیر.-

 

 به طرفش رفتم و گونه اش را بوسیدم و گفتم:شب به خیر.

 

در حالیکه سعی میکردم به خودم مسلط باشم گفتم: برای اینکه مبادا نسبت به شما بی احترامی کرده کنم میخوام برم 

 کمی قدم بزنم لطفا مانعم نشید.

 

 کی برمیگردی؟ -

 

او فرصت کالم دیگری را بدهم از خانه خارج شدم و به طرف  به محض اینکه اعصابم اروم شد و بدون اینکه به -

پارک روبروی مجتمع رفتم و سعی کردم با قدم زدن ارامش از دست رفته ام را به خودم برگردانم. انقدر تند قدم بر 

 نمیداشتم که در عرض دو دقیق به سر جای اولم باز گشتم. با طرف نیمکت سبز رنگی که در حصار شاخه های اویرا

 درخت بیدی که تازه به جوانه نشسته بود رفتم و روی ان ارام گرفتم.
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با به یاد اوردن چهره معصوم و مظلوم عمو دوباره داغ دلم تازه شد و پرده ای از اشک مقابل دیدگانم را تار کرد. و با 

کردم و سعی کردم با چند بستن پلکهایم قطره ای از اشک گونه ام را نوازش داد با سر انگشتان دستم ان را پاک 

نفس عمیق به خودم مسلط شوم. میخواستم فکرم را به مسائل دیگری منحرف نکنم تا غم و غصه هایم رهایم کند 

ولی نمی شد. نمی دانم چه موقع کینه بی دلیل و غیر منطقی مامان از بین میرفت. تا کی میخواست گذشته را به یاد 

مو را زجر دهد مگر عموی بیچاره ی من چه گناهی مرتکب شده بود که باید این بیاورد تاکی میخواست با این کار ع

 همه سردی و تلخی را تحمل کند. اخر چه طور ان عشق و عالقه به چنین نفرتی مبدل شد.

 

 ناگهان صدای فربدرشته افکارم را پاره کرد. دوباره چی شده که ابروهاتو به همه گره زدی. من نمی دونم تو چرا فکر

میکنی مشکالتت رومی تونی با اخم کردن ونفس عمیق کشیدن رفع و رجوع کنی. به خدا این راهش نیست بسه دیگه 

پدر این درخت رو در اوردی اخه مگه چقدر جون داره که اکسیژن پس بده تا تو توی ریه ات احتکار کنی ودی 

 تت عارض میشم ها.اکسید کربن بیرون بدی. پا میشم میرم جمایت از محیط زیست و از دس

 

 قیافه فربد و لحن صحبت کردنش به خنده ام انداخت.

 

چیه ؟ مگه جک تعریف کردم که میخندی یا باهات شوخی کردم؟ حیف که امروز طعطیله و گرنه همین االن به  -

ون ام بهشصورت کتبی ازت شکایت میکردم این ماشین ها و کارخونه ها کم خون به دل این درخت ها می کنن که تو

 اضافه شدی اخه چه هیزوم تری به تو فروختن هان؟

 

 بدون هیچ حرفی نگاهش کردم.

 

فربد گویی با خودش حرف می زند گفت: مثل اینکه دختره یادش رفته سمعکش رو بزنه وبعد با صدای بلد در 

عیف شده یا باطریش ضحالیکه به گوشش اشاره میکرد گفت: میگم سمعکت به گوشت هست درش بیار ببینم خرابه 

 و با دستش حرکت بیرون اوردن را تکرار کرد.

 

هی مامانم میگفت برو زبان اشاره یاد بگیر گوش نکردم که نکردم. وقتی میگن ادم باید به حرف بزرگتر از خودش  -

را  م . سرمگوش بده برای همین موقع هاس دیگه. اگه منم گوش داده بودم االن میتونستم دو کلمه باهاش حرف بزن

 پایین انداختم و شرو کردم به خندیدن.

 

 پس از چند لحظه گفت:

 

 خوب چه خبر خوبی؟ -

 

 نه اصال حالم خوب نیست. -

 

 حال جسمی یا روحی یا هر دو یا هیچ کدام از گزینه های باال -

 

 دومی -
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 دومی یعنی چی؟ بگو ب... بامامانت حرفت شده -

 

 ناراحتم نه ولی از دستش -

 

 چرا؟ -

 

 حوصله ندارم در باره اش حرف بزنم-

 

 حوصله نداری یا نمیخای -

 

 گزینه جیم -

 

 یعنی هر دو؟ -

 

 اوهوم درست فهمیدید -

 

بی خود.. هر خبری توی مجتمع بشه من باید ازش سر در بیارم. باالخره ریش سفیدی گفتن من باید مشکل تو با  -

 م و گرنه عذاب وجدان می گیرم.مامانت رو حل کن

 

 از فضولی چی عذاب وجدان میگیری؟ -

 

 نه خوشبختا نه وجدانم به فضولی حساسیت نداره خب بگو. -

 

اخه چی بگم مشکل من و مامان به هیچ طریقی حل نمیشه یعنی مامان نمیخواد که حل بشه این مشکل رو فقط  -

 مامان میتونه حل کنه نه کس دیگه ای.

 

 تو چرا اینقدر کله شقی . می گم بگو بگو دیگه -

 

 مامان با عمو سر ناسازگاری داره. نمیخواد عمو رو بپذیره -

 

 چرا؟ تا حاال ازش نپرسیدی؟ -

 

 چرا ولی خب جواب درست و حسابی نمیده -

 

 خب از عموت بپرس شاید اون بدونه. -

 

 عمو میدم. پرسیدم اونم توضیح داد ولی من حق رو به -
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 شاید عمو ت دروغ گفته باشه -

 

 نه محاله. -

 

چرا ؟ این میزان ایمان و اعتماد به عموت رو چطور به دست اوردی تو که سه چهار ما بیشتر نیست با عموت اشنا  -

 وده؟شدی . اصال نپرسیدی چرا تا به حال به تو حرفی از عموت نزده یا از عموت نپرسیدی این همه سال کجا ب

 

از مامان پرسیدم جواب درست و حسابی نداد. ولی از عم که پرسیدم اول نخاست جواب بده ولی بعد تهدیدش  -

کردم تا از موضوع سر درنیارم محاله اجازه بدم به دیدنم بیاداونم مجبور شد دفتر خاطراتش رو که مربوط به بیست 

 ز همه چیز سر در اوردم.و خرده ای سال بود بهم بده و این طوری بود که من ا

 

 به فربد که در حال تفکر به من خیره شده بود نگاهی انداختم و گفتم: فکری به نظرتون رسید؟

 

 نه.. و سرش را به عالمت منفی تکان داد -

 

 پس از چند دقیقه گفت: میگم الزمه منم تورو تهدید کنم تا ماجرا رو برام تعریف کنی یا نه؟

 

 ستنه الزم نی -

 

 خوب پس شروع کن-

 

 نه خیر منظورم این نبود .. یعنی باتهدید هم ماجرا رو واستون تعریف نمیکنم. -

 

 چرا؟ من خیلی خوبم چطور دلت میاد دل منو بشکنی؟ -

 

 برخاستم و گفتم: خب من دیگه باید برم خونه

 

 در کنارم راه افتاد وگفت: کجا به این زودی؟

 

 ن نگرانم بشه.می ترسم ماما -

 

 داشتم باهات شوخی می کردم وگرنه من اونقدرام فضول نیستم. -

 

لبخندی زدم و گفتم: می دونم میخواستید من رو ازاین حال وهواخارج کنید ولی مامان منتظره و من قول دادم به 

 محض اینکه اعصابم اروم شد برگردم خونه

 

 یعنی االن اعصابت اروم شده؟ -

 

 طف شما بله اقای فرهنگ مرسی.به ل -
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خواهش میکنم .. دیگه الزم نیست این طوری تشکر کنی اخه نه اینکه عادت ندام این قدر مودبانه با هام برخورد  -

 کنی می ترسم یه باردچار سو هاضمه بشم.

 

 ع شدم.با خنده شانه ام را باال انداختم و گفتم: هر طور میل خودتونه و زودتر از او وارد مجتم

 

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

 

از خانم فرهنگ خدا حافظی کردم و گوشی تلفن را به مامان دادم. پس از چند لحظه مامان به کنارم امد و گفت: امان 

 از بهناز

 

 چی گفت؟ -

 

 اصرار کرد فردا باهاشون بریم فرحزاد -

 

 فرحزاد؟ -

 

 اره مثل اینکه یه باغ دارن. -

 

 د؟قول که ندادی -

 

 چرا خیلی اصرار کرد نتونستم -

 

 یعنی شما فراموش کردید ما فردا با عمو قرار داریم. -

 

 به تندی گفت: من همون یه هفته پیش هم با این قرار تو و عموت مخالفت کردم. یادت رفته؟

 

 نه خیر چطور میتونم اون رفتار عجیب شما رو فراموش کنم  -

 

 به بهنناز قول دادم.رمینا حاشیه نرو من  -

 

 شما بخاط اینکه همراه ما نباشید به بهناز قول دادید مگه نه؟ -

 

 نه اشتباه میکنی.بخاطر اصرار بی اندازه اش قبول کردم -

 

 پس چطور به اصرار من و عمو توجهی نکردید؟ -

 

 حر ف اخرت چیه؟ -

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مدیرمنشی 

1 3 8  

 

 صبح با عمو باشیم و عصر بریم فرحزاد -

 

 ز با عموت گردش نمیرم.. در ضمن توام همراه من میایمن هر گ -

 

متاسفم چون نمی تونم اینقدر مثل شما سنگدل باشم که با عمو تماس بگیرم و قرار فردا رو کنسل کنم ولی خیلی  -

 خوشحال میشم شما هم همراهمون بیای.

 

از تماس میگیرم و قرار فردا رو کنسل مامان درحالیکه سعی میکرد خونسردی اش را از دست ندهد گفت: پس با بهن

 میکنم امیدوارم فردا بهت خوش بگذره.

 

با نگاهی به مامان فهمیدم که اخرین ورقش را بازی کرده. اگر میخواستم مثل همیشه کوتاه بیام باز سرجای اولم 

 رگردمبودم با تصمیمی ناگهانی روبه مامان کردم و گفتم: سعی میکنم بخاطر شما قبل از ناهار ب

 

مامان که مثل همیشه انتظار داشت در این مواقع عقب نشینین کنم با حالتی نا باورانه نگاه کرد و پس از چند لحظه 

 ترکم کردم.

 

شب را به سختی به صبح رساندم ساعت هفت و سی دقیقه بود که از خواب بیدارشدم یک ساعتی رابه انتظار بیرون 

ولی مامان قصد نداشت در اتاقش را باز کند و بیرون بیاد.با عمو تماس گرفتم و  امدن مامان از اتاقش سپری کردم

برای ساعت نه قرار گذاشتم و به اتاقم رفتم تا برای رفتن اماده شوم. در حالیکه رو سری ام را گره میزدم به طرف 

 الم صبح بخیر.اتاق مامان رفتم چند ضربه به در زدم ووارد شدم نگاهی به مامان انداختم و گفتم: س

 

 با ارامش چشمانش را باز کرد و گفت: سالم

 

 مامان هنوز هم سر حرفتون هستید.

 

 اره توام برو به برنامه های خودت برس. -

 

با ناامیدی سری تکان دادم و گفتم: قبل از ساعت دوازده بر میگردم و گونه اش را بوسیدم و بدون حرفی از اتاقش 

شتن کیفم خانه را ترک کردم و جلوی مجتمع به قدم زدن پرداختم. پس از چند لحظه عمو مقابل خارج شدم . با بردا

 پایم ترمز کرد. با عجله سوار ماشین شدم و گفتم: سالم عمو جون

 

 سالم عزیزم چطوری؟ -

 

 خوبم شما چطوری؟ -

 

 عالی پس رزا کو؟ -

 

 فعال حرکت کنید توی راه براتون میگم. -
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 یل ماشین را روشن کرد به نظر ناراحت میامد تقریبا ده متر جلوتر ماشین را متوقف کرد و گفت: اتفاقی افتاده.بی م

 

 نه چطور مگه ؟

 

 نگفتی رزا کجاست؟ پس چرا نیومد؟ -

 

زا ر رمینا بهتره برای من یکی نقش بازی نکنی قیافه ات داره دادمیزنه که از چیزی ناراحتی نکنه بخاطر من با -

 حرفت شده.

 

 سرم را پایین انداختم : نه

 

 دستش را زیر چانه ام گذاشت و سرم را باال اورد و گفت: حرف بزن

 

مستاصل گفتم: دیروز خانهم فرهنگ ما رو به باغشون دعوت کرد که البته مامان قبول کرد . من به مامان پیشنهاد 

لی مامان دوباره ساز مخالفت کوک کرد منم تصمیم گرفتم برای دادم صبح همراه شما باشیم و عصر بریم فرحزاد و

 اولین بار از خودم جدیت نشون بدم حاال هم بهتره بریم وبه عمو نگاه کردم.

 

رمینا از این که به فکر منی خوشحالم ولی تو با این کارت تنها باعث میشی رزا از دست من ناراحت تر بشه.می -

ره امسال هم برای سیزده بدر تنها باشم توام برو خونه پیش رزا تو که می دونی اون فهمی چی می گم عزیزم....بهت

 خیلی لجباز و حساسه تازه چه معلوم شاید با این عکس العمل ما دست از این کینه بچه گانه برداره

 

 به عمو که با لبخند محزونی نگاهم می کرد گفتم:شما خیلی خوش خیالید عمو جون.

 

 بدبین و نا امیدی توام خیلی-

 

سری تکان دادم و گفتم:باشه عمو جون هر چی شما بگید به هر حال از اینکه دیدمتون خوشحال شدم و در ماشین را 

 باز کردم که عمو دستم را گرفت و گفت:رمینا جان از دست من که ناراحت نیستی؟

 

نمی تونه از دست شما ناراحت بشه و با دستش را فشردم و گفتم:نه عمو جون شما اونقدر خوبید که هیچ کس 

شرمندگی اضافه کردم البته اگر مامان رو استثنا بدونیم....خداتگهدار و بدون اینکه منتظر جوابش شدم از ماشین 

خارج شدم و به طرف خانه حرکت کردم اما جلوی مجتمع ناگهان پشیمان شدم و بالفاصله از انجا فاصله گرفتم و به 

به اولین نیمکت که رسیدم روی ان نشستم با این طرز برخورد عمو باز از رفتار مامان بیشتر  طرف پارک رفتم و

شرمنده شدم واقعا که عمو صبر و حوصله ای شگفت انگیز داشت.با این که به مامان خیلی عالقه داشتم و لی نمی 

 لم به حال عمو می سوخت.چه خیالتونستم رفتارهایش را تحمل کنم مثل دختر بچه های سیزده ساله رفتار می کرد.د

باطلی داشت که فکر می کرد مامان با این عکس العملها دست از بد قلقی بر می دارد در همین فکر ها بودم که 

ماشین فربد از مقابلم عبور کرد می خواستم سرم را پایین بیاندازم تا به صورت اتفاقی متوجه من نشود اما با دیدن 
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سته بود با تعجب در جایم نیم خیز شدم حتما با اصرارهای بهناز باالخره راضی شده بود مامان در صندلی عقب نش

همراه انها برود در یک لحظه ارزو کردم ای کاش عمو هم می توانست مثل بهناز مامان را رام کند از تحقق این ارزو 

 ه اسمان خیره شدم.لبخندی بر لبانم نشست.از اینکه مامان تنها نمانده بود نفس راحتی کشیدم و ب

 

با سیاهی رفتن چشمهایم بر اثر نور شدید خورشید سرم را پایین انداختم پس از چند لحظه که پرده سیاه از جلوی 

چشمانم گذشت به ساعتم نگاه کردم ساعت یازده بود.دلم نمی خواست به خانه بروم عال الخصوص که مامان هم 

می کرد و لی از بیکاری بی حوصله شده بودم که به یاد کتاب یار همیشگی نبود.هوای مطبوع پارک به ماندن تشویقم 

ام افتادم.همیشه در کیفم یک جلد کتاب بود.با خوشحالی در کیفم را باز کردم و کتاب را بیرون کشیدم و شروع به 

دم با تم نگاه کرخواندن کردم....نمی دانم چقدر خوانده بودم که از گرسنگی بی طاقت شدم کتاب را بستم و به ساع

دیدن عقربه های ساعت که یک و نیم نشان می دادند تعجب کردم و نگاهی به جلد کتاب انداختم چقدر این کتاب 

جذاب و گیرا بود نا خوداگاه به نویسنده کتاب حسادت کردم نویسنده انقدر جالب سرگذشت اولین ملکه ای که در 

ر اورده بود که خواننده نمی خواست تا پایان سرگذشت کتاب را مصر به مقام فرعونی رسیده بود را به نگارش د

ببندد در حالیکه هنوز به اولین فرعون مونث فکر می کردم به خانه رفتم تا فکری به حال معده خالی ام کنم با باز 

کردن در یخچال و دیدن تخم مرغ لبخندی زدم هیچ وقت حوصله ی اشپزی را نداشتم و در ضمن االن به شدت 

رسنه بودم و تخم مرغ حکم بهترین خوراک را برایم داشت.از خوردن فارغ شده بودم که صدای زنگ در بلند شد گ

با تعجب گفتم:یعنی مامان به این زودی برگشته و به طرف در رفتم.با باز کردن در فربد مقابل چشمانم ظاهر شد با 

ه به سراغ من امده بود.با شنیدن صدای فربد که می تعجب به او خیره شدم یعنی برای مامان اتفاقی افتاده بود ک

 گفت:ببخشید یادم رفت سالم کنم به خودم امدم و گفتم:سالم....برای مامان اتفاقی افتاده؟

 

 هنوز نه-

 

 با ترس اب دهانم را فرو دادم و گفتم:یعنی چی هنوز نه؟

 

 یعنی این که اماده شو تا سریع تر بریم.-

 

 کجا؟-

 

ا توی ماشین منتظرتم و بدن اینکه فرصتی به من بدهد رفت.با عجله مانتو روسری ام را پوشیدم و از خانه یه ج-

خارج شدم و دوان دوان خودم را به ماشین رساندم و به فربد که به ماشین تکیه داده بود پیوستم و دوباره سوالم را 

 تکرار کردم:مامانم کجاست؟

 

میشد گفت:افرین نمی دونستم می تونی رکورد بشکنی تا حاال ندیده بودم هیچ جنس فربد در حالیکه سوار ماشین 

مونثی از هفت ساله تا هفتاد ساله بتونه به این سرعت اماده بشه دیگه چه کارایی بلدی که به من نگفتی؟لحن کالم و 

ه....چرا قی برایش نیفتادنگاهش سرزنش بار بود.با حرص گفتم:نمی خواید بگید مامانم کجاست....حالش خوبه؟اتفا

 گفتید هنوز نه شما که چیزی رو از من پنهان نمی کنید؟
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به فربد که در ارامش رانندگی می کرد نگاه انداختم در جواب سواالت من فقط سکوت کرده بود از خونسردی دائمی 

 افتاده؟ دم:برای گوشاتون اتفاقیاو حالت تهوع پیدا کردم در حالیکه از این رفتار او به شدت عصبانی بودم فریاد کشی

 

فربد نیم نگاهی حواله ام کرد و گفت:تا همین چند دقیقه پیش که نه سالم بودن ولی االن مطمئن نیستم بدبختی االنم 

یه پزشک دم دست نیست گوشام رو نشونش بدم فکر می کنم پرده اش سوراخ سوراخ شده باشه امان از دست بهناز 

بار پزشکی رو گوش بدم و گرنه االن می دونستم پرده صماق یدکی ساختن یا باید برم دنبال هیچ وقت نذاشت من اخ

پرده فابریک نمی دونم توی روزنامه اگهی پرده صماق فروشی هست یا نه.چه بدشانسی ام من کاشکی کلیه ام پاره 

ه تمام جزئات توضیح بده از ساعت نشده بود اخه کلیه فروشی خیلی فراوونه....خب حاال بدون اینکه داد بزنی با ذکر 

 تا ساعت یک و نیم کجا بودی؟

 

تا دهانم را باز کردم گفت:یواش!تن صدات رو بیار پایین دیگه نذار که این پرده پاره پوره در اثر فریاد تو از 

و بعد  ه گردشچوبپرده اش بکنه در ضمن مامانت با بهناز توی باغه و هنوز خبر نداره که رمینا جونش با عموش نرفت

یک ربع بعد ازساعت نه عمو رو به قصد خونه ترک کرده ولی تا ساعت یک و نیم هنوز نتونسته ده متر راه رو طی 

 کنه دوباره رکورد شکسته....دو تا رکورد در یک روز موفقیت قابل توجیه ها!

 

گیجی پرسیدم شما چطوری این همه با تعجب نگاهش کردم یعنی این همه اطالعات رو از کجا به دست اورده بود با 

 اطالعات در مورد رفت و امد من به دست اوردید؟

 

 هنوز این عادتت رو که سوال رو با سوال جواب می دی ترک نکردی؟-

 

 خیر و منتظر شنیدن جواب هستم.-

 

 بعد از اینکه توضیح دادی جواب سوالت رو می گیری-

 

 نوم حتی یک کلمه ام توضیح نمی دم.با لجبازی گفتم:تا جواب سوالم رونش

 

مثل اینکه در موردت اشتباه قضاوت کردم می دونی من از دخترای لجباز و یه دنده و لوس خوشم نمیاد و ساکت -

 شد

 

پس از چند لحظه ناخوداگاه تمام ماجرا را از دیروز که بهناز با مامان تماس گرفته بود تا زمانیکه خودش به دنبالم 

تعریف کردم فربد هم در سکوت به حرف هایم گوش می داد.پس از اتمام حرفهایم ساکت شدم و به مناظر  امده بود

بیرون چشم دوختم.پس از چند لحظه صدای فربد را شنیدم:اگه قراره کسی از دست کسی ناراحت بشه اون منم که 

به این خاطر جواب رد بهم داد چیکار  به واسطه تو سالمت شنواییم رو از دست دادم حاال اگر دختر مورد عالقه ام

کنم و در حالیکه سرش را با تاسف تکان می داد با خودش گفت:اخ فربد خدا بکشت که از بین اون همه متقاضی این 

دختر رو انتخاب کردی حاال هر چی سرت بیاد حقته....اخه من چه هیزم تری به تو فروخته بودم که منو از حیث این 

کردی اخ که چه چیزای مهیجی با این گوشام شنیدم حاال نمی دونم این گوشای دست دوم  نعمت خدادای محروم
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قدرت استراق سمعشون به پای گوشای خودم می رسه یا نه.....اگه دختر مورد عالقه ام منو به خاطر این بالیی که تو 

 سرم اوردی رد کنه خودمو می کشم.خونه ام گردن توئه.

 

نخندم گفتم:به من چه مربوطه تازه اگر دختر مورد عالقه تون به خاطر یه مشکل کوچولو  در حالیکه سعی می کردم

شما رو رد کنه شما می فهمید که اون به درد زندگی نمی خوره تازه باید از منم تشکر کنید چرا که عدو شود سبب 

 خیر اگر خدا خواهد.

 

اره نمی خوای یه لوح تقدیر و یه شیپور طالی ام بهتون ا خانومو دستی دستی منو کر کرده حاال انتظار تشکرام د-

جایزه بدم....مشکل کوچولو.....پرده و چوب پرده رو زده درب و داغون کرده تازه یه چیزی ام طلبکار شده بعدشم 

 به اون دختر دوست داشتنی و عزیز من توهینم می کنه.

 

شما توهین نکردم ثانیا اگر اون شما رو نپسنده به  با خنده گفتم:اوال من به اون دختر دوست داشتنی و عزیز

 خاطر....فربد نگذاشت حرفم را ادامه بدم و گفت:به خاطر کج سلیقه بودنه طرفه درست گفتم؟

 

 نه خیر به خاطر بقیه عیب و ایراداتونه-

 

ت مثل اینکه باید حقوق شانس رو ببین مردم منشی دارن مام منشی داریم من با وجود تو دیگه به دشمن نیاز ندارم-

رو اضافه کنم اخه هم منشی هستی هم دشمن هم پرده گوش سوراخ کن حاال معلوم نیست چند تا هنر دیگه ام 

 داری؟

 

 کار درستی می کنید.....خب باالخره نگفتید این اطالعات رو از کجا به دست اوردید؟-

 

عضی از دوستان و مشاوره و راهنمایی اساتید عزیز این اطالعات با مرا جعه به کتب متعدد و مطالعه پایان نامه های ب-

رو به دست اوردم البته الزم می دونم این مژده رو بدم که با کمک بشر دوستانه یکی از همکاران قراره این اطالعات 

ک ی رو به صورت یک کتاب چاپ و منتشر بشه و در دسترس تمام عزیزان عالقه من قرار بگیره در ضمن من خودم

جلد از این کتاب مفید رو تقدیم شما می کنم چون به خاطر متقاضی های زیادی که داره می ترسم نتونید کتاب رو 

تهیه کنید و چون من هنوز تصمیم ندارم چاپ دومی از این کتاب بزنم بیم دارم که نکنه شما یه بار از مطالعه این 

 کتاب محروم بشید.

 

 ی این جواب سوال من نبود.در حالیکه می خندیدم گفتم:ول

 

حتما جواب سوالت رو توی جلد بعدی می دم....خب و اما راجع به غیبت دو ساعت و نیمه شما بهناز با اصرار از -

مامان خواست تا با عموت تماس بگیره و از تو و ایشون برای عصردعوت بگیره و لی مامانت زیر بار نمی رفت از 

عموت مشکل داره نمی خواد تماس بگیره کارش رو راحت کردم و گفتم شماره  اونجایی که می دونستم چون با

ایشون رو بدید من تماس بگیرم.مامانتم پس از چند دقیقه باالخره تسلیم شد و شماره رو داد البته من خودم شماره 

تم گفت تماس گرف تماس رو داشتم ولی گفتم شاید تو صالح ندونی که مامانت از چیزی با خبر بشه بعد با عموت که
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رمینا ساعت نه ونیم از پیش من رفته و گفته بر می گرده خونه پیش رزا!خالصه خیلی نگرانت شد و گفت میره 

دنبالت بگرده...منم به مامانت گفتم که عمو قول صد در صد ندادن ولی رمینا خانوم برای ساعت سه و چهر میان و به 

است اومدم خونتون پیش خودم گفتم شاید نخوای به تلفن جواب بدی ولی یه بهانه ای اومدم از اونجا بیرون و یکر

شاید در رو باز کنی توی همون چند دقیقه ام که منتظرت بودم با عموت تماس گرفتم و گفتم تو خونه ای بیچاره چند 

نتت که ت ببیبار اومده بود جلوی خونه و برگشته دوباره برای عصر دعوتش کردم ولی اون قبول نکرد بعد می خواس

من گفتم من به رزا خانوم جریان رو نگفتم و از طرف خودم قول دادم که رمینا خانوم برای ساعت سه و چهار میان 

فرحزاد و برای همین باید بریم ولی بهش می گم باهاتون تماس بگیره و گوشی همراهش را به دست من داد و 

 گفت:اینم تلفن.

 

عت شماره گیری کردم با اولین بوق ازاد عمو تلفن را جواب داد به طور خالصه گوشی را از دستش گرفتم و به سر

جریان را برایش تعریف کردم و در پایان به خواسته فربد دوباره دعوتش کردم ولی عمو نپذیرفت.واز عمو به خاطر 

اندم.دوباره به خاطر اینکه نگرانش کرده بودم عذر خواهی کردم و از او خداحافظی کردم و گوشی را به فربد برگرد

 عمو غمگین شدم.هر سال در غربت تنها بود امسال هم در وطن ولی هنوز تنهاست.

 

 چی شد چرا ناراحت شدی؟دعوات کرد؟-

 

 نه-

 

 این نه که گفتی جواب سوال اولی بود یا دومی؟-

 

 دومی-

 

 خب پس چی شده؟-

 

 دلم برای عمو می سوزه-

 

د بسوزه حاال که من کر شدم خوبه به جای اینکه خودت جریان اختالف عمو با مامانت رو بگی دلت برای منه کر بای-

دفتر خاطرات عموت رو قرض بگیری تا خودم بخونمش می دونی داستان زندگی ادما فیلتر شدن جذابه و خوندنیه و 

 شه درست نمی گم؟گرنه وقتی سانسورش کنن که دیگه چیزی ازش نمی مونه که اموزنده و عبرت انگیز با

 

 نه در ضمن اصال کی خواسته برای شما این جریان رو تعریف کنه که حاال به جاش دفتر خاطرات بده-

 

تو دیگه!باالخره تو باید کوله بار گناهات رو که با کر کردن گوش من واقعا سنگین شده یه جوری سبک کنی.وگرنه -

تا اومده توی اون ها گیر و واگیر نخ و سوزن پیدا کنی و بند رو  بند کوله ات پاره میشه عین پرده گوش من حاال

بدوزی فرستادنت جهنم...به هر حال من به خاطر خودت می گم اگر تو دفتر رو بدی به من من می بخشمت بعدشم 

ادرس یه یراجی خوب بهت می دم که اگر دوباره هوس پاره کردن پرده گوشی کردی و کوله بارت سنگین شد و 
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کند همچین بند رو اساسی بدوزه که دیگه با این بارا پاره نشه به نظر من معامله خوبیه عاقالنه فکر کن که بعدا بند 

پشیمون نشی....خب دیگه رسیدیم اون در سبز رنگ رومی بینی همون باغ ماست تو اول برو منم یک ربع بیست 

 دقیقه دیگه میام

 

فرهنگ خیلی زحمت کشیدید مثل اینکه من همیشه باید مزاحم شما   در حالیکه پیاده می شدم گفتم:ممنون اقای

 باشم امیدوارم بتونم محبتای شما رو جبران کنم.

 

 چی نمی شنوم چی می گی یه کم بلند تر حرف بزن مهمون اقای فرهنگ چی کار کرد؟-

 

 هیچی«در حالیکه می خندیدم سرم را تکان دادم و گفتم

 

 می گی گیجی؟یعنی چی؟-

 

با خنده دستم را به عالمت خداحافظی برایش تکان دادم و به طرف باغ به راه افتادم هنوز چند قدمی با در فاصله 

 داشتم که ماشینی کنارم ترمز کرد و متعاقب ان صدای اقای فرهنگ را شنیدم:تعطیالت خوش می گذره؟

 

ین را پارک کرد و پیاده شد و به طرف من امد و لبخندی زدم و سرم را به عالمت سالم تکان دادم.اقای فرهنگ ماش

 گفت:حال و احوال شما چطوره؟

 

 ممنون حال شما خوبه-

 

 مگر ممکنه ادم همچین جایی بیاد و حالش خوب نباشه تازه چی مصاحبی مثل شما داشته باشه -

 

 ممنون-

 

رهنگ به طرف ما امد قبل از اینکه به ما چند لحظه بعد همسر و دختر اقای فرهنگ هم پیاده شدند و همسر اقای ف

برسد اقای فرهنگ گفت:مهتاب جان با رمینا اشنا شو منشی جدید و زبر و زرنگ شرکته و در حالی که دوباره به من 

 نگاه می کرد گفت:اینم مهتاب همسرم دو قدم به طرف او رفتم و گفتم:سالم از اشنایی با شما خوشحال شدم.

 

 ت:منم همین طور عزیزمدستم را فشرد و گف

 

با صدای اقای فرهنگ که می گفت بهتره بریم دست از ارزیابی یکدیگر برداشتیم و به دنبال تینا که اصال به حضور او 

توجه نکرده بودم وارد باغ شدیم.پس از اینکه تعارفات متداول را با بهناز به جا اوردم کنار مامان قرار گرفتم.از ظاهر 

تم بفهمم که از دستم ناراحت است یا نه چون مامان به حفظ ظاهر اعتقاد ویژه ای داشت.پس از چند مامان نمی توانس

لحظه مامان خودش با من شروع به صحبت کرد و در حالیکه لبخند زیبایی روی لبانش نقش بسته بود پرسید:رمینا 

 جون گردش خوش گذشت؟
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 بله مامان جای شما خالی بود-

 

 رم خیلی درد می کرد ولی دیگه نتونستم روی بهناز جون رو زمین بندازمخودت دیدی که س-

 

 حاال حالتون چطوره؟-

 

 سه چهار ساعتی هست که بهتر شدم-

 

 خدارو شکر-

 

پس از انکه مامان با دیگران مشغول صحبت شد در سکوت به اطرافم نگاه کردم و گاهی که اقای فرهنگ سوالی از 

واب دادن مجبور بودم به او که کنار دخترش نشسته بود نگاه کنم و خواه نا خواه او در من می پرسید برای ج

محدوده دیدم قرار می گرفت و در حالیکه چشمانم را روی صورت اقای فرهنگ متمرکز می کردم باز او را می دیدم 

جه می شدم که اقای که با نفرت صورتش را از من بر می گرداند و زیر لب چیز هایی می گفت حتی گاهی متو

فرهنگ با ارنجش به او می زند و سعی می کند چیزی به او گوشزد کندودلم نمی خواست در جایی که تینا بود حضور 

داشته باشم همیشه از دیدن دخترهای لوس و کوته فکر احساس ناراحتی می کردم ولی او نه تنها به این دو صفت 

سادت و بی شعوری نیز بود از لحظه ای که دوباره دیدمش گفتار و موصوف بود بلکه دارای صفات دیگری نظیر ح

کردار انروزش به خاطرم امده بود برای اینکه بیشتر عصبانی نشم به بهانه دیدن باغ پرداختم.باغی که به نظر سه 

سلیقه  باط وچهار هزار متر بود و درختان با فاصله دومتر مربع از یکدیگر به طور منظم کاشته شده بودند که از انض

باغبان خود حکایت می کردند.بوی خاک نم زده را با ولع به ریه هایم کشیدم و با سر خوشی گفتم:خدای من چه بوی 

 خوبی!

 

ناگهان ضدای فربد را شنیدم که گفت:اره خیلی خوشبوئه فروشندهه می گفت بوش از سه چهار متری قابل تشخیصه 

 من باورم نشد!

 

 ه چون منظورمن بوی خاک بود.نبایدم باورتون بش-

 

 خاک؟-

 

 اوهوم....به نظر من هیچ عطر یا اودکلنی توی دنیا به این خوشبویی نیست واقعا که ادم رو سر مست می کنه.-

 

چی؟سر چی چی....خانوم از این کلمات دو بخشی استفاده نکن مثال به جاش بگو واقعا که ادمد از خود بی خود می -

بریم خیلی خطرناک به نظر میاد و در حالیکه دستم را می کشید گفت:بیا دیگه!اگر یه وقت از این بوی کنه اصال بیا 

خاک از خود بی خود شدی من چه خاکی بر سرم بریزم کی باورش می شه تو با این بو به این حالت افتادی می گن 

تره رو چیز کرده چی می گن اه یامم نمیاد من حتما یه چیزیی بهت دادم بو کنی سوخته!وای حاال می گن فربد این دخ



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مدیرمنشی 

1 4 6  

 

عین چیز خوردن کردن ادماست یعنی توی همین مایه ها چی می گن بو خور بو گیر حاال هر ماتمی که می گن...حاال 

 تو االن روبراه شدی دیگه سر چیز نیستی و به انتظار جواب نگاهم کرد.در حالیکه می خندیدم گفتم:نه

 

 که می گن سر بی گناه تا پای چوبه دار می ره ولی باالی دار نمی رهخدایا شکرت پس راسته -

 

نه همیشه ام این حرف راست از اب در نمیاد.....باغ قشنگی دارید حتما باغبانش خیلی زحمت کشیده تا همچین -

 باغی به وجود اورده

 

چقدر عرق ریختم اخه می دونی من به بالخره یکی پیدا شد قدر زحمت منو بدونه نمی دونی برای کاشتن این درختا -

 گل و گیاه و درخت خیلی عالقه دارم برای همین اینقدر روحم لطیفه

 

 پس چرا رشته دانشگاهتون با عالیق شما انطباق نداره؟-

 

به نکته خوبی اشاره کردی افرین....عرضم به حضور انورتون من در رشته مهندسی کشاورزی فارغ التحصیل شدم و -

توی این باغ که البته اون موقع فقط یه زمین خشک و خالی بود بعد من شروع به درختکاری کردم وقتی هر  اومدم

چی نهال بود داشتم کاشتم یه نگاهی انداختم تا ببینم دورنمای کارم چطور از اب در اومده ولی وقتی نگاه کردم دیدم 

ن عقب و جلوتر از بقیه هستن البته با چشم مسلح ای بعضی از درختایی که توی یه ردیف کاشتم یه دو سه میلیمتری

ایراد پیدا بودها!ولی من می خواستم دقیقا توی یه ردیف باشن برای همین تصمیم گرفتم برم رشته مهندسی عمران 

 بخونم متوجه شدی جانم؟

 

 سنسی سال ام می ر بله پس با این حساب خیلی خوب موندید چون عمر بعضی از درختایی که من اینجا می بینم به-

 

 تو می تونی در حین راه رفتن نیش خودت رو بزنی پس چرا وایسادی؟-

 

 می خوام این اطراف رو ببینم.-

 

 پس عمو تنها نیومده درست می گم؟-

 

 بله ولی این ربطی به این که من می خوام این اطراف رو ببینم نداره-

 

 بذار ربطش رو من تشخیص بدم-

 

 میل شماست هر طور-

 

 بهتره به تینا و حرفا و حرکاتش توجه نکنی برات امکان داره؟-

 

 البته ولی تحملش ام نمی تونم بکنم-
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 چرا به نظر با اراده تر از این حرفا می ای-

 

 شما برید من خودم می ام-

 

می کردم نخندم گفتم:باور  بدون اینکه هیچ واکنشی از خودش نشان بدهد در سکوت نگاهم کرد در حالیکه سعی-

 کنید به خاطر تینا نیست

 

 باز هم چیزی نگفت

 

 با کالفگی گفتم:یعنی....چطور بگم مامان هنوز مقررات رو....-

 

اجازه نداد جمله ام را تکمیل کنم و گفت:بهتره به مامانت بگی من و تو اکثرا روزا از صبح تا عصر پیش هم 

 بیافته تا حاال افتاده بود و بالفاصله رفت.هستیم.اگر قرار بود اتفاقی 

 

به معنای جمله اش فکر کردم درست می گفت.مگر او جز خوبی در حق من چه کرده بود.کار و مهم تر از ان پاکی و 

شرافتم را از او داشتم.ناگهان به دنبالش دویدم تا به او رسیدم و در حالیکه هر دو ساکت بودیم به دیگران 

ر کنار مامان نشستم و او در میان عمو و عمو زاده اش جای گرفت.تینا که از حضور او فوق العاده پیوستیم.من د

خوشحال بود برایش شیرین زبانی می کرد.سعی کردم به تینا توجه نکنم و در عوض به صحبت های مامان و بهناز و 

د امده بود خوش اخالق شده و گره مهتاب گوش سپردم گهگاه صدای خنده شاد تینا را می شنیدم از وقتی که فرب

ابروانش را برداشته بود و به جای ان یا مدام لبخند دندان نما می زد یا قهقهه سر می داد.دلش می خواست به من 

بفهماند می تواند با همه کس گرم بگیرد و دوست باشد جز من.اخر چه خصومتی با من داشت چطور می توانست بی 

نادانی تینا خنده ام گرفت سرم را بلند کردم و تینا را دیدم که به چهره ام چشم دوخته بود  دلیل از من متنفر باشد از

 با حرص نگاهش را از صورتم گرفت.زیر لب گفتم:نه خیر مثل اینکه حسابی قاطی داره

 

 پس از چند لحظه صدای او را شنیدم که خطاب به بهناز می گفت:خانوم عمو مهسا رو یادتون هست؟

 

 از سرش را تکان داد و منتظر ماند تا تینا صحبتش را ادامه دهد.بهن

 

 ازدواج کرده-

 

 واه!ولی اونکه می گفت من حاال حاال ها قصد ازدواج ندارم-

 

 اره ولی یه دفعه تصمیم به ازدواج گرفت اخه یه تیکه خوب پیدا کرده بود-

 

د گفت:ازش بپرس چطوری میشه از این تیکه های خوب پیدا فربد در حالیکه قیافه شیطنت امیزی به خود گرفته بو

کرد ببین می تونی جزوه و کتاباش رو برام قرض بگیری راستی اگر فیلم کمک اموزشی ام داشت بگیر اگرم مفتی 

 نداد ازش بخر اصال این جور چیزا رو باید خرید!
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 در حالیکه همه به گفته های فربد می خندیدند تینا ادامه داد:

 

پارسال توی یه شرکت تبلیغاتی منشی شد و سر هفت هشت ماه قاپ مدیر شرکت رو دزدید و حاالم باهاش ازدواج 

 کرده ولی حاال هر دو شون پشیمون شدن

 

 بهناز با ناراحتی گفت:اخه چرا؟

 

کجا و تو می گه از لحاظ فرهنگی و طبقاتی با هم نمی خونیم شوهرش مدام بهش سرکوفت می زنه و میگه من -

 کجا.من می تونستم با دخترای خیلی بهتری ازدواج کنم و تو باعث سرافکندگی من شدی و از این حرفا

 

 بهناز با لحن غمگینی گفت:عجب مرد کوته فکری!

 

تینا نگاه تحقیر امیزی به من کرد و گفت:اخه خانوم عمو از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با 

 س پروازهمجن

 

می خواستم با دستانم گردنش را انقدر بفشارم تا جان بی ارزشش را ازدست بدهد با این حرف چه چیزی رو می 

خواست ثابت کند واقعا خودش را باالتر از من می دونست چون از قضای روزگار منشی شده بودم امر به مشتبه شده 

 نها حکم کبوتر داشتم.بود از اول از او پایین تر بودم و در مقایسه با ا

 

صدای فربد رشته افکارم را از هم گسیخت:از بین همه پیغمبرا رفتی سراغ جرجیس تو چطور از بین این همه حرف و 

مثل قدیمی این یکی رو قبول کردی چطور به این بیت شعر که می گه:تن ادمی شریف است به جان ادمیت....نه 

ردی و در حالیکه استین بلوز تینا را رها می کرد ادامه داد یا چرا این مثل همین لباس زیباست نشان ادمیت توجه نک

که)ادم از کوچکی بزرگ می شود(معتقد نیستی.....من به درستی و نادرستی حرفای قدیمی کاری ندارم ولی ادم باید 

ر ر مورد رفتار یه دختبه همه حرفای قدیمی اعتقاد داشته باشد نه اینکه یک سری رو گلچین کنه...یادمه چند بار د

برات مثل قدیمی اوردم ولی تو در جوابم گفتی قدیمیا از بس بیکار بودن نشستن همچین مزخرفاتی سر هم 

کردن....نمی دونم متوجه منظورم شدی یا بازم توضیح بدم و با نگاه تمسخر امیزی تینا را برانداز کرد.تینا که از 

 دوخت و فربد بالفاصله جمع را ترک کرد.عصبانیت قرمز شده بود سرش را به پایین 

 

 پس از چند لحظه دوباره صحبتها شروع شد.نمی دانستم مامان هم متوجه نیش کالم تینا شده یا نه.

 

از خودم حرصم گرفته بود که گذاشته بودم دیگری از حق و حقوقم دفاع کند.یعنی انقدر بی عرضه بودم؟یعنی با 

م را هم از دست داده بودم چرا این قدر در برابر حوفها و حرکات این دختر احمق مرگ پدر همه چیز حتی عرضه ا

 سکوت می کردم؟چرا ادبش نمی کردم؟یعنی من واقعا همان رمینای سلبق هستم؟چطور این همه تغییر کرده ام؟

 

الن ؟چطور اچرا وقتی بهت توهین کرد ساکت موندی؟چطور وقتی یادگاری پدرت رو از بین برد تنبیهش نکردی-

 نگاه های تحقیر امیز اونو تحمل کردی و حرفای کنایه امیز اونو می شنوی و عکس العملی نشون نمی دی؟
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 اخه چی بگم؟نمی تونم بگم منظورت با منه می تونه انکار کنه.-

 

تی بهت تو با این حرفا می خوای سر خودت کاله بذاری امروز به کنایه حرف زد توی شرکت رو چی می گی وق-

 گفت بی شعور چی؟

 

 روبروی من که همچین حرفی نزد توی اتاق فربد بود تازه منم قبلش جوابش رو داده بودم.-

 

می تونی با این اراجیفی که سر هممی کنی خودتو قانع کنی چرا وقتی کیفت رو توی شومینه پرت کرد ادبش -

 نکردی؟

 

 من اول متوجه نشدم بعدم اون فوری رفت-

 

 یعنی می خوای بگی اون هیچ کاری نکرده؟-

 

چرا ولی چه کار می تونم بکنم االن داد و بیداد را بندازم بگم اون حتما منظورش با من بوده یا توی شرکت کتکش -

می زدم اون موقع منم مثل اون بی شعور بودم جواب هر احمقی رو که نباید داد از قدیم گفتن)جواب ابلهان 

 رش و فربد اونو مواخذه کردن.خاموشیست(تازه پد

 

اصال معلوم هست چته؟یه بار می گی چرا خودت ساکت نشستی تا دیگران ازت دفاع کنن االنم می گی دیگران -

 دفاع کردن دیگه الزم نیست خودم دفاع کنم.

 

و ه نمی خواد تبسه دیگه خسته ام کردی حاال که تموم شد و رفت...به اندازه کافی اعصابم به هم ریخته اس دیگ-

 خرابترش کنی و با نفس عمیقی سرم را بلند کردم و سعی کردم غم را از چهره ام کنار بزنم.

 

بعد از شام به فیلمی که از تلویزیون پخش می شد نگاه می کردم و قهوه ام را می خوردم که فربد کنارم نشست.بدون 

 فربد به حرف امد:فیلمش جالبه؟هیچ عکس العملی به تلویزیون چشم دوختم.پس از چند لحظه 

 

 اوهوم-

 

 پس با این حساب مزاحمت شدم-

 

 بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:نه خواهش می کنم

 

 چی شده ناراحت به نظر می رسی-

 

 نه اشتباه می کنید-
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 تو به گل عالقه داری؟-

 

 ن دادمبا این سوال بی موقعش تعجب کرده بودم سرم را به عالمت مثبت تکا

 

 پس پاشو بریم یه گلخونه پر از گل نشونت بدم-

 

 نه االن حوصله بازدید ندارم-

 

 حوصله نداری یا به خاطر مقررات مامانت....-

 

 حرفش را قطع کردم و گفتم:نه باور کنید به خاطر بی.......

 

 نشونت بدم حاال پاشو حرفم را قطع کردو گفت:از مامانت اجازه گرفتم تا با هم بریم گلخونه رو

 

برای اینکه حرفم را عوض نکنم گفتم:من که بهتون گفتم حوصله ندارم تازه مامانم همون طور که شما گفتید اشتباه 

 می کرده اصال نمی دونم چطور همچین فکری به ذهن مامان خطور کرده

 

 منظورت چیه؟-

 

 منظورم کامال روشنه چه طور متو جه نشدید؟-

 

 ص گفت:اخه به باهوشی تو نیستم.با حر

 

 متاسفم اون دیگه مشکل شماست-

 

منم برای تو متاسفم چون اصال متوجه منظور من نشدی حاال اگر تو می خوای یه جور دیگه حرف منو تفسیر کنی -

م تو تاون مربوط به خودته ولی برای من درس عبرتی شد که دیگه در لفافه با تو حرف نزنم چون بر خالف تصورا

 زیادم باهوش نیستی

 

 پس با این حساب در زمینه هوش و استعداد در یه سطح هستیم-

 

اوهوم....حاال فهمیدم.......یعنی تو اینقدر بچه ای که به حرفای بی ارزش تینا توجه کردی؟یعنی به همین زودی -

حرفاشم فکر کردی از خوشحالی حرفای منو فراموش کردی؟....اگر تینا بفهمه تو به حرفاش گوش دادی و روی 

سکته می کنه.من فکر نمی کردم تو حتی تینا رو به عنوان یه موجود زنده به حساب بیاری چه برسه به اینکه 

 مزخرفاتی که می گه رو بشنوی.....واقعا نا امیدم کردی و با تاسف سرش را تکان داد.

 

 کارای تینا سرپوش بذارید؟ با عصبانیت گفتم:شما با این حرفا می خواید روی حرفا و
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من؟بابا تو دیگه عجب بی انصافی هستی من چند بار به خاطر تو تبنا رو مواخذه کردم.با تمسخر گفتم:خیلی لطف 

 کردید اجازه بدید مراتب تشکرم رو تقدیم حضورتون کنم

 

 خواهش می کنم بفرمایید.-

 

کستی.چه خبره؟فهمیدم از دستم حرصت گرفته دیگه الزم با حرص صورتم را برگرداندم که گفت:اوه گردنت رو ش

نیست صد و هشتاد درجهسرت رو بر گردونی.بهت بگم توی گروه کشته مرده های من همه جور ادمی پیدا میشه به 

 جزگردن شکسته ها کا البته من ورودشون رو قدغن کردم.

 

 با این که به شدت خنده ام گرفته بود سعی کردم نخندم.

 

 از چند لحظه دوباره فربد شروع به صحبت کردپس 

 

ببین من اصال و ابدا کار تینا رو تایید نمی کنم.بارهام به خاطر رفتار نامناسبش بهش تذکر دادم نمونه اش همین چند -

رفای حساعت پیش ولی انگار نه انگار البته من اصال به خاطر تو این حرفا رو به تینا نزدم چون اصال فکر نمی کردم تو 

اونو به خودت بگیری من به طور کلی بهش تذکر دادم.دوما به قول معروف شنونده باید عاقل باشد تو دیگه چرا؟اخه 

من باید از دست چند نفر حرص بخورم؟اصال تینا به کنار توی این دوره زمونه هزاران ادم مثل تینا وجود داره که 

این باشه که تو سر هر حرفی این قدر خودتو عذاب بدی که از  حرفاشون خیلی بدتر و سخت تر از تیناست اگر نقل

بین می ری راستی تا یادم نرفته بهت بگم هر یک از اعضای اصلی گروه که بمیره یکی از اعضای علی البدل به جای 

 اون عضو اصلی قرار می گیره و بعد با حالت متفکری گفت:چی داشتم می گفتم؟

 

 ته بودم که نخندم گفتم:خودتو عذاب بدیدر حالیکه خودم را محکم گرف

 

اره عزیزم از قدیم گفتن در دروازه رو میشه بست اما در دهن مردم رو نمی شه بست.باور کن دوستانه بهت -

نصیحت می کنم برای حرفای بیخود دیگران ارزش قائل نشو چون حاصلی جز غم و اندوه نداره و البته هزینه کردن 

ع چین و چروک هایی که بر اثر اخم کردن روی پیشونی افتاده.....راستی تو چرا اصال به فکر یه پول قلنبه برای رف

پوستت نیستی مگر تو نمی دونی وقتی ادم خنده اش می گیره اگر سعی کنه نخنده دور لب و دور چشمش چروک 

حسابی که نداری حداقل می افته.این قدر بی فکر نباش و قدر این نعمت خدادای رو بدون اخه تو اخالق درست و 

 زیباییت رو حفظ کن که اون شوهر بیچاره ات به یه چیزی دلش خوش باشه.

 

 شما الزم نیست به حال اون دل بسوزونی-

 

چشم خب حاال که حالت یه کم بهتر شده و جون پیدا کردی تا با زبونت منو زخمی کنی پاشو بریم گلخونه رو -

 نشونت بدم

 

 نه-
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رفتی سر پله اول پس من از اون موقع تا حاال داشتم برای خودم حرف می زدم.اصال گوش می کردی من  دوباره که-

چی می گفتم و بعد سرش را کمی کج کرد و به گوشم نگاه کرد و گفت:ا ا اِ پس سمعکت کوش؟من چقدر جون بکنم 

 پول در بیارم سمعک برات بخرم بعد تو هی گمشون کنی

 

ای او می خندیدم گفتم:می دونید که بین من و مامان سر امروز یه کم اختالف پیش اومده حاال در حالی که به حرفه

 من می خوام از این موضوع به نفع خودم استفاده کنم تا باهام اشتی کنه

 

 همین که مامانت به من اجازه داد تا با هم.....-

 

ن به من اجازه ندادید من فکر کردم مجبور شدید حرفش را قطع کردم و گفتم:بله می خوام بگم چون شما خودتو

 همچین حرفی بزنید و برای همین نرفتم مامانم چون دختر خوبی بودم باهام اشتی می کنه.

 

 واقعا که خیلی بد جنسی.-

 

 واقعا شما فکر می کنید من بدجنسم-

 

 یعنی دختری پیدا میشه که بدجنس نباشه-

 

 بله االن روبروتون نشسته -

 

 ولی روبروی من دختری با همچین مشخصه ای به چشم نمی خوره-

 

 پس توصیه می کنم پیش چشم پزشک ویزیت بشید.-

 

چرا چون اونقدر عاقلم که هیچ دختری رو ساده و خوش جنس نمی بینیم می دونی بدجنسی برای جنس مونث مثل -

 قدرت بدنی برای مرد است کامال طبیعیه

 

نوما از بدجنسی خودشون برای پیشبرد اهدافشون استفاده نمی کنن اما اکثر قریب به اتفاق اقایون از ولی خیلی از خا-

 قدرت بدنی و زورشون برای رسیدن به خواسته هاشون بهره می برن

 

 به فربد که سرش را به عالمت تایید حرفهایم تکان می داد نگاه کردم و ساکت شدم.

 

 می فرمودید.-

 

 سعی می کردم نخندم گفتم:نه دیگه کافیه در حالیکه

 

 فربد در حالیکه بلند می شد گفت:اجازه خانوم مثل اینکه ما رو کار دارن می تونیم بریم
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 به قیافه اش خنده ام گرفت و با تکان دادن سر به او اجازه دادم.

 

جواب این سوال را پیدا میکردم شاید  روی میز خم شده بودم و به خانه های سیاه و سفید جدول نگاه میکردم. اگر

میتوانستم تمام خانه های جدول را پر کنم با حرص گفتم : اخه این سوال وسط این جدول چیکار میکنه؟ هفت افقی 

 قسمت دو اخه اینم جا بود لعنتی.

 

 ناگهان با صدای فربد به خودم امدم : سر چی موندی؟ و صندلی را مقابل من کشید و نشست.

 

 کشور هزار دریاچه شش حرفه و نون و دالش در اومده. -

 

 فربد بالفاصله گفت: فنالند.

 

چند سوال باقی مانده را به کمک هم حل کردیم .پس از ان فربد با حالتی متفکر به من خیره شد. دو دقیقه ای به 

 همین منوال سپری شد در اخره با تندی گفتم: اتفاقی افتاده؟

 

دستش را زیر چانه اش جا به جامیکرد گفت: هنوز نه ولی شاید اتفاق بیوفته. با حرص گفتم: اهان  فربد در حالیکه

 عجب توضیح مبسوط و روشنی ارائه دادی.

 

 اخه نمی دونم چطوری بگم؟ -

 

در دلم گفتم: به کمک اون زبون درازت. خیلی کنجکاو شده بودم. میخواستم بدونم در چه موردی میخواهد حرف 

ند سکوت کردم تا بتواند به افکارش نظمی دهد. بعداز چنددقیقه باالخره به حرف امد و گفت: اگر تو... ا .... پس بز

 چرا این طوری نگام میکنی؟

 

 روزنامه را به دست گرفتم و بدون توجه به او شروع به خواندن کردم.

 

 کشید. مثل اینکه داشتم باهات حرف میزدم ها. و روزنامه را از دستم -

 

 بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: ادامه بدید

 

ببین من میخوام نظرت رو در باره پیشنهادم بپرسم شایدم دو پیشنهاد البته به جواب تو بستگی داره.... وقتی باهات  -

 حرف میزنم منونگاه کن.

 

ما . اصال بهتره از خیر پیشنهاد شبا عصبانیت گفتم: باالخره نگاهتون کنم یا نه؟ نیم ساعته که منو معطل کردید 

 بگذریم.

 

 فربد مکثی کرد و بعد پرسید؟ تو قصد ازدواج داری؟ و به انتظار جواب به صورتم خیره شد.
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 این چه ربطی به پیشنهادای شما داره؟ -

 

 حتما مربوط میشه -

 

 خب بستگی به اون خاستگار داره که شما زحمت پیدا کردنشو کشیدی -

 

 عنی چی؟ تو اول بگو قصد ازدواج داری یا نه؟ بعد من در مورد خاستگار اطالعات الزم رو میدم.ی -

 

 حاال بر فرض بله. -

 

 با تعجب گفت: یعنی تو میخوای ازدواج کنی؟ فکر نمی کنی زود باشه؟

 

 حتما سنم مناسب بوده که شما خاستگار.... -

 

رای تو خاستگار پیدا نکرد؟ خاستگاره منوپیدا کرده اصال تو درباره مامانت فکر حرفم را برید و گفت:ا......ه من که ب

 کردی؟ بعد از تو چیکار میکنه؟

 

 زندگی...مگه قرار بود چیکار کنه؟ -

 

 ولی من فکر نمیکردم این طرز فکرت باشه -

 

 فکر کردید باید برای همیشه پیش مامانم بمونم؟ -

 

 اقل تا یکی دوسال کنار مامانت بمونینه ولی فکر میکردم حد -

 

اوه... حاال مگه رفتم محضر عقد کردم که شمااین طوری حرف میزنید؟ شما پرسیدید قصد ازدواج دارم یا نه منم  -

 گفتم برفض بله نگفتم که حتما.

 

 خب تو دوست داری شوهر ایندت چه خصوصیاتی داشته باشه؟ -

 

داره چون من منتظرم می مونم تا یکی بیاد خاستگاریم . خاستگاری نمیرم که گفتن نظراتم هیچ فایده ای ن -

خصوصیات همسر مورد عالقه ام را عنوان کنم. و با خنده افزودم: حاال کی هست؟ نگهبان مجتمع ؟ اگه اون باشه که 

 از نظر طبقاتی باهم سنخیت داریم.

 

 نخیر خاستگار تومهیار محمدیه -

 

 کید با تعجب به فربد که نگاهم میکرد خیره شدم.خنده رو لبانم خش

 

 چیه یعنی اینقدر دور از انتظار بود؟ -
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 سعی کردم بر خودم مسلط شوم و پس از چند لحظه گفتم: اینم یکی دیگه از شوخیای بی مزتون بود؟

 

 ه؟ه تو مطابقت داره یا نتو فکر میکنی من اینقدر موقعیت نشناسم ؟ خب باالخره مهیار با خصوصیات همسر ایند -

 

 بی معطلی گفتم: نه

 

 نع؟ چرا مهیار پسر خوبیه ها شاید در ظاهر خشک به نظر بیاد ولی پسر.... -

 

 حرفش را بریدم و گفتم: اصال مسئله این حرفا نیست.

 

نهادش فکر پس سر چیه؟ چطوری درعرض چند ثانیه چنین جواب قاطعانه ای دادی؟ الزم نبود مدتی روی پیش -

 کنی؟

 

 گفتم که نه؟ -

 

 اخه چرا؟ بد قیافه اس. بی سواده معتاده بی کس و کاره اخه چه مشکلی داره؟ -

 

 هیچ مشکلی نداره تازه شایدم صد تا خصوصیات خوب دیگه ام داشته باشه ولی باز جواب منفیه. -

 

 دم بد پیله ای هستم.تا علتش واقعیت رو نگی دست از سرت برنمیدارم می دونی که ا -

 

 یعنی شما نمی دونید؟ -

 

 اگر میدونستم وقتم رو با التماس کردن به توتلف نمی کردم فقط دعا کن علت بی خودی نباشه.. -

 

 فاصله طبقاتی به نظر شما علت بیخودیه؟ -

 

 بالحن ناباوری گفت: یعنی توبه مهیار عالقه دار ی فقط بخاطر فاصله....

 

 ه گفتم: من کی همچین حرفی زدم ؟ گفتم علت اصلی مخالفتم اینه.با عجل

 

 پس به جز فاصله طبقاتی علت دیگه ای هم وجود داره درست فهمیدم. -

 

 اوهوم -

 

فربد در حالیکه بر میخاستگفت:ببین هرچه سعی می کنم خودم رو کنترل کنم نمی تونم باید حرفم روبزنم و گرنه 

 علت اصلیت فوق العاده بچگانه اس وبه عبارت دیگه احمقانه اس. خفه میشم به نظر من
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 با خونسردی گفتم: نظر شما برام اهمیت نداره...حاال پیشنهاد دومتون..

 

ابروهاش را باال بردوگفت: باشه طلبت ورفت و تا نیم ساعت مانده به پایان وقت کاری پیدایش نشد. به او که مدد 

 رفهایش دنبال جمله اغازین میگشت نگاهی انداختم و گفتم: برام خاستگار جدید اومده؟مانده بود وبرای گفتن ح

 

با دوگام سریع خودش رابه من رساند و گفت: ببین میخوام با مهیار تماس بگیرم.. هنوز سر حرفت هستی؟ یعنی بگم 

 جوابش منفیه؟

 

رای خاستگاری اقدام کنه این روزا واسطه اونم اوهوم .. در ضمن به اقای محمدی بگید از این به بعد خودش ب -

 واسطه ای مثل شما چندان برای این کار مناسب نیست.

 

به نظر من مهیار باید یه نون بخوره صد تا خیر کنه که تو جوابت منفی بود وگرنه با این زبون دراز تو اب خوش از -

 گلوش پایین نمی رفت.

 

 ت متری از زبونت رو بهش اهدا کنی.میتونید در عالم دوستی یه هفت هش -

 

 اگر یه میلیمتر از زبونم رو به کسی بدم دیگه از پس تو برنمیام و با حرص ترکم کرد. -

 

 با عجله نامش را صدا زدم . برگشت وگفت: حاضر جوابی دیگه ای مونده که یادت رفته باشه؟

 

 زیاد ناراحت نشه. درحالیکه سعی میکردم نخندم گفتم: یه طوری بهش بگید که

 

 ناراحت.. من که جای اون بودم خوشحالم میشدم. -

 

 حاال که نیستید خداحافظ. -

 

 خداحافظ توو اون زبون درازت و در حالیکه میخندیدرفت.  -

 

********** 

 

 یک هفته ای از جریانخاستگاری می گذشت که فربد به سراغم امد .

 

 ی تونی راه برگشت رو بامن باشی؟میخوام باهات صحبت کنم م -

 

 سری به عالمت ممممممثبت تکان دادم.

 

 پس قرار داد منع معاشرت لغو شد. -

 

 برای اینکه متوجه خنده ام نشود سرم را پایین انداختم وگفتم: بله
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 چطوری لغو شد؟ -

 

 نگاهش کردم . چشمانش از کنجکاوی برق میزد.

 

 یه تصمیم انی و غیر معقولشما بذارید به حساب  -

 

ولی مامانت ادم غیر معقولی به نظر نمیاد . به نظر من میخواسته تو در اثر معاشرت با من به سطوح باال تری از  -

 انسانیت ارتقا پیدا کنی.

 

فاقی تمیخواستم جوابش را بدهم که تلفن به صدا در امد . فربد در حالیکه میرفتگفت: اگر یه بار جواب منوندی ا

 برات نمی یوفته.

 

 یک ربع بعد در حالیکه کیفش را بدست گرفته بو د مقابلم ظاهر شد و گفت: من پایینم زیاد منتظرم نذاری.

 

کاری نمانده بودکه انجام ندهم همراه فربد راه افتادم. پنج دقیقه ای در سکوت سپری شد و باالخره فربد سکوت را 

 س که درباره حرفای تو فکر میکنم ولی به نتیجه قانع کننده ای نرسیدم شکست و گفت: تقریبا یک هفته ا

 

 با تعجب گفتم: کدوم حرفای من؟

 

 همون دلیل اصلی رد مهیار دیگه -

 

 نگاهی به او کردم و گفتم: خوش بحالتون

 

 قیافه متعجبی به خود رگفت و گفت: چرا خوش بحال من؟

 

 خیال هستید که به حرفای دیگران فکر میکنید اونم یه هفته.برای اینکه اونقدر بی فکر و  -

 

 مثال تو چه فکر خیالی داری؟ -

 

 یعنی شما نمی دونید؟ -

 

 به نظر من توموضوع رو بیش از حد بزرگ کردی -

 

 همون طور که خودتونم گفتید این فقط نظر شماست. -

 

کرد و با بو ق کشیده ماشینی که از روبرو می امد به خودش امد و لحظه ای بدون توجه به مقابلش با عصبانیت نگاهم 

 به مقابل خیره شد. و با کف دست محکم روی فرمان کوبید.
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 پس از چندلحظه در صدد دلجویی برامدم : اگر ناراحتتون کردم معذرت میخام.

 

 معذرت خواهی الزم نیست یه کم عاقل شو -

 

 چشم در اولین فرصت -

 

 ی نکردمشوخ -

 

 من نمیفهمم شما چی میگید . شما همیشه منطقی و عاقالنه حرف میزدید از شما تعجب میکنم. -

 

 چرا؟ چون علت اصلی مخالفتت غیر منطقی و بچگانه اس؟ -

 

منم از تو تعجب میکنم بعضی اوقات یه حرفایی میزنیکه من ازت درس میگیرم ولی بعضی اوقات یه حرفایی میزنیکه 

 به شک میوفته که این حرفات رو باورکنه یا اون حرفات رو. ادم

 

 من تاحاال غیر منطقی حرف نزدم ولی چون مهیار دوست شماست فکر میکنید....-

 

نگذاشت حرفم را تکمیل کنم و گفت: یعنی تو اونقدر منو بچه فرض میکردی که سر خاستگارت که از قضا دوستم 

ی؟ نه خیر اصال قضیه مهیار تموم شدورفت. من به مهیار یا یکی دیگه کار ندارم. هست باهات بحث کنم که قبول کن

میگم نحوه تصمیم گیری تواشتباهه اگر هر دلیل دیگه برای رد مهیار گفته بودی من اینقدر خودم روملزم نمی 

ت کرده سابق افدونستم تا طرز فکرترو نسبت به این موضوع عوض کنم... مثال چون وضع مالی شما نسبت به این 

نباید با یه ادم پولدار ازدواج کنی. مثال چون دیپلمه هستی نباید با یه دکتر و مهندس ازدواج کنی. ببین من نمیخوام 

 پای مهیار رو وسط بکشم ولی چون االن اون خاستگارت بوده مثال میزنم. مثال وضعیت توو مهیار پادشاه و گدا نبوده.

 

 با کسی ازدواج کنم که هم سطح خودمه. به هر حال من دوست دارم -

 

 هم سطح از نظر تو فقط وضعیت مالیه دیگه.. واقعا برات متاسفم. -

 

منم برای شما متاسفم. چون به حرفای که میزنید اعتقاد ندارید و موقع عمل از زیر بار حرفاتون شونه خالی  -

ن باالتره ازدواج کنید یا چون مرد هستید و حق انتخاب میکنید.... اصال خود شما حاضرید با یه دختر که از خودتو

 بیشتری دارید حاضرید با یه دختر که از خودتون پایین تره ازدواج کنید هان؟

 

چرا حاضر نیستم؟ چون از نظر من هم سطح بودن به وضعیت مالی ربط نداره به فرهنگ و شعور و شخصیت -

 اجتماعی طرفین ازدواج مربوطه.

 

 ه اینا همه ش حرف و شعارهگفتم ک -

 

 باور کن اگر قبال همسر اینده ام رو انتخاب نکرده بودم برای اینکه بهت ثابت کنم به حرفام اعتقاد دارم.... -
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حرفش را قطع کردم : دیدی همین حرف شما گواهی برای ادعای من.... شما رفتید سراغ دختری که از وضعیت مالی 

نتیجه به حرفاتون معتقد نیستید این حرفا و شعار ها فقط برای اون عده اس که پای مشابهی برخورداره پس در 

منبرتون نشستند. گوش خودتون اونا رو نمیشنوه بهش عمل نمیکنه شما نمی تونیدمنو از کاری منع کنید که خودتون 

 ت کردیم.انجامش میدید. در ضمن دیگه نمی خوام در این مورد بحث کنم و باقی راه را هر دو سکو

 

 جلوی مجتمع میخواستم پیاده شوم که فربد به حرف در امد:

 

هر چی دلت خاست بارم کردی ولی وقتی فهمیدی من چه کسی رو برای ازدواج انتخاب کردم اونوقت مجبوری  -

 بیای ازم عذرخواهی کنی..... حاال برو و خودتو برای روز معذرت خواهی اماده کن... عصر بخیر

 

بد خداحافظی کردم و پس از چند لحظه وارد مجتمع شدم و با دیدن کاغذی که روی اسانسور چسانده شده بود با فر

 و روی ان جمله اسانسور خراب است نوشته شده بود؛ اه از نهادم بر امد.

 

 به محض ورودم مامان و بهناز با دست زدن به استقبالم امدن. با تعجب و خنده گفتم: سالم چه خبره؟

 

بهناز با لبخندی که همیشه مهمان صورتش بوده به طرفم امدو گفت: سالم تولدت مبارک و گونه ام را بوسید وادامه 

 داد: البته من باید به رزا تبریک بگم که همچین گل زیبایی به دنیا اورده.

 

وشش انداختم. مامان در نگاهی به مامان انداختم دستانش را از هم گشود. سریع به طرفش رفتم و خودم را در اغ

 گوشم ارام زمزمه کرد: بیست و دومین بهار زندگیت مبارک باشه عزیزم.

 

 با صدای بهناز به خودمان امدیم: ای بابا شمع روی کیک اب میشه ها.. بدو برو لباست رو عوض کن بیا.

 

تم و پس از تعویض لباس نزد انها برگشمامان دستی به شانه ام زد و به رفتن تشویقم کرد. با سرعت به اتاقم رفتم و 

ما بین مامان و بهناز نشستم و شمع را فوت کردم. کیک را بریمدم و یک قطعه از انرا با لیوانی اب پرتغال به بهناز و 

مامان دادم و قطعه کوچکی هم برای خودم برداشتم وشروع به خوردن کردم. چند دقیقه بعد مامان و بهناز با تقدیم 

 د خوشحالیم را افزون کردند.هدایای خو

 

از کودکی هدیه گرفتن را دوست داشتم وهنوز هم وقتی بسته ای کادوپیچ شده را به من میدادند ذوق زده میشدم. 

 نیم ساعت بعد بهناز رفت . هنوز چند ثانیه ای از رفتن او نگذشته بود که ضربه ای به در خورد.

 

 ی رو جا گذاشته.رمینا در رو باز کن حتما بهناز چیز -

 

 با باز کردن درعمو رادیدم . با خوشحالی گفتم: سالم عمو جون
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سالم عزیزم و دسته گلی را که از دید من مخفی کرده بود به دستم دادوگفت: تولدت مبارک با ذوق دسته گل را  -

 گرفتم و گفتم: اه عمو جون شما از کجا می دونستید؟

 

 ده بودی رو می دونستم ولی روز دقیقش رو نه... ولی باالخره با کمک یه دوست فهمیدم.ماهی که توی اون متولد ش -

 

دستش را کشیدم وگفتم: از قول من از اون دوست تشکر کنید. خیلی خوشحالم کهتوی این روز شما رو می بینم 

 بفرمایید در خدمت باشیم ودر را پشت سرش بستم.

 

مروز به خاطر سالروز تولد من باز هم از لجبازی دست برنداشته بود. رفتن نزد او با ندیدن مامان ناراحت شدم.حتی ا

دعوت کردنش به هال بی فاید بود. بی توجه به کار مامان با اشپزخانه رفتم و برای عمو یک لیوان اب پرتغال و قطعه 

 ای کیک اوردم و انها را مقابل عمو روی میز گذاشتم و گفتم: عمو جون کیک تولد 

 

 دستت درد نکنه این کیک واقعا خوردن داره. -

 

 نوش جان و با نگاهی به بسته کادو روی میز گفتم: عمو جون قرار نبود خجالتمون بدید. -

 

 نا قابله عزیزم. سلیقه تورونمی دونستم و بسته را به دستم داد. -

 

دیده اس. و کادورا باز کردم و یک دفترچه دستتون درد نکنه. هر چی شما انتخا بکنید برای من مقبول و پسن -

 حساب پس انداز بودو یک سکه بهار ازادی.

 

 عمو جون سکه رو قبول میکنم ولی دفترچه رو نه -

 

 من اصال دوست ندارم کسی هدیه ام رو پس بده. -

 

 اخه..... -

 

امرزاقا جون و خانم جون یک سکه توی حرفم امدو گفت: اخه نداره سکه که رسم ماست قدیم روزتولد من و فر -

بهمون هدیه میدادند . دفتر چه ام بخاطر این بود که نمی دونستم تو از چی بیشتر خوشت میاد . دفتر چه را باز کردم 

 و با دیدن رقم ان حیرت زده به عمو نگاه کردم و گفتم:

 

گرفتم اخه این خیلی زیاده من اصال نمی تونم وای عمو جون من اصال انتظار نداشتم هیچ هدیه ای به این با ارزشی ن -

 قبول کنم.

 

 اگر میخوای ناراحتم نکنی دیگه ازاین حرفا نزن -

 

 اخه این خیلی زیاده مگه شما پول چاپ میکنید که این همه دست و دلبازید؟ -
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 ونی من چند ساله برایارزش توبرای من بیشتر از ایناست پول که چیزی نیست من جونم روبخاطر تو میدم. می د -

 تولد توهدیه نگرفتم اگر بخای حساب کنی کم هم هست.

 

دستش را فشردم و گفتم: باور کنید بهترین هدیه برای من وجودخودشماست من واقعا به شما عالقه دارم و از این که 

 ما را پیدا کردید و به دیدارمون میاید خیلی ممنونم وبی اختیار به گریه افتادم.

 

 مو سرم را روی شونه اش گذاشت و به نوازش موهایم پرداخ:ع

 

 اشکهایم تند تند روی گونه ا م می غلتید و سپس بروی پیراهن عمو میچکید.

 

صدای عمو که ارام در گوشم زمزمه میکرد را شنیدم: گریه برای چیه کوچولوی نازکدل؟ ادم خوب نیست روز 

این چشمهای قشنگ تو بارونی باشه. حیف این چشمهای مشکی نیست که با تولدش گریه کنه من اصال دلم نمیخواد 

 گریه خرابشون کنی؟

 

با صدای مامان سرم را از روی شانه ی عمو برداشتم : رمینا من و عموت رو تنها بذار. می تونی قدمی توی پارک 

 حظه بیرون امدم.جلوی مجتمع بزنی و برگردی. با تعجب برخاستم و به اتاقم رفتم و پس از چند ل

 

مامان روبروی عمو نشسته بود. در چهره اش نوعی خونسردی غیر عادی به چشم میخورد. زیر لب از انها خداحافظی 

کردم و از خانه خارج شدم. پله ها را طی کردم. هنوز پا به پاگرداول نرسیده بود که صدای باز و بسته شدن در را 

است مطمئن شود که من انجا را ترک کرده ام. یعنی مامان با عمو چیکار شنیدم . تعجب کردم یعنی مامان میخو

 داشت . چه موضوعی بودکه من نمیبایست از ان با خبر میشدم.

 

نمی دانم چه شد که تصمیم گرفتم برگردم. ارام ارام پله ها را باال رفتم و پشت در گوش ایستادم. به جز اوایی مبهم 

ه این پا و اون پا کردم ولی نمی تواستم قدم از قدم بردارم و از انجا دور شوم. هر چه چیزی شنیده نمیشد. چند دقیق

بیشتر تالش میکردم کمتر می شنیدم.در یک لحظه کلیدم را از جیب مانتوام بیرون کشیدم و ارام در قفل فرو بردم. 

دلم در سینه به شدت می تپید اگر مامان  چند ثانیه صبر کردم و با ارامش انرا در قفل چرخاندم و ارام در را باز کردم.

 میفهمید من فال گوش ایستاده ام چه فاجعه ای میشد.

 

ارام کلید را از قفل خارج کردم و داخل جیبم گذاشتم. دهانم خشک شده بود. از خدا میخاستم مامان متوجه کار من 

و را شنیدم که میگفت: اخه رزا من و تو تو نشود. ارام دستگیره را پایین کشیدم و کمی در را باز کردم . صدای عم

 سنی هستیم که دیگه بچه بازی ازمون گذشته.. تا کی میخوایم لجبازی کنمی؟

 

 بچه نیستم ولی برای خودم دلیل قانع کننده ای دارم. -

 

 چه دلیل قانع کننده ای؟ این طفلک به جز من کیو داره؟ -

 

 ه.من نمی خوام رمینا به کسی وابسته ش -
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 من کسی نیستم من عموی اون هستم. چرا نمیخای اینو درک کنی؟ -

 

 من حوصله بحث کردن با توروندارم.-

 

 تو کی حوصله داری؟ -

 

 هیچوقت هیچوقت دست از سرم بردار. -

 

 من نخاه.اخه رزا جان چرا با خودت این جوری میکنی ؟ ببین تو هر چی گفتی من قبول کردم ولی این یکی رو از  -

 من به شدت به رمینا عالقه پیدا کردم.

 

 باید بتونی... توفقط سه چهار ماه که دیدیش. -

 

درسته ولی تو همین مدت هم بهش عادت کردم. هر روز دورادور دیدمش اگر یه روز نبینمش انگار چیزی رو گم  -

وجه من نشده . تو میخوای همین هم ازم کردم. من بخاطر تو برای اینکه وابسته نشه هر روز طوری دیدمش که مت

 بگیری؟ مگه تو قلب نداری؟ عاطفه نداری؟

 

مامان درحالیکه عصبانی شده بود گفت: چرا قلب دارم عاطفه دارم و هق هق گریه اش تنها صدایی بود که به گوش 

 میرسید.

 

ود گفت: رزا جان دیگه گریه برای چیه؟ چند لحظه بعد عمو با صدایی که معلوم بود از گریه ی مامان دستپاچه شده ب

من اصال نمی دونم االن باید چیکار کنم؟ برای یه بار هم که شده به حرف من گوش بده. حرف بزن بذار سبک شی 

 قول میدم شنونده خوبی باشم. و هرکاری از دستم بربیاد برات انجام بدم. بذار کمکت کنم باشه؟

 

ه صرف نظر از صدای گریستن مامان و بعد با صدایی که در اثر گریه خش دار چند لحظه ای سکوت برقرار شد البت

شده بودگفت: هر چی میکشم از دست این دل لعنتیه. از وقتی بزرگ شدم و معنی عشق رو فهمیدم به تو عالقه پیدا 

ر از این کار برای فراکردم ولی تو با بی رحمی و بی مسئولیتی وبی لیاقتی باعث شدی من با فرامرز ازدواج کنم و بعد 

وحشتناک گورت رو گم کردی و رفتی و من مجبور به ازدواج با فرامرز شدم. فرامرز رودوست داشتم ولی نه به 

اندازه توئه احمق. فرامرز اونقدر خوب و مهربون بود که من همیشه احساس گناه میکردم . ولی دست خودم نبود 

ام نسبت به فرامرز بیشتر میشد ولی هنوز هم به تو عالقه مند بودم در تورو بیشتر دوست داشتم.روز به روز عالقه 

صورتی که میبایست ازت متنفر میشدم روزی که خانم جون فوت کردهزار بار از فرامرز خاستم بهت اطالع نده ولی 

قتی و قبول نکرد و باهات تماس گرفت. نمیخواستم ببینمت و دوباره احساس گناه منوتا مرز جنون پیش ببره و

فهمیدم نمیای و فرامرز باهات قطع رابطه کرده اونقدر خوشحال شدم که حدو حساب نداشت .حتی گاهی اوقات که 

فرامرز دلش میسوخت و میخواست با تو تماس برقرار کنه من کاری میکردم که احساس درونش کشته بشه و یه بار 

ردیم ولی تو دوباره پیدات شد و من با کمال تاسف با توتماس برقرار نکنه. نزدیک بیست سال در ارامش زندگی ک
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فهمیدم که احساسم نسبت به تو تغییر نکرده . هنوزم بهت عالقه دارم و این تا سر حد مرگ منو عذاب میده. شب که 

میشه میترسم بخوابم مدام کابوس ببینم. خدایا چرا من باید همیشه شرمنده فرامرز باشم و خوبی و محبتاش. اخه 

ن عذاب وجدان نباید یه لحظه هم دست از سر من برنداره . ای کاش فرامرز زنده بود ..... ولی اون االن نیست چرا ای

رفته و من دلم نمیخاد حاالکه اون نیست ما باهم معاشرت داشته باشیم.... من نمیخوام روزی که می میرم پیش 

 فرامرز روسیاه باشم. می فهمی چی میگم؟

 

و سکوت کردند تا اینکه سکوت توسط عمو شکسته شد : هر چند طرز فکرت غلطه ولی نمی تونم چند دقیقه ای هر د

در برابر خاسته ات بی تفاوت باشم.. هر چی تو بخای همون میشه فقط بدون من از بیست و سه سال پیش توروبه 

بهت بی حرمتی کردم ازت  عنوان همسر برادرم دوست داشتم و دارم و اگر این چند ماه به طریقی به خاطر فرامرز

معذرت میخام من از زندگیت بیرون میرم فقط اجازه بده برای اخرین بار رمینا رو ببینم و خودم جریان رفتنم رو 

 بهش بگم چون بدون اینکه یه بار دیگه ببینمش محاله ازش دل بکنم قبوله؟

 

اره ماراترک کند. ناگهان با دستی که بروی شانه با شنیدن این جمال ت اشکهایم سرازیر شدند. باور نمیکردم عمو دوب

 ام خورد به خود امدم و به عقب برگشتم. فربد بود که با تعجب نگاهم میکرد: داری چیکار میکنی؟

 

در حالیکه او را تار میدیدم فقط سرم را تکان دادم و با سرعت به طرف پله ها دویدم و از مجتمع بیرون امدم و بدون 

یابان رد شدم که با بوق کشیده ماشینی به خودم امدم. در همین حین بازویم به عقب کشیده شد و توجه از عرض خ

متعاقب ان فریاد عصبانی فربد را شنیدم: چیکار میکنی دیوونه! االن خودتو به کشتن داده بودی و به کنار خیابان 

 کشاندم.

 

ی . صدای فربد را میشنیدم که میگفت: چی شده؟ برادیگر تحمل نداشتم صورتم را پوشاندم وبا صدای بلند گریستم

چی گریه میکنی؟ با حرص بازویم را کشید و گفت: بیا بریم ابرومون رو بردی و به دنبال خود کشاندم. چند لحظه 

بعد سوار ماشین او بودم. فربد در حالیکه ماشین را به حرکت در میاورد گفت: اخرش من از دست تو دق مرگ 

 تا نیم ساعت دیگه وقت گریه داری بعدش ممنوعه میفهمی دختر خانم..... شروع شد.میشم از االن 

 

نیم ساعت بر بخت خودم گریه کردم اما نه تنها اروم نشدم بلکه سردرد هم به ان اضافه شد با صدای فربد به خودم 

داری یعنی هنوز گریه  امدم: خب نیم ساعت تموم شد فقط حیف که دوقیقه اخر رو از دست دادی حاال اگر دوست

 داری میخوای دو دقیقه هم تحت عنوان وقت تلف شده و این چیزا بهت بدم تا نیم ساعت پر شه؟

 

 نه مگه اون بیست و هشت دقیقه برام فایده ای داشت؟-

 

نشی دقت مبرای تو نمی دونم ولی برای من یه تجربه مفید بود که به دست اوردم اینکه از این به بعد توی انتخاب  -

 بیشتری کنم و از دخترای سی سال به باال استفاده کن چون حوصله دختر بچه های زرزرو رو ندارم.

 

برای تو نمی دونم ولی برای من یه تجربه مفید بود که به دست اوردم اینکه از این به بعد توی انتخاب منشی دقت 

 حوصله دختر بچه های زرزرو رو ندارم.بیشتری کنم و از دخترای سی سال به باال استفاده کن چون 
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غم و غصه های دلم را ناگهان در یک جمله پیچیدم و تحویل او دام، وقتی صدای خودم را شنیدم باورم نمی شد که 

 این حرف را من زده باشم: منم حوصله ی پیرمردای غرغرو رو ندارم

 

اگر من پیرمردم توام یه پیرزن بد اخالقی که به مثل اینکه فراموش کردی من فقط هشت سال از تو بزرگترم؟  -

 خاطر اینکه تا حاال یه دیوونه پیدا نشده که بیاد خاستگاریت و هنوزم دوشیزه موندی.

 

بهتر از شماست که خاستگاری همه دخترای شهر رفتید ولی از بین اونا حتی یک کدومشون حاضر نشدند  -

 داشته بشه.همسرشما بشه که لقب پیر پسر از روتون بر

 

 لعنت به ادم دروغگو من کی خاستگاری تو اومدم. -

 

با حرص نگاهش کردم لحظه ای سرش را برگرداند و به چشمانم نگاه کرد و دوباره چشم به مقابل دوخت و ارام ارام 

 یادمگویی که با خودش حرف میزندگفت: لعنت به ادم کم حافظه نکنه از اینم خاستگاری کردم؟ وای خدای من 

نمیاد جواب مثبت داده یا منفی. اگر جواب مثبت داده باشه چی؟ و دوباره نگاهم کرد و ادامه داد: ای وای من از قیافه 

اش می ترسم وای وای چشماش شده مثل چشای اون دختره اسمش چی بود.... اهان یادم اومد لیز.. وای هر کی که 

ش رو میزد و خون خاستگار بدبخت رو مخورد. وای خدای میرفت خاستگاریش اول بیهوشش میکرد بعد رگ گردن

من نکنه این اون باشه؟ چشماش که رنگ اونه قد و قواره اش و رنگ پوستش هم با اون یکیه و بعد در حالیکه 

خودش را کمی به طرف در میکشید نگاهی به من انداخت و ادامه داد: وای چشماش همون برق مخصوص موقع خون 

 وای دیگه مطمئن شدم که این همون لیز بی رحمه.اشامی رو داره. 

 

از قیافه وحشتزده ای که به خودگرفته بود وحرفایی که میزد به خنده افتادم.با ترس نگاهم کرد و گفت: مامان دیگه 

مطمئن شدم همونه خود خودشه. مامان دیدی فربدت جوون مرگ شد تورو به هرکسی می پرستی منونکش غلط 

حساب یه پیشنهادنا معقول که در یک لحظه جنون امیز به تودادم. بابا انسان جایز الخطاست...... و  کردم. بذارش به

 با نگاهی دوباره به من دستمالی به دستم داد و گفت: بگیر پاک کن به خدا من شب کابوس می بینم.

 

 با تعجب دستمال را گرفتم و نگاهی به اینه انداختم.

 

 اطراف انها سیاه بود .از قیافه ام خنده ام گرفت. چشمانم سرخ شده بود و

 

ادم پیرزن دوشیزه باشه زرزروباشه خون اشامه خاستگار کش باشه بعد ار اون دیوونه ام باشه دیگه خارق العاده  -

اس.... راستی یادم رفت اگر همین ادمه که پیرزن دوشیزه .... زرزرو ... خون اشامه خاستگار کش دیوونه پشت 

 الگوش هم بمونه دیگه واقعا بی نظیره ..این طوری فکر نمیکنی؟درف

 

 با تاسف سرم را تکان دادم و دوباره یاد عمو افتادم که میخواست ما را ترک کند.
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این که تو بعد از اینکه کارزشتی میکنیاحساس انزجار و تاسف و ندامت میکنی خیلی خوبه ولی عالی نیست فرزندم  -

عتراف کنی و از انجام دوباره این عمل شنیع توبه کنی قول میدم توی مجازاتت تخفیف بدم... خب حاال اگر به گناهت ا

 شروع کن البته با ذکر جزئیات.

 

 با ناراحتی گفتم: عمو میخواد بره

 

 حق داره اگه من جای عموت بودم تا حاال صد باره از دست تو فرار کرده بودم.......... چرا؟ -

 

 ازش خواسته مامان -

 

 اینو از طریق استراق سمع فهمیدی فرزندم؟ -

 

 اوهوم -

 

اخه چرا مامانت عموت رو نمی پذیره؟ باالخره هر چی باشه اون عموی توئه. تو حق داری بدونی باید با مامانت  -

و  و معاشرت کنمحرف بزنی بهش بگی که دفتر عموت رو خوندی و از همه مسائل با خبری بگومن دلم میخواد با عم

 هیچ کس نمی تونه مانعم بشه بگو بخاطر من عمو رو قبول کن ... بگو....

 

 توی حرفش امدم وگفتم:

 

 ولی دیگه فایده ای نداره عموقبول کرده بره

 

 حتما مامانت عموی بیچارتو تحدید کرده اگر نره می کشدش....خب اون بیچاره هم قبول کرده. -

 

و به همین راحتی تسلیم خواسته عمو بشه .اصال نمی دونم چیکار کنم و با سردر گمی نگاهش باورم نمیشه عم -

کردم. همان طور که به مقابل چشم دوخته بود گفت: چیه ؟ چرا اینطوری منو نگاه میکنی؟ نکنه انتظار داری من راه 

 حل مناسب رو با تقلب بهت برسونم.

 

 ناهی نداره به من هم بگید.حاال اگرراه حل مسئله رو میدونید گ -

 

 یعنی تو فکر میکنی من میدونم باید چیکار کنی. -

 

 اوهوم شما همیشه برای هر مشکلی یه راه حل دارید. -

 

خب شاید این حرف تو درست باشه. ولی من از اونچه بین مامان و عموت گذشته بی خبرم البته اصرار نمی کنم  -

 ولی تا ندونم چه خبره نمی تونم راه درستی بهت نشون بدم درست نمیگم؟جریان رو برای من تعریف کنی 

 

 حق با شماست فقط نمی دونم از کجاباید شروع کنم. -
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من میگم اول بریم یه فنجون قهوه بخوریم بعد بریم خونه چون ممکنه مامانت از دیر کردنت نگران بشه و در  -

 تعریف کن.همین حین توبه طور خالصه ماجرا رو برام 

 

در حین ایننکه قهوه میخوردم شروع به تعریف قصه عموی بیچاره ام کردم و وقتی فربد ماشین را در پارکینگ 

 متوقف کرد دیگر تمام داستان را میدانست. هر دوپیاده شدیم و مسیر پله ها را در پیش گرفتیم.

 

 ان باقی مانده بود که گفتم:هردو از ماشین پیاده شدیم.هنوز چند پله تا در ورودی اپارتم

 

 خیلی بهتون زحمت دادم امیدوارم بتونم جبران کنم. -

 

 اره تالشت رو بکن البته میتونی با کوتاه کردن اون زبون درازت شروع کنی -

 

 در حالیکه میخندیدم گفتم: به دل نگیرید. اون موقع خیلی ناراحت بودم .در هر صورت معذرت میخوام.

 

 میکنم راستی یادم نبود تولدت مبارک. حاال چند سالت شده؟ صدو دوسالت؟ و خندید.خواهش -

 

 با خنده گفتم: مرسی و اما در مورد سوالتون از سن من هشت سال از سن خودتون کم کنید میشه سن من.

 

داد)  ید و به دستماین قدر زبون نریز وگرنه کادوی تولدت رو بهت نمیدم و همزمان بسته ای از جیبش بیرون کش -

 ای جااااااان(

 

 دوباره تشکری کردم و گفتم: ولی شما از کجا فهمیدید تولدمنه؟

 

عموت روز دقیق تولدت رو نمیدونست از من خواست جواب سوالش رو پیدا کنم منم سراغ مدارکت رفتم و  -

 فهمیدم. حاال نمی دونم هدیه دادن من کار درستی بوده یا نه؟

 

 من اشتباه نبوده ممنون از نظر -

 

حاال که از نظر من و تو اشتباه نبوده خدا کنه از نظر دختر موردعالقه ام هم اشتباه نباشه. توفکر میکنی بفهمه  -

 ناراحت میشه؟

 

 نمی دونم ولی اینو بدونید که من توانایی اینوندارم که هدیه کسی رو پس بدم. -

 

 ؟نگفتی اگر ناراحت شد چیکار کنم -
 

به نظر من نباید ناراحت بشه چون اوال این هدیه کامال دوستانه اس. ثانیا شما که از اول نمی خواستید برای من هدیه  -

 بگیرید چون تو معذورات قرار گرفتید و ثالثا.....
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 چرا فکر میکنی من از نظر اخالقی مجبور شدم برات هدیه بگیرم؟ -

 

 ه از شما تاریخ تولد من روگرفته.چو ن احتمال دادی که عمو بگ -

 

 در حالیکه سعی میکردد نخندد گفت: ثالثا.....

 

ثالثا اگر اونقدر سطح فکرش پایینه که فرقی بین یه هدیه دوستانه با بقیه هدیه ها رو نمیذاره همون بهتر که تا  -

نه بچگانه اس که شما رو نمیتواتفاقی نیوفتاده ازش صرف نظر کنید چون دختری که اونقدر سطح فکرش سطحی و 

خوشبخت کنه .البته قصدم توهین نبود یه راهنمایی کامال دوستانه بود چون دوست ندارم ازدواج نا موفقی داشته 

 باشید از هدیه و کمکتون ممنون و خدانگهدار.

 

که شدم عرق در سکوت خواهش میکنم ودستش را به عالمت خداحافظی تکان داد و از پله ها باال رفت. وارد خانه  -

 بود و تاریکی همه جا را فرا گرفته بود. به محض اینکه کلید برق را فشردم صدای مامان را از اتاقش شنیدم:

 

 رمینا با عموت تماس بگیر کارت داره در ضمن منم بیدار نکن و تنهایی شامت رو بخور. -

 

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

 

 ین زودی؟چی؟ امروز ساعت چهار.. حاالچرا به ا-

 

 میخوادهر چه سریعتر خیال مامان راحت شه -

 

 اخه من هنوز به نتیجه جالبی نرسیدم. -

 

اشکالی نداره همین که به حرفام گوش دادید و تصمیم به کمک گرفتید خودش کلی با ارزشه.. بهتره هر چه زودتر  -

 خودم را با واقعیت تطبیق بدم.

 

کن و ازش بخواه که از اینجا نره.. حداقل اینجا بمونه ولی باهاتون را بطه نداشته باشه  ببین تو فعال با عموت صحبت -

 بگو که حرفای مامانت رو قبول نداری و معاشرت ما با هم هیچ بی احترامی به خاطره پدرت نمیکنه.

 

 اخه من نمیخوام عمو بفهمه به حرفاشون گوش دادم............... -

 

 این حرف خیلی حساب کردم. یعنی چی من روی -

 

 اصال نمیتونم بگم فال گوش ایستادم -

 

 خب بذار من بگم. -
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 یه بار نگید ها! اصال شما چی میخواید به عمو بگید -

 

 بهش میگم قصد داریم یه پروژه جدیدبرداریم اگر قصد همکاری با مارو داره االن بهترین موقع اس. -

 

 خب اگر گفت نه چی؟ -

 

ای بابا حاال من نمی تونم مثل اون کره پیش بینی کنم که عموت چی میخواد بگه.من خودم میدونم چی بگم فقط  -

 خداکنه عموت یه دنده ای مامانت رو نداشته باشه.

 

 نه عمو لجباز نیست....... ولی مامان روی نقطه حساسی دست گذاشته. -

 

ه عموی بیچارت تاثیر منفی عجیبی گذاشته... خب ساعت چهار شد برو اره دیگه همین یه جمله مامانت روی روحی -

 نهایت تالشت رو بکن امیدوارم موفق باشی.

 

لبخند محزونی زدم و از او خداحافظی کدرم و از شرکت خارج شدم. به انتظار عمو کنار خیابان ایستادم چند ثانیه بعد 

 . غممگین و ناامید بود.عمو مقابلم ایستاد. سوار ماشین شدم و نگاهش کردم

 

 دلم به حالش سوخت با صدای عموبه خودامدم: چیه؟ مگه تا حاالمنوندیدی؟

 

 سالم -

 

 سالم به روی ماهت. خوبی؟ -

 

 ای بد نیستم -

 

یعنی چی؟ ادم توی این سن و سال باید با نشاط باشه. بگه بخنده این قیافه افسرده چیه به خودت گرفتی؟ ادم یاد  -

 غم و غصه هاش میوفته بخند عمو جون ببینم.

 

 ناچار لبخندی زدم و گفتم: نمیخواید بگید چیکار داشتید

 

 چرا ولی عجله نکن... من موقع رانندگی باید تمرکز داشته باشم نمی تونم هم حرف بزنم هر رانندگی کنم. -

 

زنیدمطمئنا قصدداشتبرای اخرین بار حرفهایی می دانستم که این طور نیست چرا که همیشه موقع رانندگی حرف می

رو که تحویل من میداد مرور کند.تقریبا چهل و پنج دقیقه بعد پا به پارک موردعالقه عموگذاشتیم. عمو با حالت 

 غمگینی گفت: چقدر با فرامرز اینجا میومدیم یادش بخیر.

 

 من مطمئنم که پدر از اومدن دوباره شما به ایران خوشحاله.-
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 نمی دونم تو این طور فکر می کنی؟-

 

 اره چون پدر رو خوب می شناختم.-

 

 ای کاش منم به خوبی فرامرز رو می شناختم اون موقع این قدر سردرگم نبودم.-

 

 عمو چرا اینقدر ناراحتید اتفاقی افتاده؟-

 

نی این طوری هم برای تو بهتره هم برای اتفاق که نه یعنی نمی دونم چطوری بهت بگم....البته امیدوارم منو درک ک-

 من.

 

 دستی به بازویش زدم و گفتم:راحت باشید و حرفتونو بزنید.

 

 من نمی دونم باید اول برم سر اصل مطلب یا کم کم موضوع رو بهت بگم؟-

 

 نه از حاشیه رفتن متنفرم.-

 

 من قصد دارم دو باره برگردم.-

 

 در صدایم اشکار نباشد گفتم:ممکنه بگید برای چی؟در حالیکه سعی می کردم بغض 

 

 دالیل مختلفی منو به این کار وادار می کنه.-

 

 مثال؟-

 

 مثال کار من هنوز نتو نستم یه کاری پیدا کنم.-

 

 ولی شما به راحتی می تونید توی دانشگاه های اینجا تدریس کنید.-

 

باید سرحال باشه ولی من احساس پیری می کنم دل و دماغ کار  من حوصله تدریس رو ندارم برای تدریس ادم-

 کردن ندارم می خوام خودمو بازنشست کنم.

 

 اگر بیکار باشید هم بیشتر احساس ناامیدی و به قول خودتون پیری می کنید و هم این که در امد برای ادم الزمه.-

 

م در ضمن تو قراره با پول من کار کنی و برام سود بفرستی ولی من اونقدر دارم که تا وقتی زنده ام راحت زندگی کن-

 این طوری در امد دارم.

 

 چرا من باید این کار رو برای شما انجام بدم؟-
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به این علت که من دوست ندارم برادرزاده من منشی باقی بمونه.تو باید توی اون شرکت سهامدار باشی.اونم سهمی -

 برابر ریئس شرکت.

 

 ه منشی بودن راضی ام ولی مثل اینکه مشکل شما کار نیست.نه من ب-

 

 پس یادت رفته چه قولی به رزا دادی مگر قرار نبود هر وقت یه کار بهتری پیدا کردی این کار رو ول کنی؟-

 

 عمو نمی خواید دلیل اصلی رفتنتون رو بگید؟-

 

ا نا تموم گذاشتم و اومدم باید سروسامانی بهشون خب این جا تنهام هیچ دوستی ندارم در ضمن همه کارهام اونج-

 بدم.

 

 ولی شما می گفتید دلتون می خواد برای همیشه اینجا کنار من بمونید.-

 

 باور کن این تنها ارزویی که دارم ولی نمی شه مجبورم برم.-

 

 پس به هیچ طریقی نمی تونم شما رو از رفتن منصرف کنم؟-

 

 متاسفاه نه.-

 

 کاش می گفتید به چه خاطر این تصمیم رو گرفتید؟شاید می تونستم کمکتون کنم.ای -

 

ببین رمینا به خدا برای من این جدایی و رفتن سخت تر از توئه.ولی فکرم بهم ریخته اصال اومدن من کار درستی -

 نبود احساسا می کنم دارم اشتباه می کنم یه اشتباه غیر قابل جبران.

 

 وباره برگردید؟امکان داره د-

 

 نمی دونم ولی اگر روزی فهمیدم که تصوراتم اشتباه بود بر می گردم.-

 

 از حاال منتظر اون روز هستم..کی از پیش ما می رید؟-

 

 روز پنج شنبه ساعت هشت شب.-

 

 یعنی چهار روز دیگه؟-

 

می کنم ببینم حاضره با من همکاری  اره خب بیا راجع به مسائل مهمتری صحبت کنیم.من با اقای فرهنگ صحبت-

کنه یا نه؟اگر حاضر بود به اسم تو سهم می خرم.البته من می خواستم نصف سهام رو بخرم ولی گویا االن دو نفر 

سهامدار داره پس فکر می کنم فقط بشه یک سوم سهام رو برات بخرم و دیگه الزم نیست منشی باشی و می تونی به 
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راقب سهامت باشی البته این اقا فربد خیلی پسر خوبیه ولی تو باید خودت گلیم خودت رو کار شرکت نظارت کنی و م

از اب بکشی و اما در مورد تحصیالت ناتموم جناب عالی با زحمت زیاد تونستم بعد از دو ترم غیبت ناموجه از نظر 

وقفه  باید نهایت تالشت رو بکنی ایندانشگاه برات اجازه تحصیل بگیرم و شما از ماه اینده می تونی بری دانشگاه تو 

چند ماهه رو جبران کنی و اما برای اینکه رفت و امدت به دانشگاه و شرکت مشکل نباشه ماشین من در اختیارته.خب 

 سوالی نداری؟

 

 با تعجب گفتم:ولی برای چی این کارا رو برای ما می کنید؟

 

و رزا عالوه بر همسر برادرم دختر عموی منه من در قبال شما سوال بچه گانه ای پرسیدی خب تو برادر زاده منی -

احساسا مسئولیت می کنم در ضمن من هیچ کاری نکردم جز یه مقدار کمک مالی که اونم تو قراره با پول من کار 

 نکنی و سودش روبرام بفرستی.ماشینم که نمی تونم ببرم و تو برای اینکه راحت به محل کارت که االن منحصر به او

شرکت تنها نیست رفت و امد کنی و از ماشین من استفاده می کنی.در ضمن اگر دوست نداری من ناراحت بشم به 

 حرفام گوش کن.

 

 عمو خونه رو برای فروش گذاشتید؟-

 

 هنوز نه.-

 

 خواهش می کنم بذارید دست نخورده باقی بمونه.این طوری بیشتر امیدواریم که یه روز برگردید.-

 

 نم دلم می خواد پیش تو برگردم برام دعا کن این اتفاق زودتر بیفته.م-

 

 دلم می خواست تنها باشم رو به عمو کردم و گفتم:عمو من خسته ام

 

 منم کلی کار دارم.-

 

در طول مسیر هر دو ساکت بودیم وقتی عمو مقابل مجتمع توقف کرد در حالیکه پیاده می شدم گفتم:مالقات بعدی 

 زیه؟چه رو

 

 اگر بتونی پنج شنبه با هم ناهار بخوریم خیلی خوب میشه-

 

 خونه ما؟-

 

 نه نمی خوام رزا به زحمت بیفته میریم یه جای خوب.....ساعت دوازده می ام شرکت سراغت.-

 

 سری تکان دادم و گفتم:خدانگهدار.

 

 رمینا تو از دست من دلخوری؟-
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اونقدر خوبید که هیچ کس نمی تونه از دست شما دلخور باشه فقط از این که شما قراره نه یه بار دیگه ام گفتم شما -

برید احساس ناراحتی می کنم ولی حتما شما برای رفتن دلیل قانع کننده ای دارید و می دونم که شما اصال به جدایی 

 حلقه بسته بود ترکش کردم. تمایل ندارید.بیشتر از خودم دلم برای شما می سوزه و در حالیکه اشک در چشمانم

 

 

 

 

 

روز پنج شنبه چند دقیقه به ساعت دوازده مانده بود که وسایلم را جمع کردم و کیفم را برداشتم و از شرکت خارج 

شدم.پنج دقیقه بعد سوار ماشین عمو بودم و به سمت رستوران مورد عالقه او حرکت می کردیم.با گرفته شدن 

 مو بود که با دست که ازاد بود بازویم را در دست داشت.بازویم به خود امدم.ع

 

 چرا ساکتی؟-

 

 چی بگم؟-

 

هر چی دوست داری دلم می خواد برای همیشه صدات توی گوشم باشه......ببینم اصال چرا ناراحت به نظر می ای -

 نکنه سر کار با کسی جروبحث کردی؟

 

 ید؟نه عمو جون چطور همچین چیزی به فکرتون رس-

 

 از نگرانی نکنه با رزا-

 

میان حرفش دویدم و گفتم:نه خیر بازم اشتباه کردید و برای اینکه سوال و جواب پس ندهم گفتم:همه کاراتون رو 

 انجام دادید؟

 

 خوشبختانه همه کارا با موفقیت انجام شد و شما از شنبه به بعد دیگه الزم نیست سر کار برید.-

 

 چی؟-

 

 ه شنیدی........االن یک سوم سهام شرکت میالد به نام شماست اقای فرهنگ چیزی در این باره به تو نگفت؟همین ک-

 

 نه-

 

 خودم ازش خواستم به تو چیزی نگه.می خواستم خودم این خبر رو بهت بدم.خوشحال نیستی؟-

 

 چرا خیلی زیاد.....ولی رفتن شما نمیذاره من احساس خوشحالی کنم.-
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بین رمینا تو بزرگ شدی و باید خودتو با زندگی وفق بدی االن غم و غصه خوردن مشکلی از من و تو حل نمی ب-

کنه.باید یاد بگیریم با مشکالت و سختی های زندگی بجنگیم و پیروز بشیم نه این که زانوی غم بغل بگیریم.دنیا رو 

ن رو همیشه این حرف رو به من و فرامرز می نباید سخت گرفت و گرنه سخت می گذره.خدا رحمت کنه خانوم جو

زد.رمینا نذار همین چند ساعتم با غم سپری کنیم بذار شاد باشیم و خاطره این روز برای همیشه توی ذهنمون بمونه 

 و هر وقت به یاد این روز افتادیم لبخند بزنیم.

 

 لبخندی زدم و گفتم:چشم امر امر شماست.

 

یم لحظه ای خنده از روی لبان ما محو نشد ولی در عمق نگاهمان غم و غصه پیدا بود چندین ساعت گفتیم و خندید

ولی هر دو تالش می کردیم انرا نادیده بگیریم.در فرودگاه هر دو ساکت کنار هم ایستادیم و منتظر بودیم تا شماره 

کر می کردم می دیدم عقب پرواز اعالم شود.در دل دعا می کردم به طریقی رفتن عمو کنسل شود ولی وقتی خوب ف

افتادن پرواز دردی از من درمان نمی کرد.امروز نشد فردا فردا نشد پس فردا ولی به هر حال عمو می رفت.تنها 

طریقی که می شد عمو منصرف شود این بود که مامان تمام حرف هایش را پس بگیرد که این چیزی شبیه معجزه 

یافه غمگین عمو که هر چه سعی می کرد با لبخند های پی در پی خود را شاد بود و به معنای واقعی کله خارق العاده.ق

نشان دهد دلم را به اتش می کشید ادمی به بدشانسی عمو ندیده بودم دلم برایش سوخت.دلم می خواست با او 

همدردی کنم.ناخوداگاه بازویش رافشردم.نگاهش در نگاهم گره خورد سعی کرد باز لبخند بزند ولی نمی 

ونست.صدای نازک و دلنشین زنی که پروازها را اعالم می کرد نگاهمان را از هم جدا کرد و به تابلوی اعالم پرواز ت

دوخت.عمو در حالیکه سعی می کرد بر خودش مسلط باشد گفت:خب رمینا جون باید از هم جدا بشیم ودر اغوشم 

 کشید و گفت:خیلی دوستت دارم و خیلی دلم برات تنگ می شه.

 

با عجله گفتم:به امید دیدار هر چه زودتر.عمو فراموش نکنید.من همیشه منتظر شما می مونم و برای اومدن شما روز 

شماری می کنم و چون نمی خواستم عمو شاهد ریزش اشکهایم باشد سرم را از شانه اش برداشتم و گفتم:برید 

 عمو.خدانگهدار.

 

ب خودت باش و برگشت تا برود که انگار چیزی را به یاد اورده باشد در چشمهای عمو هم اشک حلقه بسته بود:مراق

 دوباره به طرفم امد و در حالیکه سویئچ ماشین را به دستم می داد گفت:با احتیاط رانندگی کن.

 

 سپس دستم را فشرد و گفت:خدانگهدار رمینای قشنگ و رفت.

 

گ شده بود.دلم می خواست یک بار دیگر برگردد تا من از پشت شیشه عمو را نگاه کردم.از االن دلم برایش تن

 صورتش را ببینم.دعایم مستجاب شد و در اخرین لحظه عمو به عقب برگشت و با دیدن من دستی تکان دادو رفت.

 

چند لحظه بعد عمو از جلوی دیدگانم محو شد.به دری که عمو از ان بیرون رفته بود نگاه کردم.دیگر عمو رفته بود و 

خود تمام و امیدها و ارزوهای مرا همراه برده بود.دلم می خواست عمو از همان در که رفته بود باز می گشت.ولی با 

این به نظر ارزویی محال می امد.سرم را به شیشه تکان دادم خسته بودم ولی دلم نمی خواست از انجا بروم.خنده دار 
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زدن به در خیره شده بودم فکر می کردم حتی اگر در کسری بود ولی هنوز به بازگشت عمو امیدوار بودم.بدون پلک 

از ثانیه پلکهایم روی هم بیفتد عمو از ان در باز می گردد و من او را نمی بینم و ناگهان صدایی از پشت سر از دنیای 

 اوهام و خیاالت بیرون کشیدم.

 

 دوش اب گرم داره خستگی در می کنه.او.ه عموت االن نه فقط به پاریس رسیده بلکه االن توی خونه اش زیر -

 

 برگشتم و نگاهش کردم.فربد بود که به من خیره شده بود:سالم عرض می کنم.

 

 با صدای اهسته جوابش را دادم.

 

 خوب شد که حداقل جواب سالمم رو دادی.-

 

 حوصله متلک هایش را نداشتم.بنابراین گفتم:ببخشید حواسم نبود.

 

 فت:تقریبا داره ساعت نه میشه نمی خوای تشریف ببری خونه؟سری تکان دادو گ

 

 نه دلم نمی خواد برم خونه.-

 

 فربد با حالت متعجبی نگاهم کرد و گفت::افرین حرفای جدیدی می شنوم احتماال دلت نمی خواد تنها باشی؟

 

 از قضا چرا-

 

 دارم.اخی ولی متاسفم چون قراره تو منو برسونی خونه چون ماشین ن-

 

 سوئیچ ماشین را مقابل صورتش گرفتم و گفتم:اشکالی نداره شما ماشین رو با خودتون ببرید منم بعدا با تاکسی میام.

 

 لطف می کنی ولی من می ترسم پشت فرمون اون ماشین بشینیم.-

 

 پس از دست من کار دیگه ای برنمیاد متاسفم.-

 

 ولی من اینطور فکر نمی کنم-

 

 مختارید هر طور دوست دارید فکر کنید ولی من سر حرفم هستمشما -

 

 ببینم رفتن عموت این بال رو سرت اورده یا یک سوم سهام شرکت؟-

 

 در حالیکه سعی می کردم خونسرد باشم گفتم:هر طور دوست دارید فکر کنید
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 زدنی تو یاد نگرفتی با یه بزرگ تر از می دونی چی فکر می کنم؟فکر می کنم توام مثل خیلی از ادما فقط اهل حرف-

خودت نباید با این لحن حرف بزنی اونم من که مثل یه دوست بهت کمک کردم بدون اینکه چیزی ازت بخوام ولی 

 یادم میاد تو همیشه قص جبران داشتی این بود جبرانت؟وبه راه افتاد.

 

به دنبالش دویدم تا به او رسیدم و گفتم:صبر کنید.باور چند متری از من فاصله گرفته بود که ناگهان به خود امدم و 

کنید منظور بدی نداشتم یعنی ناراحت بودم شما باید منو درک کنید اخه شما یه حرفایی زدید که منو عصبانی کردید 

 نمن اصال خودمو برای شما نگرفتم همیشه ام از کمکتون ممنون بودم و هستم و مطمئن باشید که به نحو احسن جبرا

می کنم.....من تازه باید از دست شما ناراحت باشم.چون شما حرفایی به من زدید و منو با صفاتی وصف کردید که 

خیلی ناعادالنه بود.واقعا یک سوم سهام اون شرکت برام اهمیتی نداره دلم می خواست به جای اون عمو هنوز کنارم 

خر فروشی و تکبر کردید.........به هر حال با این که مطمئنم بود.........ولی شما با علم این موضوع منو متهم به ف

تقصیر من نبوده ولی اگر ناراحتتون کردم ازتون معذرت می خوام و شمام اگر واقعا به حرف خودتون که گفتید منو 

 مثل یه دوست می دونید اعتقاد دارید منو ببخشید و بیایی با هم بریم خونه باشه؟

 

تند تند راه می رفت.در حالیکه ناراحت شده بودم ایستادم.مگر من به او چه گفته بودم که حتی ولی او به جای جواب 

با عذر خواهی هم نمی توانست من را ببخشد.با حرص دور شدنش را نگاه می کردم که ناگهان برگشت و با نگاهی به 

 من که ایستاده بودم گفت:پس چرا دوباره موندی؟مگه قرار نبود بریم خونه؟

 

برای اینکه باز به او بر نخورد با چند قدم خودم را به او رساندم و گفتم:من فکر می کردم هنوز از دست من ناراحتید 

 برای همین جواب معذرت خواهی منو ندادید.

 

 جواب معذرت خواهی تو باشه برای وقتی که منو رسوندی خونه.-

 

یم.من که هنوز فکر می کردم فربد از من ناراحت است سعی مسیر طوالنی فرودگاه تا خانه را هر دو سکوت کرد

کردم دوباره از او دلجویی کنم و در حالیکه در کنار هم پله ها را طی می کردیم گفتم:اقای فرهنگ هنوز از دست من 

 ناراحتید؟نمی دونستم این قدر کینه ای هستید.

 

با تو یه روز کنار بیام چه برسه به هفت هشت ماه و اما در  اشتباه می کنی من اگر ادم کینه ای بودم محال بود بتونم-

مورد جواب معذرت خواهی من اصال از دست تو ناراحت نشدم که بخوام تورو ببخشم و اون حرفایی که زدم فقط و 

 فقط برای این بود که تو رو تحریک کنم تا با من بیای خونه و خوشبختانه موفق شدم و در حالیکه به عادت همیشگی

 خود دستش را به عالمت خداحافظی تکان می داد گفت:شب خوشی داشته باشی خانوم و رفت.

 

 

 

صبح شنبه مثل همیشه سر ساعت از خواب بیدار و اماده رفتن شدم.مامان مثل همیشه بیدار شده بود تا برایم صبحانه 

 اماده کند.با بی میلی لقمه ای کره و عسل خوردم و به راه افتادم.
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اخل پارکینگ شرکت جایی رو برای پارک پیدا کردم و ماشین را پارک کردم و سوار اسانسور شدم و به محض د

 ورود به شرکت اقای رستمی با سرعت به طرفم امد و گفت:سالم خانوم رسام صبح شما بخیر.

 

ا به اطالع دیگران رسانده از نحوه برخورد اقای رستمی خنده ام گرفته بود معلوم بود که فربد جریان خرید سهام ر

بود.در حالیکه سعی می کردم نخندم گفتم:سالم صبح شمام بخیر و به طرف اتاقم به راه افتادم که صدای سالم اقای 

 انتظامی در جا متوقفم کرد.به عقب برگشتم و گفتم:سالم حالتون خوبه؟

 

 ممنون بهتون تبریک می گم.-

 

م نشود سریع به اتاقم رفتم.رفتار اقای انتظامی خنده دار تر از اقای رستمی بود.به ممنون و برای اینکه متوجه خنده ا-

 یاد اوردم اکثرا اقای انتظامی جواب سالمم را با سر می داد.یعنی تفاوت منشی با سهامدار شرکت اینقدر زیاد بود؟

 

م وارد شدند.به احترام انها از جا هنوز روی صندلی جابه جا نشده بودم که در باز شد و فربد و اقای فرهنگ با ه

 برخاستم و سالم کردم.هر دو با تعجب جوابم را دادند.

 

 اقای فرهنگ به طرفم امد و گفت:امیدوارم از همکاری با شرکت ما پشیمون نشی و این همکاری تداوم پیدا کنه.

 

 لبخندی زدم و گفتم:منم امیدوارم.

 

ریدی خیلی خوشحالم چون بهت اطمینان دارم.ولی از اینکه منشی خوبمون رو از می دونی من از اینکه تو سهام رو خ-

دست دادیم یه کمی دلخورم.من نمی دونم فربد باید یه فکری برای منشی جدید بکنه ولی باید قول بده که یکی مثل 

 تو بیاره.

 

ت و بعد سرش را به سمت باال فربد از پشت اقای فرهنگ با حالت مسخره ای انگشت اشاره اش را به طرف من گرف

 تکان داد.

 

 فهمیدم که می گوید:یکی مثل این خدا رحم کنه.

 

 توجهی به او نکردم و با عجله گفتم:اگر اجازه بدید خودمون به کارای منشی رسیدگی کنیم.

 

 اقای فرهنگ با تعجب گفت:خودمون؟

 

فربد اشاره کردم و ادامه دادم:بدین صورت که...روزایی البته منظورم از خودمون؟من و اقای فرهگ و با دست به -

که من نیستم اقای فرهنگ به کارا رسیدگی می کنه و وقتی خودم بودم من رسیدگی می کنم....البته در صورتی که 

 اقایون مخالف باشن من اصراری نمی کنم.

 

 شنهادی مخالفت کنم تو چی فربد؟اقای فرهنگ با خوشحالی گفت:مخالف!مگر من دیوونه باشم که با همچین پی
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اگر این طور که شما می گید هر کس با این پیشنهاد مخالفت کنه دیوونه اس من نمی تونم مخالفت کنم یعنی شما -

 راه مخالفت را مسدود کردید.

 

..بدین رکته...خوی پس حاال که فربدام با این پیشنهاد شما موافقه فقط می مونه یه کار.اونم جابجایی اتاق مدیر ش-

 ترتیب که ما سه نفر به اتاق خانوم گلچین نقل مکان می کنیم و ایشون به این دو اتاق

 

 چرا از نظر من اشگال نداره همین جا بمونم.-

 

نه خانوم همه چیز باید روی اصول باشه.از فردا اتاق ما اونجاست...فربد توام امروز پیش خانوم رسام کاراموزی کن -

 ری نکنی و به اتاقش رفت.تا خرابکا

 

یک ساعتی بود که برای فربد در مورد نحوه کار توضیح می دادم که احساس کردم خسته شده چند لحظه سکوت 

 کردم تا استراحت کنه در حالیکه به خود کش و قوسی می داد گفت:او.........ه یعنی تو هر روز این قدر کار می کنی؟

 

 پس چی؟-

 

تو از این هشت ساعتی که اینجا هستی یک ساعت کار می کردی هفت ساعت باقی مونده ام سر  من فکر می کردم-

 به سر بقیه علی الخصوص خانوم گلچین می ذاشتی.

 

با حالت مسخره ای سرم را تکان دادم و گفتم:اگر شما به این فکر کردناتون ادامه بدید به احتمال قوی موجودات 

 ی مواظب باشیدفضایی می دزدنتون. باید خیل

 

اگر موجودات فضایی وجود داشتن که تا حاال تو رو دزدیده بودن تا تحقیق کنن بین تو و مار چه شباهتای دیگه ای -

 جز نیش زدن و خوش خط و خال بودن وجود داره.......حاال زنگ تفریح رو بزن که حسابی خسته شدم.

 

تا من برگردم و از اتاق خارج شدم و به طرف اتاق الناز رفتم.در  در حالیکه می خندیدم گفتم:یک ربع استراحت کنید

 اتاق نیمه باز بود.سرم را داخل بردم و گفتم:خسته نباشی.

 

 الناز سرش را بلند کرد و گفت:ممنون شمام همین طور

 

 وارد شدم و گفتم:علت اینکه اینقدر مودب شدی چیه؟نکنه دوربین مخفیه؟

 

 لبخند زد.الناز در جوابم فقط 

 

 لبخند ملیحی بود ولی حیف شد منصور اینجا نبود و گرنه با دیدن لبخند تو جوون مرگ می شد-
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احساس کردم الناز مودب است.با لحنی جدی گفتم:ببین الناز من نمی دونم چرا از اول صبح همه با من یه جور دیگه 

ن هشت نه ماهه که با هم دوستیم.وفکر نمی کنم خرید چند تا رفتار می کنن ولی از تو دیگه انتظار نداشتم.من و تو اال

 سهام تاثیری توی این رابطه داشته باشه تو چی فکر می کنی؟وبه انتظار جواب به صورتش نگاه کردم.

 

الناز بلند شد و صورتم را بوسید و گفت:به خدا تو خیلی ماهی اصال یه تیکه جواهری من بهت افتخار می کنم رمینا.تو 

شون دادی که برای دوستی ارزش زیادی قائلی و پول رو معیار همه چیز نمی دونی.به خدا همه باید از تو یاد ن

بگیرن.تو جزءاون دسته از ادمایی که در مقابل غرور و نخوت کاذب حاصل از پول رویئن تنی و این خودش خیلیه 

 تعداد این تیپ ادما..

 

ان دست تجاوز نمی کنه.سازمان حمایت از رویین تن ها جهان شکار این توی حرفش امدم و گفتم:از تعداد انگشت

موجودات رو غیر قانونی اعالم کرده و در حال حاضر فقط سه تا از این رویئن تن ها زنده مونده.یکی در سواحل 

 کارائیب یکی در اال

 

 نستم تو وضع مالی خوبی داری وبسه دیگه دوباره شروع کردی به چرت و پرت گفتن ببین رمینا من از اولم میدو-

 بیخودی منشی شدی ولی ازت نپرسیدم.

 

 با حالت کشیده ای گفتم:چه......را؟

 

 چون مثل تو فضول نبودم.-

 

خب معلومه مثل من فضول نیستی چون تو توی فضولی مدرک دکترای تخصصی داری ولی من هنوز مدرک کاردانی -

ن تونستی جلوی خودتو بگیری و عملیات تجسس رو چند ماه به تاخیر ام نگرفتم ولی بهت تبقریک می گم چو

بندازی به خاطر همین خودم یه درجه افتخاری بهت می دم.......خب حاال برم چون خیلی کار دارم بعدا می بینمت....و 

 او را در حالیکه می خندید ترک کردم.

 

ه نبود او عادت نکرده بودم.هر چند عمو دیر امده بود و سی و شش روز بود که عمو از ایران رفته بود و لی هنوز ب

زود رفته بود ولی من در همین مدت کوتاه به او دل بسته بودم و برایش احساسا دلتنگی می کردم.روزها یکی پس از 

دیگری می امدند و می رفتند و من طبق معمول هر روز ساعت هفت و نیم از خانه خارج می شدم و ساعت چهار به 

ه ساکت و همیشه خاموش خودمان باز می گشتم.روزهای زوج در شرکت بودم و روز های فرد برای در س خان

خواندن و از بین بردن افت تحصیلی که بر اثر یک سال وقفه به وجود امده بود به کتابخانه یا به خانه عمو می 

رای او وجود خارجی نداشت.نمی دانم رفتم.مامان در طول این مدت حتی یک بار سراغی از عمو نگرفت گویی اصال ب

خبر داشت عمو سرمایه قابل توجهی برای من گذاشته بود یا نه.گویا تمام اخبار توسط بهناز به اطالع او رسیده بود یا 

شاید خود عمو به او گفته بود و خواسته بود که مخالفتی نکند.به هر حال بر خالف تصور من مامان با کارهای عمو 

ولی خوشحال هم به نظر نمی رسید.یعنی هیچوقت شاد و خوشحال نبود.من دیگر به این رفتار مامان مخالفت نکرد 

عادت کرده بودم و در خودم نیرویی نمی دیدم تا مامان را از پیله ای که چندین سال به عمد به دور خودش تنیده بود 
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ی کردیم خودم را به طریقی سرگرم کنم و بیرون بیاورم.سعی کردم مثل گذشته که من و روزبه خودمان را سرگرم م

این طریق در س خواندن بود.فردا می بایست برای ثبت نام ترم مهر به دانشگاه بروم انقدر خوشحال بودم که نمی 

توانستم بخوابم.با این که خسته بودم ولی خواب به چشمانم راه نمیافت انقدر از این پهلو به ان پهلو شدم که با 

و در اتاق قدم زدم.باز به یاد روزبه افتادم چطور می توانستم جای خالی روزبه را در دانشگاه و بد تر  کالفگی برخاستم

از ان در کالس تحمل کنم.چه کسی می خواست جای روزبه بشیند.ای کاش حداقل من و روزبه همکالس 

م ه تحصیالت عالیه داشته باشینبودیم.ناامید روی تخت افتادم.به یاد پدر افتادم که چقدر دوست داشت من و روزب

ولی به ارزویش نرسید روزبه که جوان مرگ شد و اما من چه؟چرا نمی خواستم اخرین ارزوی پدر را براورده 

کنم.....و رو به عکس پدر که در تاریک روشن اتاق پیدا بود کردم و گفتم:اخه پدر من تازه به نبودن روزبه عادت 

بذارم دوباره به یادش می افتم متاسفم از این که من و روزبه نتونستیم ارزوی شما کردم ولی اگر پامو توی دانشگاه 

 رو براورده کنیم وپشت به عکس کردم و چشمانم رو بستم و سعی کردم بخوابم.

 

با تابش نور خورشید بر صورتم از خواب بیدار شدم.نگاهی به ساعت که هفت وبیست دقیقه را نشان می داد انداختم 

نم را به سمت باال کشیدم تا خستگی را از تن به در کنم که چشمم به عکس پدر افتاد با به یاد اوردن خوابی که و دستا

دیده بودم به سرعت از روی تخت برخاستم تا برای رفتن به دانشگاه اماده شومو.........با تمام عجله ای که به خرج 

بیرون گذاشتم و یکسره به پارکینگ رفتم و در انجا با فربد دادم ساعت هشت و پنج دقیقه بود که پا از اپارتمان 

 روبرو شدم به او که با تعجب نگاهم می کرد سالمی کردم و گفتم:اتفاقی افتاده؟

 

 سالم مگه امروز شنبه نیست؟-

 

 چرا چطور مگه؟-

 

 بیخودی صبح به این زودیهیچی....تورو دیدم یه لحظه فکر کردم من اشتباه کردم و امروز یک شنبه نیست و من -

 از خواب بیدار شدم.

 

اوال اشتباه نکردید ثانیا االن همچین اول صبح نیست و شما تا اومده برسید شرکت می شه ساعت نه و یک ساعت -

 تاخیر دارید.

 

 نه اینکه تو اصال تاخیر نداری چهار روزم که در هفته تعطیل کردی و همه کارا گردن منه بدبخته.-

 

خی راست می گید همه کارا گردن شماست اوال درسته که من سه روز میام شرکت ولی توی این سه روز تمام ا-

کارای عقب افتاده شما رو هم انجام می دم دوما الزم نیست روزایی که من هستم شما شرکت تشریف بیارید می 

 روز که من هستم شما ساعت یازده تشریفتونید تا ساعت نه بخوابید و بعد برنامه کودک تماشا کنید سوما اون سه 

میارید و ساعت دو تشریف می برید که در مجموع سه روز شما به اندازه یه روز کاری منه و اما در مورد سه روزی که 

من نیستم..ومسلما من خبر ندارم چه ساعتی می رید و چه ساعتی میاید ولی اگر مثل امروز باشه که معلومه خیلی 

 ربد نگاهی به من کردو گفت:تموم شد...چهارما نداره؟زحمت می کشید ف
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 نخیر می تونید تشریف ببرید.-

 

اگه دو تا از الستیک های ماشین پنچر نشده بود االن من اینجا نبودم که به بلبل زبونی تو گوش بدم و بعد در حالی -

 که صدایش را مثل من نازک کرده بود گفت:اوال دوا سوما.

 

 ندان گرفتم تا خنده ام را نبیند.لبم را به د

 

فربد که خودش خنده اش گرفته بود گفت:حال زاپاست رو بده تا کار من راه بیافته بعد من می دونم با این پسره 

 لوس چه کار کنم.

 

 الستیک را دادم و قصد رفتن کردم که گفت:میای شرکت؟

 

 به جای جواب سرم را به عالمت منفی تکان دادم.

 

روهایش را در هم کشید و گفت:درست حدس زدم پس تو چیزی در مورد سهام و غیره به مامانت نگفتی و اب

 مجبوری هر روز از خونه خارج بشی اصال معلوم هست کجا می ری چکار می کنی و مقابلم ایستاد و گفت:حرف بزن

 

 کتابخانه یا خونه عمو-

 

از بهش بگه یا اصال تلفن کنه شرکت و بفهمه تو فقط روزای زوج برای چی به مامانت نگفتی فکر نکردی که بهن-

اونجایی......من نمی فهمم تو چرا دوست داری برای خودت دردسر درست کنی چرا دلت می خواد دیگران درباره 

 ات فکرای بد بکنن.

 

 از مقابلش گذشتم و گفتم:برام مهم نیست دیگران درباره من چی فکر می کنن.

 

 ز فردا بیای شرکتبهتره ا-

 

 فردا بهتون خبر می دم چه روزایی میام شرکت-

 

 چرا فردا؟داری چی کار می کنی؟-

 

ضرورتی نمی بینم به شما توضیح بدم ودر مقابل چشمان متحیر او سوار ماشین شدم و حرکت کردم.کار ثبت نام تا -

لی از اینکه دیگر فردا الزم نبود به اینجا برگردم ساعت چهار بعد از ظهر به طول انجامید با این که خسته بودم و

احساس خوشحالی می کردم.می خواستم از دانشگاه بیرون بروم که با صدای شکمم به یاد گرسنگی افتادم و به طرف 

سلف به راه افتادم و یک همبرگر سفارش دادم.با نگاهی به میزهایی که پر شده بودند و ساعتم که چهار و پنج دقیقه 

نشان می داد ترجیح دادم ساندویچ را در حین راه رفتن صرف کنم و درست هنگامیکه به ماشین رسیدم لقمه اخر را 

 ساندویچ را بلعیدم و سوار ماشین شدم و به سرعت به طرف خانه حرکت کردم.
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ته بود وج تصمیم گرفساعت سه بود ولی فربد هنوز به شرکت نیامده بود...یعنی به توصیه ام گوش کرده و روزهای ز

 به شرکت نیاید یا از دست من دلخور بود؟

 

این سوالی بود که از صبح بارها از خودم پرسیده بودم ولی جواب قانع کننده ای برای ان پیدا نکرده بودم.با کالفگی 

ار هستیم در دلم فکر کردم:تقصیر خودش بود می خواست با اون لحن باهام حرف نزنه در ضمن ما حاال دیگه همک

 ولی اون هنوز احساس ریاست

 

اوه رمینا دیگه داری خیلی تند می ری.اون بیچاره کی احساس ریاست می کرد که حاال بکنه.....همیشه مثل یه -

دوست یه برادر بهت کمک کرده درست نیست باهاش اینطوری برخورد کنی هر چی باشه از تو بزرگتره و احترامش 

 ن یه دوست ام از دست بدی.....بهتره از به بعد باهاش خوب رفتار کنی.واجب.یه کاری نکن که همی

 

باصدای زنگ تلفن به خودم امدم و به امید اینکه فربد باشه سریع گوشی را برداشتم ولی با شنیدن صدای تینا امیدم 

وستانه به یاس تبدیل شد تینا هم که از شنیدن صدای من ناراحت شده بود مکثی کرد و با حالتی غیرد

 گفت:سالم.....بافربدکارداشتم.

 

 باحالت بیتفاوتی جواب سالمش رو دادم و گفتم:ایشون نیستند.-

 

 اگر اومد بگید با من تماس بگیره...متوجه شدی؟-

 

 از جمله اخرش خوشم نیامد وبرای اینکه ادبش کنم گفتم:بگم کی تماس گرفت؟

 

 سخنی تماس را قطع کرد. چند لحظه مکث کرد و بعد بدون هیچ حرفی و

 

از پیروزی ام لبخندی بر لبانم نشست ولی با به یاد اوردن فربد که با این جمله من به هچل افتاده بود خنده از لبانم 

 محو شد و با خود گفتم:افرین...این بود رفتار خوبت؟

 

 نه نه...........دیگه تکرار نمی شه قول می دم.-

 

 دیگر مرور کردم و انرا روی شیشه میز چسباندم تا فربد از نحوه تقسیم روزها رطالع یابد. برنامه کاری را یکبار

 

طبق برنامه جدید روز سه شنبه را به شرکت رفتم تا با فربد دیداری داشته باشم و هم برنامه جدید را اجرا کرده 

ه بود و با خواندن برنامه جدید شرکت را باشم ولی وقتی به شرکت رسیدم اثری از فربد نبود یعنی زودتر از من امد

ترک کرده بود یا هنوز به شرکت نیامده بود.نیم ساعت صبوری کردم و به اقای رستمی که برایم چای اورده بود 

 گفتم:اقای رستمی اقای فرهنگ امروز نیومدن شرکت.

 

 نخیر خانوم هنوز تشریف نیاوردن.-
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 ه فربد بی علت نیست مثل اینکه سرموقع نیومدن کار هر روز اقاست.در دلم گفتم:پس این کارهای عقب افتاد

 

ساعت یازده بود که اقای فرهنگ از راه رسید و با دیدن من تعجب کردو گفت:چقدر خوب.......خانم رسام شما 

 اینجایید.

 

 بله اقای فرهنگ کجا هستن؟-

 

 فکر می کردم خبر دارید امروز ثبت نام داشت.-

 

 م؟ثبت نا-

 

بله کار شناسی ارشد......من فکر می کردم امروز شما نیستید برای همین با عجله از سر ساختمون خودمو رسوندم -

 اینجا.

 

با بی حالی روی صندلی نشستم و با خود گفتم:وای حاال اگر برنامه کالسش مثل من باشه چی؟لعنتی حاال خوب بود 

 همین امسال دانشگاه قبول بشه.

 

ت فربد که حتی یک تماس با شرکت نگرفته بود عصبانی بودم.با حرص گفتم:من که فردا نمیام به منم مربوط از دس

نیست اون میاد یا نه یه تلفن بزنه و برنامه جدید رو بگیره اون که می دونست از روز دوشنبه برنامه تغییر می کنه 

 فقط می خواد خودشو برای من لوس کنه پس بچرخ تا بچرخیم.

 

 روز پنج شنبه هنگامی که وارد شرکت شدم تا چشمم به اقای رستمی افتاد گفتم:سالم اقایون فرهنگ اومدن

 

 سالم از ماست خانوم فقط اقای فرهنگ بزرگ تشریف دارن.-

 

سری تکان دادم و از مقابلش رد شدم و به اتاق مشترکمان رفتم.به محض اینکه نشستم چشمم به برگه جدیدی افتاد 

کنار برنامه من چسبانده شده و روی ان با خط درشت نوشته شده بود برنامه جدید و مقابل روزهای شنبه و  که

 دوشنبه و پنج شنبه نام مرا نوشته بود.

 

از عصبانیت به خود می پیچیدم.هم ازتغییر برنامه ناراحت بودم هم از اینکه با من قهر کرده بود ناراحت بودم.یکی 

 ت و از عصبانیتم کاسته شد تصمیم گرفتم فقط روز شنبه و دوشنبه را به شرکت بروم.دو ساعتی که گذش

 

 

 

دوازده روز بود که فربد را ندیده بودم و در تمام این مدت خودم را سرزنش می کردم چرا باعث ناراحتی فربد شده 

اعت نه بود که به قصد شرکت در کالس بودم و او را چنان از خودم رنجانده بودم که از من کینه به دل گرفته بود.س

از خانه خارج شدم و به دانشگاه رفتم.طبق برنامه فربد امروز می بایست به شرکت بروم ولی من بدون اطالع او به 
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شرکت نرفته بودم.حتما اقای فرهنگ از این که هر دوی ما در ان واحد در شرکت نبودیم عصبانی می شد و روز شنبه 

 نبه برای فربد نیم ساعته نصیحت داشت.برای من و روز یکش

 

ساعت ده و پنج دقیقه بود که به دانشگاه رسیدم و پس از جست و جوی زیاد جایی را برای پارک پیدا کردم و ماشین 

را به زحمت ما بین دو ماشین جای دادم و کیف و کتابم را برداشتم و از ماشین پیاده شدم.نگاهی به ساختمان دانشگاه 

و با حسابی سرانگشتی فهمیدم باید پنج شش دقیقه ای پیاده روی کنم تا به ساختمان برسم.به سرعت  انداختم

قدمهایم افزودم تا به کالس برسم ولی هنوز ده قدم برنداشته بودم که زنگ تلفن همراهم به صدا درامد.با خوشحالی 

 گفتم:خدای من حتما عموئه ودکمه را فشردم و با هیجان گفتم:بله.

 

 ولی صدای فربد در گوشی پیچید:مثل اینکه بد موقع تماس گرفتم....منتظر تماس کس دیگه ای بودید؟

 

حالتی داشتم هم خوشحال بودم هم ناراحت.از این که باالخره فربد با من تماس گرفته بود خوشحال بودم واز این که 

فربد بود.به هر حال سکوت را بیش از این جایز عمو پشت خط نبود ناراحت شدم شاید هم این ناراحتی از لحن کالم 

 ندانستم و سالم کردم.

 

سالم اقای فرهنگ تماس گرفتن و گفتن شما شرکت تشریف نیاوردید..........جسارته می تونم بپرسم شما کجا -

 تشریف دارید؟

 

اب تند و تیزی به او ار لحن فربد و این که این چنین رسمی صحبت می کرد بیشتر ناراحت شدم.می خواستم جو

بدهم ولی با به یاد اوردن قولم و یک در صد احتمال که شاید نزد کسی باشد سعی کردم بر اعصابم مسلط شوم و 

 گفتم:دارم از یه سرباالیی میرم.

 

 موفق باشید ولی من اطراف شرکت سرباالیی ندیدم.-

 

 دیدید منم شرکت نیستم یعنی قرار نبوده باشم.....برنامه رو که -

 

 شمام که برنامه منو دیدید اون برنامه اصلی بوده خانوم و البته الزم االجرا-

 

 از نظر من که این طوری نیست به هر حال من پنج شنبه ها نمی تونم بیام شرکت-

 

 امروز تشریف ببرید تا بعدا با هم صحبت کنیم-

 

 متاسفم نمی تونم-

 

اتفاقی نمی افته گذشته از اون شما باید درک کنید من پنج شنبه ها کالس دارم و به  چرا؟خوب به روز کتابخانه نرید-

 هیچ عنوان نمی تونم غیبت کنم.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مدیرمنشی 

1 8 4  

 

 متاسفم منم همین مشکل رو دارم پس نمی تونم به شما کمکی کنم.-

 

ای فربد در فربد چند لحظه مکث کرد و گفت:معذرت می خوام اقایون بر می گردم پس از چند لحظه دوباره صد

گوشی پیچید:ببین من نمی تونم امروز بیام شرکت بفهم اخه من چه هیزم تری به تو فروختم که با من اینطوری رفتار 

می کنی؟این همه لجبازی برای چیه چی رو می خوای ثابت کنی؟این که در موردت اشتباه می کردم خوب موفق 

اری که با هم دارم با هم راه بیایم من از هشت تا ده یه شدی بهت تبریک می گم.ولی بیا به خاطر شراکت و همک

کالس دارم از سه تا پنجم یه کالس اخه چطوری راضی می شی من برای سه چهار ساعت بکوبم بیام شرکت تا بهم 

 کمک کنی من حوصله غرغر کردن عمو رو ندارم............بابا خواهش می کنم اصال التماس می کنم.

 

 ام گرفته بود گفتم:وای چرا شما فقط حرف خودتونو می زنید خب منم نمی تونم در حالیکه خنده

 

 با حرص گفت:خیلی لجباز و یه دنده ای مگر نبینمت فقط سعی کم جلوی چشمم افتابی نشی وگرنه من می دونم و تو.

 

 نه با ریشخند و مالیمت تونستید منو مجاب کنید نه با خشونت و تهدید-

 

 :از بس چشم سفیدیبا حرص گفت

 

 در حالیکه می خندیدم گفتم:از این که نتونستم کمکتون کنم خیلی متاسف شدم.باور..........

 

 فربد نگذاشت جمله ام را تکمیل کنم و گفت:ا..این تویی؟

 

 الم کردم.تا امدم جوابش را بدهم روبرویم ظاهر شد من که از حضور ناگهانی او هول شده بودم ناخوداگاه دوباره س

 

 خندید و گفت:چیه ترسیدی؟

 

 با اون تهدیدایی که شما می کردید حق دارم که ترسیده باشم.-

 

نگاهی دقیق به من انداخت و گفت:خیلی وقت بود ندیده بودمت شریک عزیز دوازده روزی میشه....خب اینجا چیکار 

 می کنی؟

 

 همون کاری که شما می کنید درس می خونم-

 

 یش را به عالمت تعجب باال برد و گفت:افرین چه بی خبر دانشگاه قبول شدی..........خی چه رشته ای؟ابرو

 

 مهندسی کامپیوتر-

 

 

 

 افرین.........-
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 خب امروز چند ساعت کالس داری؟-

 

 ده و نیم تا یک و نیم یعنی سه ساعت-

 

 دوربع بیای تا من به کالس برسم. خب من االن می رم شرکت توام سعی کن برای ساعت دو-

 

 باشه-

 

 چه عجب یه بار من یه چیزی گفتم و تو بیمعطلی قبول کردی-

 

 ترسیدم دوباره قهر کنید و کم پیدا بشید-

 

نه نترس می دونی................من دارم فکر می کنم نباید از یه شیوه خاص برای اصالح رفتار و تنبیه کودکان استفاده -

 رد چون بازده مطلوبی نداره.ک

 

 در جوابش فقط لبخند زدم و چیزی نگفتم.

 

فربد در حالیکه تعجب کرده بود گفت:نه این دیگه خارق العاده اس یعنی این تنبیه اینقدر روی تو تاثیر گذاشته و 

 بعد به ساعتش نگاه کرد و گفت:خب از حال تا یک دقیقه دیگه فرصت داری تا اعتراف کنی.

 

 به چی؟-

 

این که تو برای این که یه بار دیگه از دیدن من محروم نشی از زبون درازی و نیش زدن که خصیصه ذاتی توئه -

 دست برداشتی.........خب زود باش داری وقت رو از دست میدی منم عجله دارم

 

 با خنده گفتم:حتما باید به اعتراف بقیه کشته مرده هاتون هم گوش بدید

 

 ت فهمیدی زود باش.درس-

 

خب من اعتراف می کنم که دلم برای شریکم تنگ شده بود وبه خودم قول دادم دیگه شما رو ناراحت -

 نکن...........خب وقتم تموم شد.منم باید برم چون چند دقیقه دیگه کالسم شروع میشه.

 

 یه دقیقه دیگه بهت فرصت میدم تا بقیه اش رو بگی-

 

فته ای باقی نمونده و به راه افتادم.فربد شانه به شانه ام به راه افتاد و گفت:ولی من باهات قهر نبودم ولی اعتراف ناگ-

 این چند روز برام یه کار پیش اومده بود که نتونستم زیاد به شرکت بیام..........خب بچه ها اومدن
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یدم که به طرف ما می اومدند.با نزدیک شدن به جهتی که او نگاه می کرد نگاه کردم و سه مرد همسن و سال او را د

 به انها گفتم:من دیگه باید برم.

 

به سالمت راستی یادم رفت بهت بگم من تو رو با اخالق قبلیت بیشتر می پسندم...........یعنی می دونی جریان -

 سوءهاضمه اس.

 

 در حالیکه می خندیدم گفتم:باشه هر جور میل دارید و از او جدا شدم.

 

 با ورود به خانه صدای بهناز به گوشم رسید.

 

رزا بهونه نیار من نمی دونم توی این خونه چیکار میکنی که دلت نمیخواد یه دقیقه بیرون بیای. ولی من این حرفا  -

 سرم نمیشه تو و رمینام حتما باید باشید. تا نیم ساعت دیگه اماده میشید تا بریم.

 

 قراره بریم؟ وارد هال شدم و گفتم: کجا

 

 بهناز درحالیکه با عجله از کنارم میگذشت گفت: کوه . نیم ساعت دیگه حرکت میکنیم.

 

نیم ساعت بعد در راه بودیم. در طول مسیر من و مامان هر دو سکوت کرده بودیم. پس از اینکه به مقصد رسیدیم 

سیر دو نفر دونفر راه می رفتیم. خانم و اقای ماشین ها را پارک کردیم و به راه افتادیم. به علت باریک بودن م

فرهنگ جلوتر از همه و سپس فربد و تینا و بعداز انها مامان و بهناز و من هم تنهایی در پشت سر انها راه میرفتم) 

اخی الهی...( به ایستگاه دوم رسیده بودیم که همه خاستن استراحت کنند. من که تازه گرم شده بودم تصمیم گرفتم 

م به تنهایی ادامه بدم و همین طور که به راهم ادامه میدادم رو به مامان که مابین خانم فرهنگ و بهناز نشسته خود 

بود گفتم: مامان من ادامه میدم و بی انکه منتظر موافقت او باشم از ماقبل انها گذشتم. هنوز یک دقیقه ای نگذشته بود 

 که صدای فربد را شنیدم.

 

 یم.صبر کن ما هم برس-

 

برگشتم و فربد و تینا را که دستش را به دور بازوی فربد حلقه کرده بود دیدم. تینا با عشوه چشمانش را گرداند. بی 

هیچ عکس العملی نگاهم را از او گرفتم و طرف راست فربد به راه افتادم. با شنیدن نجواهای تینا با فربد و اینکه گاه 

د ترجیح دادم چندقدم از انها فاصله بگیرم. هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که عقب می ماندند و یا گاه جلو میرفتن

 فربد به عقب برگشت و گفت: چیه خسته شدی؟ و صبر کرد تا دوباره به انها رسیدم.

 

 هفته قبل که با بچه ها اومدیم جات خالی خیلی خوش گذشت. -

 

 بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: دوستان به جای ما
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اتفاقا کسی به جای تو نیومده بود. یعنی میدونی پیشنهاد کوه رو شهروز داد و همه بچه ها قبول کردند، بعد شهروز  -

گفت بچه ها من پسر عموم رو میارم و بقیه هم گفتن خب پس هر کسی حق داره یک نفر رو بیاره .یکی خواهرش 

ان همراه انتخاب کرد من که ساکت بودم گفت: تو یکی پسردایی یکی پسرعمه یکی برادر یکی امدوستش رو به عنو

کسی رو نداری منم یاد تو افتادم و گفتم منم شریکم رو میارم همه ریختن به هم که همراه باید دانشجو باشه که 

 شهروزتوضیح داد و همه خفه شدن...ولی توکه نیومدی و حسابی منوضایع کردی.

 

 بودم ناراحت بودنگاهش کردم هنوز از اینکه همراهش نرفته 

 

 گفتم که امتحان میان ترم داشتم -

 

 اخر ترمه تو هنوز داری امتحان میان ترم میدی؟ -

 

 من چیکار کنم که دکتر نعمتی تاریخ امتحان میان ترم رو اینقدر دیر انداخت -

 

 سه شنبه.راستی امتحانات از کی شروع میشه؟ برنامه من که خیلی ساده اس. شنبه سه شنبه شنبه -

 

 من فقط برگه رو گرفتم اصال نگاهش نکردم ببینم کی شروع میشه و کی تموم میشه. -

 

نا خود اگاه چشمم به تینا افتاد با حرص صورتش را برگرداند. در دلم گفتم این واقعا دیوونه اس و به روبره 

 نگاهکردم چند لحظه بعد صدای تینا در گوشم نشست.

 

 ادعا کنه دانشگاه قبول شده ولی اسمش توی اسامی پذیرفتگان کنکور نباشه؟فربد ممکنه کسی  -

 

 نه و بعد گویا چیزی به خاطرش رسیده بود ادامه داد:البته شاید اسمش توی اسامی ذخیره باشه -

 

 اگر اسمش اونجا هم نباشه چی؟ -

 

 کردی قبول شدی و حاال میترسی. پس طرف دروغ گفته و بعد درحالیکه میخندید گفت: نکنه رفتی چاخان -

 

تینا گوشه چشمی نازک کرد و گفت: من نه ولی یکی دیگه همچین کاری کرده. فربد به نظر این تیپ ادما مریض 

 هستن و بعد با حالت مسخره ای گفت: شما چی فکر میکنی رمینا خانم؟

 

دما باید معالجه شن هم ادمای حسود. و لبخند در حالیکه سعی میکردم خونسرد باشم گفتم: به نظر من هم این تیپ ا

تمسخرامیزی به او تحویل دادم. تینا از عصبانیت قرمز شده بود به دنبال جواب کوبنده تری قدری سکوت کردو پس 

از یافتن جواب مناسب با حالت مبارزه جویانه ای گفت: شما بهتره به گفته خودتون عمل کنید و در اولین فرصت به 

 راجعه کنیدروانپزشک م

 

 میخواستم جوابش را بدهم که فربد با عصبانیت گفت: تینا دوباره شروع کردی؟
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 تو حق نداری بخاطر یه دختر دروغگوسر من داد بکشی -

 

 محترمانه بهت میگم ساکت شو -

 

ه ای بیرون و روزنام باشه ساکت میشم ولی قبل از اینکه دست بعضی ها رو رو کنم و بلالفاصله در کیفش را باز کرد -

 کشید و با عصبانیت به دست فربد داد و گفت: ببین میتونی اسم این خانم رو پیداکنی یا نه؟

 

 فربد با عصبانیت روزنامه را تکان دادو گفت: احتیاجی نیست چون من تو دانشگاه دیدمش.

 

 بیام دانشگاه یعنی تو میگی هر کسی توی دانشگاه دیدی دانشجوئه؟ میخوای منم هر روز -

 

 نه من فقط میخوام تو ساکت شی همین و بس. -

 

 تینا با حرص دوباره رو به من کرد و گفت: دستت رو شده. من جای تو بودم اعتراف میکردم

 

دلم میخواست با خونسرد بودن بیشتر او را عصبانی کنم. برای همین لبخندی زدم و گفتم: به چی اعتراف کنم؟ به 

 ل روانی نداری و هر لحظه حالت بدتر میشه؟اینکه تعاد

 

 روانی تویی که خودتو جای یه دانشجو جازدی.... تا اینکه بتونی توجه فربد رو به خودت جلب کنی -

 

در حالیکه به شدت عصبانی شده بودم باز لبخندی زدم و گفتم: واقعا انصاف نیست فربد با داشتن دختر عمویی به 

دیگه ای توجه کنه. می دونی من تا حاال دیوونه زیاد دیدم ولی تو بهطور کلی عقلت زایل شده. از دیوونگی تو به دختر 

 همین لحاظ خیلی مورد توجه قرار بگیره.

 

مقابلم ایستاد و در حالیکه از عصبانیت می لرزید گفت: تو چطور جرات میکنی به من بگی دیوونه..... لعنتی دروغگو و 

ش مرا به عقب هل داد. دیگر نفهمیدم چطور شد. وقتی به خودم امدم دیدم که درد دست در یک لحظه با دو دست

راستم را فراگرفته و مرد جوانی در حال بلند کردنم از روی زمین است. صدای مرد را شنیدم: به خیر گذشت اگر 

 نگرفته بودمت پرت شده بودی پایین.

 

 فریادی کشیدم و گفتم: اخ دستم

 

زیر بازویم را گرفت و به راه انداختم. فربد که با سرعت به طر پایین قدم بر میداشت و بازو و ساعدم را ناگهان کسی 

طوری محکم گرفته بودکه در حین راه رفتن حرکتی نکند. ازشدت درد گریه ام گرفته بود و بی صدا اشک می 

 . فربد بدون اینکه به این موضوع توجهی ریختم. در عرض دو دقیقه به ایستگاه دوم رسیدم ولی از بقیه خبری نبود

کند با سرعت بیشتر ی به پایین رفتن ادامه داد. در کمتر از چند دقیقه به ماشین رسیدم. با نگاه کردن به مچ دستم 

 که به شدت ورم کرده بود و درد میکرد مطمئن شدم که شکسته است و همین باعث شد تا با صدای بلند گریه کنم.
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شین روسری ام را از جلوی صورتم کنار کشیدم و با دیدن تابلوی بیمارستان دست از گریه برداشتم. با توقف ما

 میخواستم از ماشین پیاده شوم که فربدگفت:

 

چند لحظه صبر کن و متعاقب ان یک دستمال کلنکس برداشت و صورتم را که مسلما سیاه شده بود پاک کردو  -

اشاره کرد که پیاده شوم. پس از چند لحظه خودش در کنارم به راه افتاد. و وارد گره روسر ای ام را محکم کرد.و 

 اورژانس شد. تقریبا یک ساعتی به طول انجامید تا دستم را که از ناحیه مچ اسیب دیده بود گچ گرفته شود.

 

ول هایم را بگیرد. با تزریق امپفربد کمکم کرد تا سوار ماشین شدم و منتظر ماندم تا او بقیه کارها را انجام دهد و دارو

مسکن درد دستم تسکین یافته بود ولی احساس ضعف شدیدی می کردم. سرم را به صندلی تکیه دادم و چشمانم را 

 بستم دلم میخواست بخوابم. نمی دانم چقدر خوابیده بودم که با صدای فربد از خواب بیدار شدم.

 

 ه هول نکنه.... تقریبا ده دقیقه دیگه میرسیم.دستش شکسته . یه جوری به مامانش بگید ک -

 

سعی کردم پلکهایم را تکان ندهم تا فربد متوجه شود که بیدار شده ام و حرف هایش را شنیده ام. چند دقیقه بعد 

ماشین متوقف شد و متعاقب ان صدای فربد را که مرا به نام میخواند شنیدم. پس از اینکه سه بار نامم را صدا کرد 

کسی که ازخواب پریده باشد. چشم هایم را باز کردم) چه مارمولکم بوده( و به او نگاه کردم. پرسید: بهتری؟ و  مثل

 در جواب او که حالم را پرسید در حالیکه پیاده میشدم گفتم: مرسی از اینکه به زحمت انداختمون متاسفم

 

 از این شرمنده ام کنی. در را بست و کنارم به راه افتاد و گفت: دیگه نمیخواد بیشتر

 

 همچین قصدی نداشتم.-

 

 می دونی که خیلی متاسفم. ولی تاسف من به حال تو فایده ای نداره. -

 

 تا خواستم حرفی بزنم مامان با گریه مقابلم ظاهر شد. -

 

براش اهمیت  از گریه مامن ان هم جلوی دیگران تعجب کردم. چنین گریه ای از مامان بعید بود. یعنی اینقدر

داشت؟ از دیدن اشک های او و ناراحتی اش خوشحال ودر عین حال غمنگین شدم . از اینکه تا این حد دوستم داشت 

خوشحال و از دیدن عم و غصه اش ناراحت شدم. دلم میخواست همیشه مامان شاد باشد و یا حداقل غصه ای نداشته 

 مامان گریه نکنید من حالم خوبه..... باور کنید.باشد. با دست چپم اشک هایم را پاک کردم وگفتم: 

 

اقای فرهنگ به طرف ما امد گفت: خانم رسام این دختر االن باید استراحت کنه سر پا نگهش ندارید و کمکم کردتا 

وارد خانه شدم.با بی حالی نشستم و یک جرعه از شربتی که بهناز به دستم داد را نوشیدم و د ر جواب خانم فرهنگ 

حالم را می پرسید تشکر کردم . با سوال مامان که علت شکسته شدن دستم را می پرسید نفس در سینه بهناز و  که

خانم و اقای فرهنگ حبس شد. نگاهی به فربد که سر به زیر انداخته بود کردم و گفتم: خودم نفهمیدم پام روی یه 

م بهناز و اقا و خانم فرهنگ نفسی ازسر اسودگی سنگ غلت خورد و روی مچ دستم به زمین افتادم. با شنیدن جواب
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کشیدنولی فربد همچنان سر به زیر داشت. نیم ساعت بعد هم رفتن و من به اصرار مامان برای استراحت به اتاقم 

 رفتم.

 

 روز شنبه بدترین شنبه ای بود که تا بحال در عمرم تجربه کرده بودم. با این که سه چهار ساعت درس خونده بودم و

دوساعتی هم مطالع غیر درسی داشتم و تازه ساعت چهار شده بود. به خودم لعنت فرستادم که چرا پیشنهاد فربد را 

قبول کرده بودم و در خانه استراحت کرده بودم. با بی حوصلگی کتاب را کنار گذاشتم و دوباره روی تخت دراز 

 کشیدم و سعی کردم بخوابم.

 

م اتاق تاریک تاریک بود. با فشردن دکمه ای صفحه ساعت را روشن کردم تقریبا چهار هنگامی که از خواب بیدار شد

ساعت خوابیده بودم. صدای نجواهایی از هال به گوش میرسید. حدس زدم که بهناز با یه دنیا حرف به خانه ما امده 

ه چشمانم را بستم. ده دقیقه ای بود. ترجیح دادم در اتاق بمانم و مزاحم انها نشوم پتو را دور خودم پیچیدم ودوبار

 نگذشته بود که چند ضربه به در خورد و در باز شد.

 

منکه تازه چشمانم گرم شده بود با اکراه چشم باز کردم و فربد را در استانه در دیدم بالفاصه در جایم نیم خیز شدم. 

ه ر نمیکردم که خواب باشی و گرنفربد که تازه چشمش به تاریکی عادت کرده بود با نگاهی به طرف من گفت: فک

 مزاحم نمیشدم.

 

 اشکالی نداره کلید برق رو بزنید. -

 

 با روشن شدن چراغ به فربد که دسته گل کوچکی در دست داشت سالم کردم.

 

 فربد دسته گل را به طرفم گرفت و گفت: دستت چطوره درد نداری؟ -

 

 نه فقط حوصله ام سر رفته. -

 

 میر سونمت دانشگاه فردا خودم -

 

 نه خودم میرم -

 

 تعارف نکن چون من تعارف نکردم -

 

تعارف نمیکنم. .... من دستم باید چهل روز تو گچ باشه پس باید به این وضع عادت کنم نمیشه که شما هر روز منو  -

 تم.منتظرتون هس برسونید و برای اینکه به شما ثابت کنم که تعارف نمیکنم عصر ساعت پنج توی دانشگاه

 

 سری تکان داد و گفت: چرا به مامانت راستش رو نگفتی؟

 

 جز اینکه مامان ناراحت میشه و خانم و اقای فرهگ شرمننده فایده ی دیگه ای هم داشت؟ -
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 به هر حال همه ی ما از این اتفاق به یک اندازه متاسفیم... چطوری بگم من........ -

 

تم: الزم نیست چیزی بگید من توی این قضیه اصال شما رو مقصر نمیدونم. چرا باید شرمنده حرفش را بریدم و گف

 باشید و احساس گناه کنید؟

 

فربد سر به زیر انداخت و در جوابم سکوت کردو از سکوت دوروزه فربد حوصله ام سر رفته بود. دلم میخواست 

م مثل خود شادکند. ولی این دروز تنها چند جمله حرف زده مثل همیشه شاد باشد و بخنند و با شوخی هایش من را ه

بود. ان همحرف های جدی و از ان نگاه های شوخ و لبخندهای ریزخبری نبود. زمانی که میخواست برود در حالیکه 

از دستش عصبانی بودم با حرص گفتم: اگر قصد دارید رفتار فرداتون مثل امروز و دیروزباشه لطف کنید دنبال من 

 ایید. و پتو را روی سرم کشیدمنی

 

**** 

 

استاد که رفت سریع کتاب و جزوه ام را برداشتم و از کالس بیرون رفتم.از اینکه سر نیک پور شلوغ بود و توانسته 

بودم بدون اینکه با اواز کالس خارج شوم خیلی خوشحال بودم ولی افسوس که این خوشحالی دوام نداشت و هنوز ده 

 بودم که خودش را به من رساند و گفت: خانم رسام مثل اینکه عجله دارید؟قدمی نرفته 

 

 برای اینکه زودتر از دست او خالص شوم گفت: بله باید زودتر برم خونه

 

 من میتونم شمارو برسونم اگر بهم افتاخار بدید -

 

 ممنون مزاحم نمیشم -

 

 ......راستی تو این دروس که مشکلی ندارید؟اصال مزاحمتی نیست خوشحال میشم کمکی کرده باشم -

 

 خوشبختانه نه -

 

به هر حال اگر مشکلی بود بنده درخدمتم. خالصه با بنده احساس غریبی نکنید) چه پررو(می دونید من عالقه دارم  -

 بیتشتر از دوتا همکالس باهم دوست باشیم. چطور بگم خیلی دوست دارم شما رو بیشتر بشناسم.

 

 حالیکه سعی میکردم خونسرد باشم گفتم: ولی من ترجیح میدم ما باهم همون همکالس باقی بمونیم.در 

 

اخه چرا؟ خب می تونیم یه مدتی با هم دوست باشیم. بعد اگر از اخالق هم خوشمون نیومد به حرف شما عمل  -

 میکنیم.

 

 نمی دونم امتحان کنیم. من مطمئنم که شما از اخالق من خوشتون نمیاد برای همین الزم -

 

 سعی نکنید به جای دیگران تصمیم بگیرید -
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 شمام سعی نکنید دیگران رو برای قبول خاسته هاتون تحت فشار قرار بدید. -

 

من شما رو تحت فشار نذاشتم. ازتون خواهش کردم....البته انتظار ندارم همین االن جواب سوالم رو بدید می تونید  -

 ر کنید.یه هفته فک

 

نگاهی به اطراف انداختم وفربد را دیدم که به ماشین تکیه داده و روزنامه ای در دست داشت. ترجیح دادم حرف 

اخر را به نیک پور بزنم و بروم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: ببینید اقای نیک پور من دلم نمیخواد بیخودی دیگران 

 رو میدم شما برای من فقط همکالسی هستید همین و بس. رو منتظر بذارم بنابراین همین حاال جوابتون

 

امیدوارم از من نرنجیده باشید وبدون اینکه به او فرصت دیگری بدهم از او جدا شدم. و به طرف فربد رفتم. فربد با 

 دیدنم در را برایم باز کرد و منتظر ایستاد

 

 امیدوارم زیاد منتظر نمونده باشید. -

 

 ودر ماشین را بست و در حالیکه سوار میشد پرسید: دستت چطوره؟ اشکالی نداره -

 

 خوبه زیاد اذیت نمی کنه -

 

 خوبه این دیگه کی بود؟ -

 

 یکی از بچه های هم کالسی -

 

 ولی به نظر من سن و سالش برای ترم اول یکم زیاد بود تو این طور فکر نمی کنی؟-

 

 نهنه چون ترم شش رو داره تموم میک -

 

 مامانت بهت نگفته با پسرای بزرگتر از خودت نپر؟ -

 

 نع..اگر گفته بود که گوش کرده بودم و االن توی ماشین شما نبودم -

 

 من شریک توام همکارم همسایه ام اینا با اون فرق داره....حاال چی؟ -

 

 با تعجب نگاهش کردم.

 

 چیه؟ برای چی منوا ین طوری نگاه میکنی؟ -

 

 اخه تاحاال ادمی ندیدم که به راحتی شما توی کار دیگران فضولی کنه -
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 حاال که دیدی، چشم روشنی یه چیز خوب برام بیار. -

 

 از حاضر جوابی اوخنده ام گرفت. سرم را برگرداندم تا خنده ام را نبیند.

 

وبی یش نیاز نخورده پس حتما باید رتبه خراستی همین االن که منتظرت بودم راستین رو دیدم. میگفت که به تو پ -

 اورده باشی.درسته؟

 

 نگاهی به او انداختم و گفتم: چیه ؟ حرفای تینا روی شما هم تاثیر گذاشته. فکر میکنید.....

 

حرفم را برید و گفت: نه اصال همچین فکر ی نمیکنم اوال که کارت دانشجوییت رو دیدم دوما فکر نمی کنم ادمی 

وقت خودت رو با گول زدن دیگران تلف کنی. چون برات مهم نیست که دیگران چه فکری درموردت باشی که 

 میکنند. چه برسه به اینکه بخوای به احترام اونها به میل وخواسته شون رفتار کنی.

 

 مثل همیشه حرفهایش قانع کننده بود.

 

 کنجکاونشدید یه نگاه به روزنامه تینا بندازید. -

 

ون دلیلی برای این کار نداشتم.البته یکم گیج شدم اگر اسمت توی روزنامه نباشه باید جز ذخیره ها باشه ولی نه چ -

 از اونجایی که بهت پیش نیاز نخورده معلومه که ذخیره ام نیستی.

 

دو ترم  مخب این به نظر من گیج شدن نداره. من دانشجوی ترم ششم . البته میبایست ترم هشتم باشم اما نتونست -

ثبت نام کنم و االن که می بینید دوباره درس میخونم فقط نتایج زحمات عموست اون دنبال کارم را گرفت تا دوباره 

 بتونم به درسم ادامه بدم.

 

 افرین پس سال دیگه این موقع یه خانم مهندس میشی -

 

 اگه خدا بخوادبله -

 

 از عمو جونت چه خبر؟ -

 

 باهام تماس میگیره ولی قصد بازگشت ندارههفته ای یه بار  -

 

تو باید به عموت حق بدی. اون مجبوره یه مدت از اینجا دور باشه تا خوب فکر کنه. توام اگر جای اون بودی همین  -

 کارو میکری. می دونی من به مامانت حق میدم اونم باید با خودش کنار بیاد تو که نمیخوای مامانت احساس گناه کنه.

 

 نه -
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خب پس باید مدتی صبر کنی و اصال با مامانت بد اخالقی نکنی. اون ترو خیلی دوست داره دیدی برای یه دست  -

شکستن چه گریه ای میکرد. انم مامان تو که اینقدر خشک و رسمی با همه برخورد میکنه. من که باورم نمیشد این 

 ادما به خودش رو میبنده با حرفام موافق نیستی؟همون خانومیه که با نگاه یخ و سردش راه نزدیک شدن 

 

 اوهوم. باید بگم که مثل همیشه حرفای شما درست و قانع کننده اس -

 

 موعد پرداخت چک ها را بررسی میکردم که ضربه ای به در خورد همان طور که سرم پایین بود گفتم: بفرمایید

 

وبه دختری که وارد اتاق می شد نگاهی کردم و گفتم: چه کمکی از  پس از چند لحظه در باز شد . سرم را بلند کردم

 دست من برمیاد

 

 لبخندی زد وگفت: راستش من با اقای فرهنگ....

 

 دفتر مالقات را جلو کشیدم و گفتم: با اقای فرهنگ بزرگ یا فرهنگ جوان؟

 

 با فربد فرهنگ -

 

قرار مالقات های فربد را نگاه کردم ولی فقط با سه مرد قرار مالقات در حالیکه دفتر را باز میکردم گفتم: اسمتون و 

داشت. با تعجب به دختر که هنوز جواب سوال منو نداده بود نگاهی انداختم وگفتم:ولی ایشون امروز با هیچ خانمی 

 قرار مالقات نداره.

 

 ما این جانیست.دخترمن منی کرد و گفت: راستش ما اینجا قرار مالقاتی نداریم یعنی قرار 

 

 با گیجی گتفم: خب پس شما این جا چیکار میکنید؟

 

 اخه نیومد منم نگران شدم. گفتم بیام اینجا یه خبری بگیرم اخه ساعت یازده باهاش قرار داشتم -

 

 خب االن که تازه ساعت یازده و ده دقیقه اس شاید.... -

 

 رتر از موعد مقرر بیادمیان حرفم پرید: نه تا حاال یپش نیومده که دی

 

به هر حال کمکی از من ساخته نیست. ایشون ساعت ده، ده و نیم از اینجا رفتن و تا ساعت یک که با اقایی قرار  -

دارند برنمی گردن. شما میتونید االن تشریف ببرید و دوباره ساعت یک و نیم دو اینجا باشید یا اینکه قرار مالقات 

 .برای فردا براتون بذارم
 

 نه نیازی به این کارا نیست فقط اگر ممکنه من یه تماس با همراه ایشون داشته باشم و به تلفن روی میز اشاره کرد. -
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تلفن را به سمت او کشیدم وگفتم: خواهش میکنم. ادب حکم میکرد از اتاق خارج شوم یا از کنار تلفن برخیزم ولی 

در حالیکه به ظاهر نامه ای را مطالعه میکردم تمام حواسم به مکالمه دختر  کنجکاوی مانع از انجام این اعمال شد ومن

 بود.

 

 پس از شنیدن مکالمه فوق العاده دختر با فربد به فکر فرورفتم وبا خودم گفتم:

 

همه  نیعنی این دختر همون دختر مورد عالقه فربده.و با تاسف سرم را تکان دادم وبا خود گفتم: واه واه! بعد ار ای -

 سال چه انتخابی کرد. ببین با این همه ادعا چه سلیقه ای داره.

 

 حاالتو چرا حرص میخوری علف باید...-

 

 حرص نمی خورم ... فقط فکر میکردم خوش سلیقه تر از این حرفاست. -

 

 همین؟-

 

زیاد توی کارای شرکت دخالت  خب من زیاد از این دختره خوشم نیومد فقط خدا کنه بعدا که با فربد ازدواج کرد -

 نکنه. راستی یعنی این همون دختریه که سه چار بار زنگ زد شرکت و میخواست با فربد حرف بزنه.

 

 درهمین افکار بودم که صدای الناز به گوشم رسید:

 

 .رمینا کجایی؟ چند بار صدات کردم ولی نفهمیدی علت این حواس پرتی چیه؟ و با کنجکاوی نگاهم کرد -
 

 علت خاصی نداره کی اومدی و به صندلی اشاره کردم و گفتم: چرا نمیشینی -

 

 درحالیکه میخندید گفت خب چه خبر؟ با دانشگاه چیکار میکنی؟

 

 دانشگاه فقط اخر ترم موقع امتحان سخته االنم که تازه اول ترمه پس فعال راحتم -

 

 ترم دیگه ترم اخری؟ -

 

 اوهوم-

 

 عطیالت چه برنامه ا ی داری؟برای ت -

 

 هیچی...... النازتو چیزی میخوای بگی؟ -

 

 درحالیکه میخندیدگفت: چطور مگه؟

 

 اخه هی از این شاخه میپری اون شاخه -
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 رمینا تو قصدازدواج داری؟ -

 

 چطور مگه؟ نکنه منصور قصد تجدید فراش داره؟ -

 

 جدی میگم قصد داری یا نه؟ -

 

هر دختر مجردی قصدازدواج داره فقط بستگی به خاستگار داره. اگر خوب بود که قبول میکنه و اگر باب خب  -

 پسند نبود که رد میکنه. حاال کدوم بخت برگشته ای قصد داره بیاد خاستگاری؟

 

 یکی از دوستای منصور -

 

 همین.... چرا مثل مراقبای جلسه امتحان اینقدر مختصرتوضیح میدی؟ -

 

 میخوای عکسش رو ببینی؟ -

 

 نه بابا پس مجهز اومدی. دامادرو دربیار ببینم -

 

النازاز درون کیفش عکسی را در اورد و ان را مقابلم گذاشت. با هیجان ساختگی عکسش را از دستش گرفتم و مقابل 

 مقبول النازقیچی نداری؟ چشمانم نگاه داشتم. گفتم:به به هزار ماشاا... عجب جون نیکو رویی بسیار برازنده و

 

 مسخره بازی درنیار قیچی میخوای چیکار؟ -

 

 میخوام از توومنصور جداش کنم و بذارمش توی کیفم. -

 

 از صدقه سر من ومنصور بوده که این عکس دست تورسیده حاال چطوره می پسندی؟ -

 

 صد البته از سرمنم زیاده -

 

 ی پرسی یعنی اصال برات مهم نیست؟جدی باش... خب پس چرا سوالی نم -

 

چرا مهم نیست؟ یعنی میدونی خجالت میکشم .... اخه این موقع ادمها باید اولش یه کم خجالت بکشند وسرخ و  -

سفید شن. بعد یه طومار از سوال بذارن جلوی طرف تا در عرض یک ربع جواب بده. بعد اگر به هفتاد درصد سواال 

 م رو که تخصصی.......جواب داده بود طومار دو

 

 حرفم را بریدوگفت: رمینا برای یه بارم که شده به مسئله ازدواج جدی فکر کن.

 

 چشم .....خب توام جون بکن و اطالعاتت رو بده یا نکنه باید پول بدم و اطالعات بخرم؟ -
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 توی مراسم عروسی ترو دیده.....-

 

در ام عجله داشته. فقط نزدیک به یک ساله از عروسی تو گذشته . بهش می نگذاشتم ادامه بدهد و گفتم:او......ه چق

 گفتی عجله کار شیطونه ها!

 

 اخه اون تازه فهمیده تومجردی؟ -

 

 پس باهوشم هست و خندیدم.-

 

اخه توی مراسم ترو با اقای فرهنگ دیده فکر کرده باهم نامزدید. سی ساله اس وضع مالی خوبی داره ولی  -

 الت دانشگاهی نداره یعنی ترم دوم که بوده انصراف داده.تحصی

 

 شغلش چیه؟ -

 

 توی مغازه پدرش مشغوله. یه فرش فروشی بزرگ البته کار اصلی شون صادرات فرشه. -

 

 از خانواده اش بگو. -

 

 یخوای بدونی؟با پدر و مادرش زندگی میکنه. یه خواهر هم داره که شوهر کرده و رفته اصفهان دیگه چی م -

 

 هیچی یعنی دیگه سوالی نیست که تو بتونی بهش جواب بدی؟ -

 

 خب یه قرار بذارم همدیگه روببینید البته خونه ما! -

 

 نه.-

 

 نه یعنی اصال قرار نذارم یا محلش خونه ما نباشه؟ -

 

 یعنی نه یعنی قرار نذار. -

 

 اخه چرا؟-

 

 ریم.چون ما به درد همدیگه نمیخو -

 

از کجافهمیدی به درد هم دیگه نمیخورید.... اصال توچه معیارایی برای ازدواج داری؟ داماد باید چه خصوصیاتی  -

 داشته باشه تا تو بپسندیش؟
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چطور بگم..... اون خصوصیاتی که من برای همسر ایندم دز نظر گرفتم توی یه ادم جمع نمیشه. برای همین هم  -

سفارشی برام به دنیا بیاره. میگم الناز نمیخوای این افتخار نصیب تو شه..... باورکن عروس بهتر یکی باید یه داماد

 ازمن گیر نمیاری.

 

به خاطر خدا برای یه بار هم که شده شوخی را با جدی قاطی نکن. دوروزی روی این موضوع فکر کن بعد خبرم رو  -

 بده.... خب من دیگه باید برم و رفت.

 

برداشتم و دوباره به صورت مرد جوان زل زدم.رنگ پوست و مو و چشمانش تیره بود. بادیدن او به یاد  عکس را-

مردان هندی افتادم و با تصور او در لباس مردان هندی لبخندی زدم. قیافه اش شبیه یکی از هنرپیشه های هندی بود 

اهش کردم چشمهایش در عین درشتی خمار و ولی اسمش رو به یاد نیاوردم) البد ابشیک پاچان بوده( با دقت نگ

خوابیده به نظر میرسید. قدش کمی از منصور بلند تر و شانه های عریضش ادم را به یاد ورزشکارها می انداخت. 

چون فراموش کرده بودم اسمش را بپرسم با خودفکر کردم چه اسمی برازنده اوست..... کاوه یا عارف ولی به نظر 

باشه که سیا صدات بزنن... خب اقا سیا به نظر من تو هیچ ایرادی نداری تازه خیلی هم با من اسمت باید سیامک 

 نمکی ولی فکر نمیکنم ما به هم بخوریم. یعنی بعید میدونم مامان از شغل تو خوشش بیاد.

 

 پس نظر خودت چیه؟ -

 

 تنهایی تصمیم بگیرم. تازه مسئله کار همنمی دونم... یعنی ازش بدم نیومده ولی مسئله ازدواج کار نیست که خودم  -

اون موقع مامان مجبور بودقبول کنه ولی االن مجبور نیست و محاله اجازه بده من با هرکسی ازدواج کنم.) دلشم 

 بخاد(

 

یعنی تو فقط به خواسته مامانت اهمیت میدی؟ اگر یه بار از یکی خوشت بیاد ولی مامانت قبول نکنه چی؟ به دلت  -

 حرف حرف مامانه و من هیچ اختیاری از خودم ندارم.میگی 

 

 حاال که همچین موردی پیش نیومده اگر پیش اومد اون موقع یه فکری براش میکنم. -

 

 عجب فکر بکری ازدواج یه موضوع شخصیه میدونی؟ -

 

 اره میدونم. توام بهتره برای من کاسه داغ تر از اش نشی. -

 

مش بهانه اس. تو نمیخوای ازدواج کنی برای همین میخای اختیار رو بدی به مامانت. چون باشه ولی این حرفا ه -

 میدونی مامانت سختگیره و هرکسی رو قبول نمیکنه.

 

در همین افکار بودم که صدای فربد راشنیدم: این اقا اگر بدونه مورد توجه توواقع شده به خوش شانسی خودش 

 ایمان میاره.

 

 روی میز گذاشتم و گفتم: چقدرخوب بود شما اول در میزدیدبعد وارد میشدید.عکس را برعکس 
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اگر به توصیه تو گوش بدم دیگه نمیتونم چیزای قشنگ و جالبی رو که سرزده میشه دید ، ببینم..... خب حاال نمی  -

 خوای این اقا رو به من معرفی کنی؟

 

 نه همچین قصدی ندارم. -

 

ه من میخواستم بهش کمک کنم..... میدونی من اگر در طول روز به یه همنوع کمک نکنم اون خیلی بد شد .. اخ -

 روزم شب نمیشه. یعنی چطوری بگم یه حالی بهم دست میده.. خب نگفتی؟

 

 چی رو نگفتم؟ -

 

 ین اقا رو به من معرفیااااااااا.. حاال که من رفتم تو فکر کار بشر دوستانه تو نذار و هی جلوی پام سنگ بنداز...... ا-

 کن و بذار یه گوشه این کار بشر دوستانه نصییب تو شه.

 

 در حالیکه سعی میکردم نخندم گفتم: یکی از دوستان منصور شوهر النازه

 

 نه دیگه نشد....... یعنی توضیحت به اندازه کافی روشن نبود که بهش کمک کنم.-

 

 خب اونم از شما کمکی نخواسته -

 

 و زبون اونم شدی؟ت -

 

 اوهوم ... مشکلی دارید؟ -

 

نه مشکل اون کسی داره که اتصالی کرده و برقش قطع شده. مشکل اون کسی دارده که مانع میشه من به این اقا  -

 کمک کنم و ادرس یه الکتریکی درست و حسابی بهش بدم که هی اتصال نکنه.

 

پس از چند لحظه که به خودم مسلطشدم گفتم: من فکر نمیکنم این اقا رنگ سرم را پایین انداختم تا خنده ام نگیرد. 

 پوستش خیلی تیره تر از شما باشه.

 

ببین یا تو داری غرض ورزی می کنی یا دیستان که می رفتی یه معلم داشتی که وجدان کاری نداشته اگر اون -

پوست من که سبزه روشن مایل به گندمیه با رنگ  خدانشناس به تو رنگ های مختلف رو یاد داده بود االن ببین رنگ

پوست این اقا که سبزه سوخته مایل به سیاه تیره و تاره یه فرقی قائل می شدی.......حاال چرا داشتی طرف رو سبک 

 سنگین می کردی؟

 

 همین طوری-

 

 رتهبدون اینکه ناباوریش رو پنهان کند گفت:همین طوری نکنه خجالت می کشی بگی خواستگا
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 برای چی باید خجالت بکشم؟عیب و ایرادی نداره که باعث خجالت و سرشگستگی باشه-

 

عیب و ایراد که چه عرض کنم ولی این طرفداری سرسختانه تو نشونه اینه که پسندیدیش؟وبی انکه منتظر جوابم -

 بماند گفت:به طرز عذاب اوری بی سلیقه ای و سرش را با تاسف تکان داد.

 

 یافه اش خنده ام گرفت ولی خودم را کنترل کردم و گفتم:ولی به کج سلیقگی شما نیست.به ق

 

 دختر مورد عالقه من هر کس دیده به سلیقه ام افرین گفته و این ثابت می کنه که......-

 

 میان حرفش رفتم و گفتم:ثابت می کنه که اونا به مراتب کج سلیقه تر از شما بودن

 

کرد تا جوابم را بدهد که اقای فرهادی که با فربد قرار مالقات داشت وارد اتاق شد و فربد نتوانست از  فربد دهان باز

 دختر مورد عالقه اش دفاع بیشتری کند.

 

 با شنیدن حرف های الناز با نارضایتی سری تکان دادم و در دل گفتم:این النازم چقدر بد پیله اس. 

 

کرد:باالخره چی شد نمی خوای جواب این اقا بهمن ما رو بدی.........می دونی یه هفته  دوباره الناز سوالش را تکرار

 اس که داری فکر می کنی؟

 

تازه به یاد دوست منصور که تازه اسمش را فهمیده بودم افتادم.در طول این یک هفته به تنها موضوعی که فکر نکرده 

 می اوردم گفتم:من که همون روز جوابت رو دادم بودم همین بود.در حالی که تن صدایم را پایین تر

 

 یعنی اصال در موردش فکر نکردی؟-

 

 نع-

 

 به مامانتم نگفتی؟-

 

 اخه لزومی نداشت بهش بگم-

 

 تو لزومش رو تشخیص نمی دی اصال گوشی رو بده به مامانت خودم بگم-

 

 نمی شه االن مهمون داریم-

 

 دروغ نگو-

 

 ن خانوم فرهنگ اینجاستباور کن اال-
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 پس من بعدا تماس می گیرم-

 

هنوز یک ساعتی نگذشته بود که تلفن به صدا درامد می خواستم گوشی را بردارم که مامان پیش دستی کرد و تلفن -

را برداشت.پس از چند لحظه متوجه شدم که الناز پشت خط است به بهانه ریختن چای فنجانها را جمع کردم و به 

زخانه رفتم ولی تمام هوش و حواسم به مامان بود و برای اینکه صدای مامان را به خوبی بشنوم سعی کردم بدون اشپ

 کوچکترین سروصدایی فنجانها را چای کنم.

 

پس از چند دقیقه با شنیدن جواب رد مامان نفسی از سر راحتی کشیدم و پس از چند لحظه به هال رفتم و بی خیال 

 پرسیدم:کی بود؟

 

 بهناز با حرارت پرسید:رمینا رو برای کی خواستگاری کرد؟

 

 برای دوست شوهرش-

 

 رمینا نظر خودت چیه؟-

 

من قبال به الناز جواب داده بودم ولی اصرار داشت بیشتر فکر کنم و در حالی که بر می خاستم گفتم:با اجازه اتون -

 میرم کمی به درسام برسم

 

که صدای خداحافظی بهناز را شنیدم و از اتاق خارج شدم.پس از بدرقه او می خواستم دوباره  نیم ساعتی نگذشته بود

 به اتاقم برگردم که مامان اجازه نداد و در حالیکه به مبل اشاره می کرد گفت:چند دقیقه بشین کارت دارم

 

 روبرویش نشستم و گفتم:بفرمایید

 

 نظر تو راجع به این خواستگاری چیه؟-

 

جوابم منفیه و از انجایی که دلم می خواست تقصیر را به گردن مامان بندازم ناخود اگاه گفتم:چون می دونستم شما -

 مخالفید

 

 یعنی تو بهش عالقه داری و با تعجب نگاهم کرد-

 

 در حالی که هول شده بودم گفتم:نه به خدا-

 

 پس مطمئن باشم که عالقه ای در کار نبوده؟-

 

 مان اطمینان داشته باشید.بله ما-
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باورود اقای محمدی و فربد سالم و علیک مختصری کردمو به سرعت از اتاق خارج شدم.با اقای محمدی اصال راحت 

نبودم علی الخصوص بعد از اینکه به خواستگاری او جواب منفی داده بودم احساس می کردم از من دل خوشی ندارد 

 شته باشم.و سعی می کردم با او برخورد دا

 

 به طرف اتاق الناز رفتم الناز با دیدنم اخمی کردو گفت:دوباره پیدات شد

 

 چیکار کنم دلم برات تنگ شد اومدم قبل از اینکه بری دوباره ببینمت اشکالی داره؟-

 

 کدوم کارت بی اشکاله؟-

 

 دست بردار الناز تو نمی خوای این بحث رو تموم کنی؟-

 

 چرا می خوام-

 

 خب پس)خواستن توانستن است(بیا دیگه در موردش حرف نزنیم-

 

 باشه خودت به بهمن بگو که فعال قصد ازدواج نداری چون بهمن فکر می کنه من سعی ام رو نکردم-

 

 مزخرف نگو الناز-

 

 دیگه بایدبه هر حال اگر بهمن حرفی زد بهش می گم دیگه به من پیغام نده خودت برو ازش بپرس در ضمن من -

 برم

 

 نمی شه چند دقیقه دیگه بمونی؟-

 

نه جانم تازه دیرم شده و بر خاست.همراه او زا اتاق خارج شدم و به هوای خوردن چای به اتاق رستمی رفتم و -

 گفتم:اقای رستمی خسته نباشید

 

 سالمت باشی خانم چیزی می خواستی؟-

 

 یه فنجان چای اگه ممکنه-

 

 ارم خدمتتون هنوز دم نکشیدهبفرمایید می-

 

به ناچار به اتقم رفتم و زیر لب به الناز که چند دقیقه ای بیشتر نمانده بود ناسزا گفتم ولی وقتی وارد سالن شدم اثری 

از اقای محمدی و فربد به چشم نمی خورد.نفس راحتی کشیدم و پشت میزم نشستم و روزنامه ای را که قبال می 

و ادامه مطلبی را که نیمه کاره مانده بود خواندم.تقریبا به اخر مطلب رسیده بودم که متوجه شدم  خواندم را برداشتم

 دختری روبرویم ایستاده روزنامه را کنار گذاشتم و با نگاهی به او فهمیدم که همان دختر مورد عالقه فربد است.
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قط جواب سالمش را دادم و گویی که اصال او را نمی بی دلیل از او خوشم نمی امد و بی انکه به لبخندش جوابی بدهم ف

 شناسم گفتم:چه کمکی از دست من بر می اد؟

 

 دختر تکانی به اندامش داد و با ناز و غمزه گفت:ببخشید که باز مزاحم شما شدم منو که به خاطر دارید؟

 

 اسفانهنگاهی به او انداختم و در حالی که خود را متعجب نشان می دادم گفتم:نه مت

 

 دختر جوان تابی به چشمانش داد و گفت:من بیتام دوست فربد

 

 از روی اکراه لبخندی زدم و گفتم:خوشبختم.........ولی متاسفاه اقای فرهنگ تشریف ندارن.

 

 می دونم یعنی می خوام غافلگیرش کنم.........می تونم اینجا منتظرش بمونم؟-

 

 رهنگ هستید اشکالی ندارهاصوال نه ولی چون دوست اقای ف-

 

 با خوشحالی نشست و گفت:شما نمی دونید فربد کی بر می گرده؟

 

 به احتمال قوی تا یک ساعت دیگه باید برگردن-

 

 مطمئنید؟-

 

 بله چون من ساعت یک کالس دارم-

 

 شما دانشجوییید؟-

 

 بله-

 

 ببخشید من کنجکاوی می کنم چی می خونید؟-

 

 رکامپیوت-
 

 منم خیلی به کامپیوتر عالقه دارم ولی متاسفانه قبول نشدم.........راستی شما ترم چندم هستید؟-

 

 حوصله پرچانگی او نداشتم و در حالی که خودم را مشغول کرده بودم گفتم:هفت

 

 موفق باشید...........راستی شما نمی دونید فربد به چه چیزایی بیشتر عالقه داره؟-
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وشه چشم نگاهی به او انداختم و گفتم:متوجه منظورتون نمی شم اصال چرا فکر می کنید من میدونم اقای فرهنگ از گ

 به چه چیزایی عالقه دارن؟

 

سر جاش جا به جا شد و گفت:خب اخه با هم همکارید یعنی می خواید بگید از اخالق و سلیقه های همدیگه بی 

 خبرید؟

 

 بگم در ضمن من فکر می کنم شما باید به اخالق ایشون واردتر از من باشیددقیقا همینو می خواستم -

 

خب بله..........ولی من می خواستم برای تولدش............وبا هیجانی اشکار ادامه داد:اخه امشب تولدشه می خوام یه -

 هدیه ای بهش بدم که همیشه خاطرش بمونه یه چیز باحال

 

 ندانستن تکان دادم و گفتم:متاسفم من نمی تونم کمکی به شما بکنم بی حوصله دستی به عالمت

 

 شانه ای باال انداخت و گفت:بی خیال

 

با تعجب نگاهش کردم.یعنی دختری که فربد به او عالقه مند شده بود همچین دختری بود؟دختری با تکه کالم های 

 کوچه بازاری؟

 

و در حالیکه ادامسی به دهان می گذاشت گفت:می دونید شما یه طوری  چیزی شده؟چرا اینطوری منو نگاه می کنید-

هستید.............انگار از یه چیزی رنج می برید می دونید ادمئ همیشه باید شاد باشه تا دیگرانم شاد بشن نه اینکه یاد 

شه ره می ترسم اونم ببدهکاریاشون بیفتن و با حالت غم انگیزی گفت:بیچاره فربد که با چه ادم دلمرده ای همکا

لنگه شما......فربد یه شعری می خوند االن درست یادم نیست ولی مصرع دومش این بود افسرده دل افسرده کند 

انجمنی را..............البته من فکر می کردم فربد در مورد شما اغراق می کنه ولی حاال می بینم حق داشت که می 

..........اصال شما چه مشکلس دارید؟مالی عاطفی......به من بگید شاید بتونم گفت:شما موجود کسل کننده ای هستید.

 کمکتون کنم.

 

در حالیکه سعی می کردم خونسردی خودم را حفظ کنم گفتم:من فکر می کنم شما الزم نیست به کسی کمک کنید تا 

ر خودتون رو حل کنید و اما د مشکالتش رو حل کنه چون خودتون بیشتر از هر کسی احتیاج دارید تا مشکل فضولی

مورد این که فکر می کنید من دلمرده ام باید بگم که شما باید از این موضوع خیلی خوشحال باشید چون اگر این 

 طور نبود مطمئنم که دیگه به شما فرصت جلب توجه نمی رسید

 

 طوری به هیچ جا نمی رسیدخیلی روی خودتون حساب می کنید.......در ضمن خیلی گوشت تلخی می کنید این -

 

 لبخند تمسخرامیزی زدم و گفتم:منظورتون کجاست؟نکنه به جایی که خودتون رسیدید؟

 

یه توصیه دوستانه بهتون می کنم بدترین عیب برای یه دختر حسادته......سعی کنید به چیزایی که دیگران دارند -

 حسادت نکنید
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ب بزرگیه ولی حسادت کردن به دانش و کمال دیگران نه تنها بد نیست البته شما درست می فرمایید حسادت عی-

حتی می تونه سازنده ام باشه ولی هر چی دقت می کنم می بینم توی وجود شما چیزی نیست که من بهش حسادت 

 کنم.

 

ئنم چون ولی من این طور فکر نمی کنم و چون ادم صریحی هستم بهتون می گم چطور فکر می کنم.........من مطم-

فربد منو به شما ترجیح داده به من حسادت می کنید.......شما قبال که مورد توجه فربد قرار نگرفتید حاالم که شریک 

فربد شدید بازم مورد توجه واقع نشدید می دونید چرا؟چون دلش پیش من گیره حتی اگر منم در کار نبودم بازم 

 د انتظار داشته باشید به خاطر چند تا سهم فربد مال شما بشهدلش پیش شما گیر نمی کرد........والبته نبای

 

 اگر این قدر مطمئنید پس چرا از جانب من خیالتون ناراحته؟-

 

 در حالیکه هول شده بود گفت:نه نه.....چطور همچین فکری به ذهنتون رسید؟

 

ر می کنم شما امروز برای دیدن من از اونجایی که شما مدام روی این موضوع تاکید می کنید و در ضمن من فک-

اومدید نه اقای فرهنگ و هدف شمام در واقع روشن کردن موضع خودتونه و در حالی که بر می خاستم گفتم:به هر 

حال از این به بعد در غیاب اقای فرهنگ به اینجا مراجعه نکنید و چون من االن می خوام برم شما می تونید توی 

 و در را باز کردم و گفتم:بفرمایید سالن منتظر ایشون بمونید

 

بیتا یالفاصله برخاست و بدن هیچ کالمی از اتاق خارج شد و با عجله شرکت را ترک کرد.از اینکه از دستش خالصی 

یافته بودم نفس راحتی کشیدم و در حالی که به ساعتم نگاه می کردم با خودم گفتم:یک ربع دیگه بیشتر منتظرش 

 نمی مونم.

 

  چرا با اون لج کردی؟حاال-

 

 من باکسی لج نکردم فقط باید سر ساعت به کالسم برسم-

 

 خب پس چرا منتظری برو-

 

 اخه عموما می مونیم کار رو به همدیگه تحویل می دیم.-

 

 پس این بداخالقی ات چه معنی داره؟-

 

 خیلی خوش اخالق تر از دیگرانم.توام که به من می گی بداخالق......ولی من با این همه مشکل هنوز -

 

 پس بگو از چی ناراحتی؟-

 

 اصال از فربد انتظار نداشتم این طوری درباره من قضاوت کنه-
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درسته ولی توام هیچ وقت با فربد خوش اخالق نبودی اکثرا یا باهاش دعوا می کردی یا اگر از چیزی ناراحت بودی -

 سر اون خالی می کردی

 

نمی بایست به این دختره در مورد من حرفی بزنه ولی از قرار معلوم هر چی از زندگی من خبر داشته هر چی اون -

 به این دختره انتقال داده

 

 چرا از بیتا خوشت نمی اد؟-

 

 دلیل خاصی نداره-

 

 دروغ که نمی گی.......یعنی تو دوست نداشتی جای بیتا بودی؟-

 

 صد سال سیاه پسره بی سلیقه-

 

در همین افکار بودم که فربد را مقابل خود دیدم با حضور ناگهانی او از ترس تکانی خوردم و با عجله برخاستم و 

 گفتم:من باید برم

 

 فربد که از حرکت من خنده اش گرفته بود گفت:این که دیگه این همه فکر کردن نداشت داشت؟

 

 رایی که باید انجام بدید رو نوشتمبدون این که جوابش را بدهم خیلی خشک گفتم:لیست کا

 

 اتفاقی افتاده؟-

 

 مختصر و مفید گفتم:نه و از اتاق خارج شدم و به فربد که می پرسید:اتفاقی افتاده اعتنایی نکردم

 

با بی حوصلگی چهار ساعت کالس را تحمل کردم و پس از پایان کالس یکراست به خانه امدم.با ورود به پارکینگ با 

 و بهناز و فربد که در دست هرکدام چند پاکت بود روبرو شدممامان 

 

 بهناز با دیدنم گفت:رمینا جون چه به موقع اومدی دیگه این جعبه شیرینی رو خودت باید بیاری

 

 در حالیکه جعبه را از او می گرفتم گفتم:موضوع چیه؟وبا به یاد اوردن تولد فربد ناخوداگاه پرسیدم:تولد کسیه؟

 

د با حاضر جوابی گفت:بهتون نمی گیم........اخه هیجان زیاد برای این جور مراسم خوب نیست و با صدای فرب

 ارامتری ادامه داد:یعنی یه کم ضابع اس

 

 به حرف های او توجه نکردم و گفتم:نگفتید بهناز جون و جلوتر از همه به راه افتادم

 

 کی؟ � �گشتم و گفتم:خواستگاری......خواستگارولی با شنیدن جوای بهناز با تعجب به عقب بر
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غربد در حالیکه پاکت میوه را روی جعبه شیرینی می گذاشت گفت:خواستگاری از من دیگه نکنه فکر کردید برای 

 شما خواستگار اومده و ارام تر گفت:یعنی می خوای بگی نمی دونستی؟

 

اعث شد فربد را بدون جواب ترک کنم و به مامان و بهناز که صدای مامان که می گفت:رمینا بیا خیلی کار داریم ب

 سوار اسانسور می شدند بپیوندم

 

 مامان جریان خواستگاری چیه؟-

 

 همون دوست شوهر الناز-

 

 مگر شما جواب رد نداده بودید؟-

 

 چرا ولی دو روزه که مادرش اصرار می کنه که شما همدیگه رو ببینید-

 

 ارهاخه ضرورتی ند-

 

رمینا جان اشکالی نداره نیم ساعت میان و میرن می دونی من به رزا گفتم زیاد صورت خوشی نداره که دل یه -

 پیرزن رو بشکنیم و در حالی که به سمت در خانه هلم می داد گفت:بدو که کلی کار داریم

 

از ظرفی به دستم داد و گفت:رمینا جون به اتاقم رفتم و لباسهایم را عوض کردم و به کمک مامان و بهناز رفتم.بهن

 زحمت این شیرینی ها با تو

 

تازه کارم را تمام کرده بودم که صدای زنگ در به گوش رسید و همزمان صدای بهناز را شنیدم که می گفت:رمینا 

 جان در رو باز کن

 

 با اضطراب گفتم:من

 

 در حالیکه می خندید گفت:نترس فربد پشت دره

 

ر را باز کردم.فربد که وانمود می کرد هنوز متوجه نشده است در باز شده ارام ارام با خودش می گفت:برای ناچار د

یکی دیگه خواستگار اومده من باید زحمتش رو بکشم اخ دیدی اخر دفعه یادم رفت از این المپ کوچولوها چند تا 

بلند کرد و با دیدن من با وحشتی ساختگی بخرم بدم این پسره قورت بده بلکه یه خورده روشن بشه و سرش را 

 گفت:س س سالم......اینم بقیه میوه هاتون خانوم

 

 پاکت را گرفتم و با لحنی خشک و رسمی از او تشکر کردم
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ا خانوم مگر منو نشناختید؟من شاگرد میوه فروشی سر خیابونم این قدر خشک برخورد کردید که فکر کردم منو -

 به جا نیاوردید

 

 اخمی کردم و گفتم:اتفاقا تا امروز به این خوبی نمی شناختمتون

 

 فربد دست از مسخره بازی برداشت و با لحنی جدی گفت:متوجه منظورت نمی شم 

 

 اون مشکل خودتونه که این قدر کم هوشید-

 

 خب خانوم نابغه می شه لطف کنید و منظورتون رو برای من کودن توضیح بدید-

 

 اضحه حتی فکر می کنم کاناها و کالیو ها منظور منو درک کرده باشن چه برسه به شمامنظورم و-

 

پس حتما توی طبقه بندی اشتباهی شده به هر حال من فکر می کنم تو از دست من ناراحتی ولی یادم نمیاد کاری -

 ندارم کرده باشم که باعث این دلگیری شده باشه پس بهتره خودت بگی چون حوصله بیست سوالی

 

 منم حوصله ندارم-

 

 اگر تو دست از این لجبازی بی موردت بر می داشتی خیلی خوب بود-

 

 اگر شمام هم چیزایی که از من......ودیگر ادامه ندادم-

 

 خب بقیه اش..............به شدت منتظر شنیدن بقیه عرایضتون هستم-

 

 از جانب من بوده.فراموش کنید.............یعنی شاید اشتباه -

 

در چه مورد...........اخه تو اشتباهای زیادی می کنی مثل همین االن چرا اصل قضیه رو رک و پوست کنده نمی گی؟از -

ظهر که من دیدمت چه اتفاقی افتاده که این قدر رفتارت تغییر کرده..........نمی گم همیشه خوش اخالق بودی ولی 

 گیج کننده و غیر قابل تحمل شده االن رفتارت به طرز وحشتناکی

 

 خب تحمل نکنید-

 

لوس نشو می دونستم اگر این حرف رو بهت بزنم جز این جوابی نمی دی............بهتره جوابم رو درست و حسابی -

 بدی خیلی کنجکاوم بدونم تو از چی ناراحتی

 

 متاسفم که به هیچ وجه حس کنجکاویتون در این مورد ارضا نمی شه-

 

 پس ناچارم خودم حدس بزنم-

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مدیرمنشی 

2 0 9  

 

 من وقت ندارم بمونم و به حدس های غلط شما گوش بدم-

 

چرا غلط مطمئنم اولین حدسی که می زنم درست از اب در می اد و بی انکه به من فرصتی بدهد گفت:از این که -

 خواستگارت سیاه پوسته ناراحتی

 

تم:اتفاقا امروز یه جمله ناب شنیدم بهتره شمام از این جمله بهره مند در حالیکه خنده ام گرفته بود اخمی کردم و گف

بشید.به چیزایی که دیگران دارند و شما ندارید حسادت نکنید چون رنگ پوست شما به قشنگی پوست خواستگار 

 من نمی رسه نباید به ایشون حسادت کنید

 

 سوخته اس؟ولی تو خیلی بی سلیقه ایبا حرص گفت:من حسادت می کنم اونم به ادمی که مثل ته دیگ 

 

 شاید بی سلیقه باشم ولی خوشبختانه شدت بی سلیقگی من به وحشتناکی شما نیست-

 

 از چی حرف می زنی؟-

 

از بی سلیقه بودن شما به هر حال از این که زحمت کشیدید و میوه خریدید ممنون از این به بعد مزاحم شما نمی -

 شیم

 

 سیاه پوست پیدا کردی؟نکنه یه غالم -

 

 می دونید به نظر من غالم سیاه پوست بهتر از یه شیر برنج بی مزه اس-

 

ولی دختر مورد عالقه من درسته که سفیده ولی شیر برنج نیست دیگه ادم نباید بی انصافی کنه...........اخه می دونی -

گی قیافه اش شیر برنجه و در حالی که می کار من کار دله دست خودم نیست دوستش دارم هر چند که تو می 

 خندید گفت:باالخره نگفتی چرا از دست من ناراحتی؟

 

 دیگه اهمیتی نداره-

 

 چرا؟حاال بگو شاید بشه یه کاری کرد-

 

 نه به قول معروف سبویی شکسته و ابی ریخته گفتنش دیگه فایده ای نداره-

 

 شه من به خاطر تو و ساکت شدیعنی قضیه تا این حد جدیه؟..........با-

 

 سری تکان دادم و گفتم:برام غیر قابل باور بود...........فکر نمی کردم همچین ادمی باشید.

 

نه باور کن من ادم خوبی ام و برای اینکه بهت ثابت کنم پا روی احساس خودم می ذارم و از دختر مورد عالقه ام 

ه میام خواستگاری تو...........ا بدو برو سراغ مامانم خیلی کار دارم خب صرف نظر می کنم و برای اینکه دلت نشکن
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حاال نمی شد زودتر حرف دلت رو بزنی؟این که این همه دست دست کردن نداشت.می گفتی فربد جون من دوست 

 ن جانادارم به جای این پسره دودزده تو بیای خواستگاریم و بی انکه به من فرصتی بدهد با صدای بلند گفت:مام

 

در حایکه عصبانی شده بودم با حرص گفتم:مسخره و در را محکم به هم کوبیدم و برگشتم که با بهناز سینه به سینه 

 شدم.

 

فربد مگه منو کار نداشت پس چرا رفت و بالفاصله در را باز کرد با دیدن فربد که هنوز لبخند به لب داشت با -

 صدای بهناز را شنیدم:رمینا جان چند لحظه بیا فربد کارت دارهحرص از انجا دور شدم.چند دقیقه بعد 

 

 ناچار به طرف او رفتم و چون می دانستم بهناز همان نزدیکی است با لحن مودبی گفتم:با من کاری داشتید؟

 

 یادم رفت بپرسم از چه گلی بیشتر از همه خوشت میاد؟-

 

بتون رو بدم و صدایم را کمی بلند تر کردم و ادامه دادم:ممنون اقای با صدای ارامی گفتم:حیف که االن نمی تونم جوا

 فرهنگ بیشتر از این مزاحم وقت شما نمی شم.

 

 اگر خداحافظی کنی و در رو مثل دفعه قبل به هم بکوبی دوباره در می زنم.-

 

 معنی این لوس بازی ها چیه؟-

 

 یی که تو از ظهر تا حاال از خودت در میاری زود حرف بزنمعنی این لوس بازی ها مترادف با این ادا و اصوال-

 

 بعدا بهتون می گم-

 

اخه می ترسم بعدا هیچ وقت تو رو تا این اندازه توی معذورات نبینم برای همین بهتره االن هر چی داری -

 بگی.........راستی قسمت اعترافات رو با ذکر جزئیات بگو.

 

 اره کفر منو باال می ارهاین بی مزه گی شما دیگه د-

 

 تازه شدی مثل من منم از این مزخرفات بی سو تهی که تحویلم دادی و این رفتار بچه گانه ات کفرم باال اومده-

 

 می شه برید و مزاحم من نشید؟من االن کلی کار دارم.-

 

 حتما می خوای برای این پسره با رنگ زغالی متالیک بزک دوزک کنی.-

 

 که سعی می کردم نخندم گفتم:اصال به شما ربطی ندارهدر حالی

 

 بی تربیت.می دونی من بچه های بی ادب رو به جشن تولدم دعوت نمی کنم.-
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 کی حاال می خواد بیاد تولد شما؟-

 

 تو نکنه یادت رفته برای تولدت هدیه اوردم؟-

 

 باشه من براتون کادو می فرستم که بی حساب بشیم.-

 

 نمی خوای خودت بیای؟ یعنی-

 

 نه-

 

 ابروهایش را باال برد و با لحن جدی گفت:اگرنیومدی فقط بی معرفتی خودتو بهم ثابت می کنی و رفت.

 

 به چهر چوب در تکیه دادم و رفتنش را نگاه کردم.

 

 ناراحتش کردی-

 

 حقش بود.......می خواست باهام شوخی نکنه.-

 

 که با تو شوخی می کرد. اون که بار اولش نبود-

 

 بیخود-

 

 پس چرا وقتی ازت پرسید موضوع چیه حرفی نزدی؟-

 

 من حرفم یه چیز دیگه اس می گم اون نمی بایست در مورد من به کسی جرف می زد.-

 

 صدای مامان رشته افکارم را پاره کرد:رمینا اماده ای؟االن می رسن ها

 

ستادم و به تصویر خودم خیره شدم.موهای لخت وبلند ومشکی رنگم صورت مهتابی ام را به اتاقم رفتم و مقابل اینه ای

قاب گرفته بود.چشمان درشت و مژگان بلند و ابروان بلند و هاللی صورتم را زیبا نشان می داد و بینی خوش تراش و 

ارزیابی چهره ام بودم که در  گونه های برجسته و لبان کوچک به زیباییم جلوه ویژه ای بخشیده بود.در حال و هوای

 باز شد و بهناز وارد شد و با هیجان گفت:اومدن و با نگاهی به لباسهایم ادامه داد:ا پس تو که هنوز اماده نیستی

 

 شما بفرمایید االن می ام.-

 

کردم مادر  ی سالمچند دقیقه بعد از اتاقم خارج شدم و به سمتی که مهمانان نشسته بودند رفتم و با صدای تقریبا ارام

و پسر هر دو به احترامم از جا برخاستند در حالیکه با انها احوالپرسی می کردم انها را ارزیابی کردم بهمن فرق 

چندانی با عکسش نداشت ولی مادرش که چهره زیرکی داشت لحظه ای را برای نگاه کردن به من از دست نمی داد 
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به صحبت درباره محاسن پسرش کرد و در حالیکه روی سخنش بیشتر پس ار تعریف و تمجید از زیبایی من شروع 

با مامان و بهناز بود با شوق و ذوق از اخالق و شغل و وضعیت مالی تنها پسرش سخن می گفت نگاهی به مامان 

انداختم انگار از این همه تعریف خسته شده بود و با بی حوصلگی به صحبت ها گوش می داد در نظر پیرزن پسرش 

ق العاده مهربان خانواده دوست و ست و دلباز بود وهمچین موصوف به صفات نیکوی دیگری بود که جمع شدن فو

تمامی این صفات در یک فرد به نظر غیر ممکن می امد.نگاهی به بهمن انداختم لبخند خسته ای تحویلم داد گویا 

ساعت پیرزن قصد رفتن کرد و دوباره تاکید  خود او هم از صحبت های مادرش خسته شده بود.....باالخره بعد از یک

کرد که برای گرفتن جواب دو روز دیگر تماس می گیرد با رفتن انها بهناز مقابلم نشست و گفت:خب رمینا جون 

 نظرت چیه؟

 

 مختصر و مفید گفتم:بد نبودن

 

 با قیافه وارفته ای پرسید:یعنی پسندیدی؟

 

 ین خواستگارا که از قبل معلوم بود به طور کلی گفتمدر حالیکه بر می خاستم گفتم:جواب ا

 

 خب خیالم راحت شد گفتم نکنه تو اقا رو بپسندی و من شرمنده رزا بشم

 

 دستش را فشردم و گفتم:خیالتون را حت باشه بهناز جون

 

 لبخندی زد و گفت:من دیگه باید برم فقط دیر نکنید

 

باشه باعث تعجبم شد گمان می کرد مثل همیشه از رفتن به جایی طفره  جواب مامان که می گفت نه خیالت راحت

 برود ولی گویا فربد بدجنس خودش را حسابی در دل مامان جا کرده بود.

 

 با به یاد اوردن فربد دوباره حرصم گرفت و گفتم:منم که نمیام

 

بلند به زبان اورده ام و در حالیکه هول با شنیدن صدای مامان که می پرسید کجا متوجه شدم که فکرم را با صدای 

 شده بودم گفتم:تولد دیگه

 

 چرا؟

 

 خب حتما مهمون زیادی دارن

 

خب ما هم یکی از مهمونا در ضمن اقای فرهنگ همکار توئه گذشته از اون خیلی به ما کمک کرده نهایت بی ادبیه 

 اگر دعوتشون رو رد کنیم

 

 ب منم تبریک بگیدچرا رد کنیم شما برید و از جان
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 رمینا علت اصلی نیومدنت رو بگو

 

 دلیل خاصی نداره

 

دروغ می گی می دونی که از دروغ گفتن بدم می اد فقط ادمای بزدل می تونن خودشون رو راضی کنن و دروغ 

 بگن.به من بگو رمینا اتفاقی افتاده؟

 

 هم جروبحث داشتیم نه یعنی چیز مهمی نیست من و اقای فرهنگ امروز یه کم با

 

پس شما که با هم صحبت می کردید؟نکنه تو داری زیادی مته به خشخاش میذاری؟همکار و دوست نباید زود از 

 دست هم دلگیر بشن

 

ابروهایم را به عالمت تعجب باال بردم و گفتم:فامیل ام اضافه کنید به هر حال من به توصیه شما گوش می دم و تا نیم 

ضر می شم می دونید مامان حرف قشنگی زدید فقط امیدوارم خودتونم به حرفی که زدید اعتقاد پیدا ساعت دیگه حا

 کنید و بی انکه فرصتی به او بدهم به اتاقم رفتم

 

سعی کردم به گفته مامان اشتباه فربد را نادیده بگیرم و در جشن تولدش شرکت کنم در حالیکه دسته گل را در 

 م پشت سر مامان ایستادمدستم جا به جا می کرد

 

 با باز شدن در بهناز در حالیکه چهره اش از شادی می درخشید با خوشحالی به داخل خانه دعوتمان کرد

 

به محض ورود تینا را دیدم که با دلخوری مشغول صحبت با فربد بود.سریع حهت نگاهم را عوض کردم هنوز چند 

و با گرفتن دسته گل ارام گفت:می دونستم بی معرفت نیستی از این که  ثانیه نگذشته بود که فربد به سمت ما امد

 اومدی ممنون

 

بی انکه حرفی بزنم فقط سری تکان دادم و از مقابلش گذشتم بر خالف تصورم جشن تولد مختصری بود به جز ما و 

ربد بودند در جشن حضور خانواده اقای فرهنگ و اقای محمدی تنها دو مرد جوان دیگر که معلوم بود از دوستان ف

 داشتند

 

مشغول صحبت با اقای فرهنگ بودم که فربد امد و در حالیکه ما بین ما می نشست گفت:بخشید عمو جان مصدع 

 اوقات شدم خانومتون با شما کار فوری دارن شما برید و خیالتون راحت باشه من سنگر رو براتون حفظ می کنم

 

 را کمی به طرف من کشید و گفت:هنوزم که ناراحتی نمی خوای بگی چی شده؟ با رفتن اقای فرهنگ فربد خودش

 

 نه یعنی دارم سعی می کنم فراموشش کنم

 

 ولی من اگر با کسی مشکل پیدا کنم حتما در موردش صحبت می کنم تا مشکلم رو حل کنم
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 مشکل من یه چیز دیگه اس یعنی با صحبت کردن حل نمی شه

 

 مرگ کردن من حل می شه و با حرص نگاهم کرد پس حتما با دق

 

به قیافه اش خنده ام گرفت و سرم را به زیر انداختم که گفت:ببین من که نمی دونم تو چرا از دست من ناراحتی ولی 

 اگر به هر دلیلی ناراحتت کردم ازت معذرت می خوام و امیدوارم منو ببخشی

 

 عالمت این که چیکار می کنی می بخشی یا نه تکان دادلحظه ای به فربد نگاه کردم سرش را به 

 

 با خودم فکر کردم من محاله بدون دلیل از کسی معذرت خواهی کنم

 

 بله کار بزرگیه از عهده هر کسی بر نمی اد

 

 شایدم خودش می دونه چی کار کرده ولی به روی خودش نمی اره

 

ان بد قضاوت کنه؟گذشته از اون مگه توصیه مامانت رو فراموش کردی رمینا مگه تو نگفتی ادم نباید در مورد دیگر

 اگه نظر منو بپرسی می گم حاال که ازت معذرت خواهی کرده دیگه لوس بازی در نیار

 

 در همین افکار بودم که صدای فربد را شنیدم:اوه چقدر ناز می کنی

 

 باشه قبول می کنم

 

 و لوس کردی در ضمن یادت باشه که فردا علت این رفتارت رو توضیح بدیولی بار اخرت باشه که این قدر خودت

 

 خواستم جوابی به او بدهم کهتینا را دیدم که مقابل ما ایستاد و گفت:باالخره چی کار می کنی دیر شد ها

 

 نه دیگ هام اصرار نکن

 

 اخه من بهش گفتم نذار بدقول بشم

 

در ضمن برات درس عبرتی می شه که دیگه بدون هماهنگی از طرف دیگران  به من مربوط نیست تو چه قولی دادی

 به این و اون قول بیخود ندی

 

 فربد تو نمی تونی با من همچین کاری کنی

 

 بدون اینکه من حرفی بزنم خودت برو

 

ر لب حالی که زینیم نگاهی به تینا که از شدت عصبانی سرخ شده بود انداختم با خشم صورتش را برگرداند و در 

 چیزی می گفت رفت
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عجیبه دختره نمی فهمه من هر کسی رو به جشن تولدم دعوت نمی کنم فقط بعضی ها می تونن حضور داشته باشن 

 الکی که نیست همه پاشن بیان

 

 با تمسخر گفتم:عجب پس افتخار بزرگی نصیبم شده

 

 ولی حیف که قدرش رو نمی دونی

 

 ذاشتم و گفتم:همه مهموناتون اومدن؟متلکش را بی جواب گ

 

 چطور تو منتظر شخص خاصی هستی؟

 

 اوهوم

 

 فربد سر و چشم و ابرویش را به معنی چی کسی تکان داد و همزمان پرسید:کی؟

 

 دختر مورد عالقه اتون

 

 فربد با خونسردی ذاتی خودش گفت:اون که اومده

 

 گر شما در ان واحد چند تا دختر مورد عالقه دارین؟با تعجب نگاهی به او انداختم و گفتم:م

 

 فعال که فقط یکی دارم یعنی به نظر تو کمه؟

 

 می دونید من از ادمایی که دیگران رو سر کار می ذارن هیچ خوشم نمیاد

 

 منم خوشم نمیاد ولی منظورت چیه؟

 

 کامال روشنه البته اگر بازم خودتون رو به...وادامه ندادم

 

واهش می کنم ادامه بدید چرا ساکت شدید؟گفتم که وقتی خیلی مودبانه باهام حرف می زنی فرداش سوءهاضمه خ

 می گیرم منظورت رو واضح بگو قول می دم خنگ بازی از خودم در نیارم

 

 اصال بهتره فراموش کنید چی گفتم

 

 باور نداشته باشینه به نظر من بهتره حرفتو کامل بزنی مگر این که خودتم حرفات رو 

 

 اینش اصال مهم نیست مهم اینه که شما اونو سرکار گذاشتید
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در حالیکه سعی می کرد صدایش را پایین نگهدارد با عصبانیت گفت:می شه بگی کدوم احمقی رو سر کار گذاشتم که 

 خودم نمی دونم

 

 من اصال علت این انکار شما رو نمی فهمم

 

 ات رو راست و پوست کنده نمی زنی نمی فهمم باالخره می گی اون یعنی کی؟منم علت این که تو حرف

 

 بی حوصله گفتم:اون یعنی بیتا

 

 با تعجب گفت:بیتا؟تو بیتا رو از کجا می شناسی؟

 

 من نمی فهمم اینا چه ربطی به موضوع داره

 

 حتما یه ربطی داره تو جواب بده

 

 شما نبودیددوبار اومد شرکت شما روببینه ولی 

 

 منو ببینه

 

 اوه واقعا که منم سر کار گذاشتید یه طوری رفتار می کنید انگار روحتون از موضوع خبر نداره

 

 نه به خدا من اصال نمی فهمم تو چی می گی؟

 

 با حرص نگاهش کردم و بی هیچ حرفی برخاستم و رفتم

 

 کیه داده با تعجب نگاهی به او انداختم و گفتم:سالمتا وارد پارکینگ شدم فربد را دیدم که به ماشینم ت

 

 سالم چه عجب باالخره اومدی

 

 در حالیکه در ماشین را باز می کردم گفتم:مگر امروز دوشنبه نیست؟

 

 چرا دوشنبه اس و در واقع روز تعطیلی من ولی با تو کار دارم

 

 با من؟

 

قعا منو گیج کرده ببین فقط هر چی می دونی بدون اینکه سوال حاال نوبت تو شد که خنگ بشی حرفای دیشب وا

 پیچت کنم بگو

 

 در حالی که وارد خیابون اصلی می شدم گفتم:یعنی می خواید بگید شما از هیچی خبر ندارید؟
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 یعنی تو فکر می کنی من از چیزی خبر دارم و خودمو به ندونستن می زنم؟یعنی تو فکر می کنی من اگر از چیزی

 خبر داشتم از ساعت هفت توی پارکینگ منتظر جنای عالی می موندم؟

 

 در حالیکه شرمنده شده بودم گفتم:می دونید شاید من اصال نمی بایست توی این قضیه دخالت می کردم

 

 باور کن قضیه ای نبوده که تو دخالت کنی یا نکنی حاال هر چی می دونی بگو

 

 مطمئن باشید به تینا حرفی نمی زنمچمن حرفتون رو باور می کنم و 

 

 به تینا ممکنه ماشین رو جایی پارک کنی و با دستش به جایی اشاره کرد و گفت:مثال اونجا

 

 ولی االن ساعت هشت و نیمه.......

 

 من با عمو تماس گرفتم و از قول تو گفتم امروز یک ساعت دیر تر می ری شرکت

 

 هم در پارک قدم می زدیم چند دقیقه بعد شانه به شانه

 

 فکرم مشغول شده بود

 

 خب منظورت از سر کار گذاشتن چی بود؟

 

تقریبا سه هفته پیش بود که دختری اومد شرکت و خودش رو دوست شما معرفی کرد و گویا با شما قرار داشت ولی 

 شما دیر کرده بودید و بعد از اینکه باهاتون تلفنی صحبت کرد رفت

 

 ن داری اشتباه می کنیباور ک

 

شاید دفعه قبل رو اشتباه کرده باشم ولی ذیروز رو نه چون می خواست ازم کمک بگیره تا یه هدیه خارق العاده برای 

 تولدتون بگیره

 

 برای من؟

 

 بله گویا باورش نمی شد من از سالیق شما اطالعی ندارم

 

 خب بقیه اش؟ خب پس حاال علت اون همه اصرار تینا رو می فهمم

 

 همین

 

 چی گفت که تو فکر می کنی باورش نشد
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 مزخرفاتی که ارزش گفتن نداره

 

 تو از حرفایی که اون گفته ناراحتی؟

 

در جوابش سکوت کردم که دوباره گفت:من نمی فهمم تو تا دیروز ظهر با من مشکلی نداشتی ولی وقتی من برگشتم 

او بهت حرفی نزده چرا دیگه از من دلگیری ببین من فکر می کنم تو درست  تو زیر رو رو شده بودی پس اگر

 متوجه نشدی

 

 ولی اون کسی که درست متوجه نشده بیتاست چون حتی به ذهنش خطور نمی کرد که رقیبش تینا باشه 

 

 پس اون فکر می کرد تو رقیبش هستی تو از این ناراحتی؟

 

 ط از این قضاوت فربد ناراحت بودمباز هم در جوابش سکوت کردم من فق

 

 پس چرا حرف نمی زنی؟باید حرفا رو کلمه کلمه از زیر زبونت بیرون بکشم؟

 

با عصبانیت گفتم:نه من از شما ناراحتم از این که هر چی از من می دونستید به اون دختره از خود راضی گفتید شما 

ستم و با قدم های بلند از او دور شدم اما هنوز چند قدمی برنداشته حق نداشتید از اعتماد من سوءاستفاده کنید و برخا

 بودم که بازویم کشیده شد

 

به عقب برگشتم و فربد را دیدم که دوباره به طرف همان صندلی که روی ان نشسته بودیم می کشاندم:واقعا برای 

از اول اشناییمون همه حرفایی که بهم خودم متاسفم تو فکر می کنی من هر چی از تو می دونستم به دیگران گفتم 

گفتی رو مثل یه راز حفظ کردم همه اتفاقاتی که برات افتاد رو مثل کسی که اصال خبر نداره برای هیچ کس نگفتم 

ولی تو با بی رحمی حرفای دختری رو که دوبار بیشتر ندیدی باور می کنی و در باره من همچین قضاوتی می کنی پس 

 ر مورد منو از کجا فهمیده؟اون این اطالعات د

 

 چه اطالعاتی؟

 

این که من اول منشی شما بودم این که بعدا سهامدار شرکت شدم این که همسایه شمام این که اکثرا توی خودمم و 

اما یه چیز دیگه اگر شما در اثر معاشرت با من کسل می شوید چرا سعی نمی کنید طوری برنامه تون رو ردیف کنید 

بینید تا مثل من دلمرده نشید؟و خواستم بلند شوم که فربد در حالی که دستم را می گرفت گفت:فقط چند که منو ن

 لحظه صبر کن بعد هر جا خواستی برو حاال یه لحظه به چشمهای من نگاه کن

 

لند سرم را ب نگاهم را همچنان به زیر انداختم ولی باالخره در اثر فشار دست فربد که به دور بازویم حلقه شده بود

 کردم و به چشمانش خیره شدم
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 فقط یه کلمه بگو تو باور می کنی که من همچین حرفایی زده باشم؟

 

مردد بودم عقلم او را متهم می کرد ولی احساسم گفته عقل را رد می کرد صدای فربد ذهنم را به هم ریخت:پس باور 

 کردی

 

ا لحن پرخاشگرانه ای گفتم:اشکال کار همینجاست که هر چی سعی بازوین را به شدت از دستش بیرون کشیدم و ب

 می کنم نمی تونم باور کنم که شما همچین حرفایی زده باشید و برخاستم و با عجله به راه افتادم

 

چند ثانیه بعد فربد خودش را به من رساند و گفت:صبر کن حاال برای چی این قدر تند راه می ری؟نمی خوای به 

 گوش بدی؟مطمئنم اگر حرفام رو بشنوی این قدر به من کم لطفی نمی کنی حرفای من

 

 بی انکه جوابی به او بدهم سوار ماشین شدم و به محض سوار شدن فربد حرکت کردم

 

پنج دقیقه اول به سکوت گذشت ولی باالخره صبر فربد تمام شد و شروع کرد به صحبت کردن:من حدس می زنم که 

رو تینا به بیتا گفته نمی دونم خبر داری یا نه ولی تینا و بیتا دوست چندین و چند ساله ان البته اینم  همه این اطالعات

باید اضافه کنم که بیتا دختر زیاد جالبی نیست واون قسمت هایی که از قول من گفته در واقع یا ساخته و پرداخته 

م اینه که من این حرفا رو نزدم و مهم تر اینه که تو باور ذهن خودش بوده یا تینا بهش یاد داده ولی اینا مهمنیست مه

 کنی

 

 سوالی را که مدت ها بود از خودم می پرسیدم ناخوداگاه بر زبان اوردم و گفتم:چرا تینا از من خوشش نمیاد؟

 

 یعنی خودت نمی دونی؟

 

 منظورتون حسادته ولی تینا چیزی از من کم نداره که بخواد به من حسادت کنه

 

می دونی تینا دختریه که بعضی مسائل روخیلی زود می گیره و عکس العمل نشون می ده ولی امیدوارم هر چه زودتر 

 این عادت زشتش رو ترک کنه

 

 چه مسائلی؟واضح تر حرف بزنید

 

گیری ایی بفعال امکانش نیست ولی اگر همین طوری ادامه بدی مجبورم یه کم واضح تر حرف بزنم تا باالخره یه چیز

 و خندید.

 

 بی توجه به متلکش گفتم:منم امیدوارم تینا دست از سر من برداره چون دیگه کم کم حوصله ام رو سر برده

 

 خیالت راحت باشه..........مطمئن باش که دیگه از تینا رفتار اشتباهی سر نمی زنه.-

 

 رم خوشبخت بشید.پس عالوه بر بی سلیقگی خوش خیالم هستید به هر حال امیدوا-
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مرسی....میدونی من که تمام تالشم رو برای خوشبختی اون به کار می گیرم و امیدوارم منو همون اندازه بخواد که -

 من می خوامش

 

 از این نظر که خیالتون راحت باشه.......خیلی شما رو دوست داره.-

 

د منو درک کنه به عقایدم احترام بذاره خواسته هام براش اخه می دونی تنها دوست داشتن فایده نداره..........بای-

 مهم باشه و سعی کنه اونا رو عملی کنه.

 

 به نظر من بهتره قبل از خواستگاری این حرفا رو بهش بزنید.-

 

 بهش گفتم دیگه راستی قراره توی این چند روز بریم خواستگاری........خیلی هیجان زده ام نمی دونم جوابش چیه؟-

 

 بی حوصله گفتم:خب معلومه جوابش مثبته.

 

 اخه چند تا خواستگار خوب براش اومده ولی همه رو رد کرده به نظر تو چه دلیلی می تونه داشته باشه؟-

 

 خب حتما منتظر شما بوده.-

 

طر این بد به خافربد با لحنی حاکی از ناباوری گفت:راست می گی؟یعنی به این خاطر بوده؟نمی دانم چرا از دست فر

 اشتیاقش حرصم گرفته بود.

 

 صدای خود حقیقی ام در گوشم پیچید:رمینا یعنی واقعا نمی دونی که تو داری حسادت می کنی؟

 

 حسادت؟اخه به کی؟-

 

 به تینا.........چون مورد عالقه فربد-

 

 من اصال تینا رو هیچ وقت به حساب نمی ارم.-

 

 فربد دوست داشته باشه حسادت می کنی البته به جز تینا.پس تو به هر دختری که -

 

 مزخرف می گی-

 

 به چه دلیلی مزخرف می گم.اصال علت این بی حوصلگی چیه؟چرا حرف نمی زنی؟-

 

 چون دلم نمی خواد حس کنجکاوی ادمای فضول رو ارضا کنم.-
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ت کجاست مثل اینکه داشتم باهات حرف می مشغول سوال و جواب با خودم بودم که صدای فربد را شنیدم:حواس

 زدم ها

 

 در حالیکه هول شده بودم گفتم:ببخشید یه لحظه حواسم پرت شد.

 

 اشکالی نداره........حاال چی دوست داری برات بگیرم.-

 

 با گیجی گفتم:برای من؟

 

 بی می خرم حاال چی دوست داری؟ای بابا گفتم اگر همون طور عقیده داری جواب مثبت گرفتم برات یه هدیه حسا-

 

 دوباره حرصم گرفت و بالفاصله گفتم:هیچی...یعنی نیازی نیست دست و دلبازی کنید.

 

 چرا؟-

 

 به هزارو یک دلیل.-

 

 من همیشه عقیده دارم که اخرین دلیل قانع کننده ترین دلیله پس تو همون اخری رو بگو.-

 

 تینا از این کار خوشش نمیاد-

 

 به تینا چه ربطی داره؟-

 

در حالیکه پیاده می شدم گفتم:کی بود می گفت خدا کنه دختر مورد عالقه ام از جریان کادوی تولد چیزی 

 نفهمه.....به هر حال من هیچی نمی خوام.

 

 ولی من باید برات هدیه بگیرم.-

 

که با وحشتی ساختگی گفت:البته اگر این جوری با عصبانیت نگاهش کردم و دهانم را باز کردم تا جوابی به او بدهم 

 منو نگاه کنی برات هدیه نمی گیرم و در حالیکه می خندید جلوتر رفت.

 

به محض ورود به شرکت با الناز روبرو شدم.با عجله به او سالمی کردم و رد شدم.ولی با صدای الناز که به نام می 

کلی کار دارم سرم که خلوت شد میام اتاقت و بی انکه منتظر جواب او خواندم به عقب برگشتم و گفتم:الناز جان االن 

بمانم شتابزده به اتاقم رفتم و یکراست پشت میز کارم نشستم و مشغول به کار شدم و زمانی به خود امدم که یک 

 ساعت تا پایان ساعت اداری باقی مانده بود.دفتر مقابلم را بستم و به اتاق الناز رفتم.

 

 باالخره اومدی. چه عجب-
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 به خدا خیلی کار داشتم........خب چه خبر خوبی؟-

 

 خبرا که پیش توئه از بهمن چه خبر اومدن؟-

 

 یعنی تو نمی دونی؟-

 

 در حالیکه می خندید گفت:مامانش که ازت خیلی خوشش اومده.

 

خدانگهدار حرف دیگه ای نزد یعنی  ولی مامانم که اصال راضی نبود عال الخصوص که بهمن به جز سالم و مرسی-

 شایدم می خواست حرف بزنه ولی مامانش اجازه نمی داد.

 

 اره یه کم پر حرفه.-

 

 یه کم نه خیلی کم.-

 

 الناز در حالیکه خودش را برای رفتن اماده می کرد پرسید:یعنی ردش می کنی؟

 

گفتم:نیم ساعت مونده ها اصال چه معنی داره که ادم نیم  با اجازه جناب عالی و در حالیکه نگاهی به ساعت می کردم-

ساعت زودتر از محل کارش بیرون بره؟چرا کم کار می کنی؟چرا وجدان کاری نداری؟چطوری پولی که براش 

 زحمت نکشیدی از گلوت پایین میره؟

 

 مثل اب خوردن شایدم راحتتر........تا فردا رمینا خانوم.-

 

تم:خدا نگهدارت باشه ولی سعی کن موقعی که خواستی از خیابون رد بشی زیاد به این طرف و دستی تکان دادم و گف

 اون طرف نگاه نکنی تا باالخره یه تصادفی کنی که من از شرت راحت بشم.

 

 الناز در حالیکه می خندید گفت:خدانگهدار تو دیوونه ام باشه و رفت.

 

  
 

 همراهم بلند شد دکمه را فشردم و گفتم:بله از شرکت خارج شدم که صدای زنگ تلفن

 

با شنیدن صدایش تازه فهمیدم که چقدر دلم برایش تنگ شده.در حالیکه سعی می کردم انهگ صدایم طبیعی باشد 

 گفتم:سالم حالتون خوبه؟

 

 خوبم تو چطوری؟-

 

وز کجا بوده که خیلی مشتاق و نگران جواب احوالپرسی او را دادم و با خودم فکر کردم چطور از او بپرسم این دو ر

 به نظر نیایم و باالخره پرسیدم:شما کم پیدایی یا ما کم سعادتیم؟
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هیچ کدوم من یه کاری برام پیش اومده بود البته باید ببخشی که بی خبر همه کارا رو روی دوش تو انداختم.حاالم -

 افی شاپ سر خیابونیه زحمتی برات دارم..........اگر برات امکان داره بیا ک

 

در حالیکه تعجب کرده بودم گفتم:تا پنج دقیقه دیگه اونجام و تماس را قطع کردم.پنج دقیقه بعد داخل کافی شاپ 

روبروی فربد که در عالم فکر و خیال غرق شده بود نشسته بودم.پس از چند لحظه سکوت رت شکستم گفتم:پس 

 چرا حرف نمی زنید؟

 

ین فکر می کنم که اگه بعد از این که من حرفام رو زدم تو باز یه جواب سرهم بندی تحویلم می دونی دارم به ا-

 دادی چیکار باید بکنم؟

 

 فکر نمی کنم تا حاال جواب سرهم بندی تحویل شما داده باشم.-

 

حسابی بدی اتفاقا در این مورد همیشه جوابات همین طوری بوده ولی این بار دلم می خواد جوابم رو درست و -

 باشه؟

 

 بی انکه جوابش رو بدهم گفتم:بهتره حرفاتون رو بزنید.

 

اول قهوه ات رو بخور بعد اگه تصمیم گرفتی اون طور که من می خوام جواب بدی بگو تا بریم توی پارک و صحبت -

 کنیم.

 

بر وید دیگر نمی توانستم در براارام رام قهوه ام را نوشیدم.به شدت کنجکاو شده بودم.یعنی فربد چه می خواست بگ

 کنجکاویم مقاومت کنم و گفتم:باشه قبول.

 

فربد لبخند خسته ای زد و گفت:تو که از این تیپ دخترا نیستی که اول به ادم قول می دن بعد زیرش می زنن........به 

 نظر تو چطوری می تونم مطمئن باشم که تو کلک نمی زنی و به انتظار جواب نگاهم کرد.

 

در حالیکه سعی می کردم خونسرد باشم گفتم:من اگر جای شما بودم برای اینکه مطمئن بشم که طرف کلک نمی زنه 

 اصال ازش سوال نمی پرسیدم.

 

 فربد به طرف در کشاندم و گفت:حاال که جای من نیستی ولی اگر بخوای کلک بزنی نه من نه تو.

 

 وز مونده؟بی حوصله گفتم:تهدیداتون تموم شد یا هن

 

 می دونی دیشب کی اومده بود خونه ما و بی انکه منتظر جواب من بماند گفت:خانوم رجبی.....می شناسی که؟-

 

 همسایه طبقه دوم منظورتونه؟-
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 اره یا بهتر بگی خواستگارت-

 

 خب این موضوع چه ربطی به من داره؟-

 

 نگو هنوز نفهمیدی برای چی اومده بود؟-

 

 ا پایین انداختم و حرفی نزدم.سرم ر

 

می دونی یه طوری حرف می زد که انگار جواب منفی تو تقصیر ما بوده و در لفافه به بهناز می گفت شما یه طوری از -

برادر من صحبت کردی که حتی دختره نخواست یه نظر برادرم رو ببینه در صورتی که مامان بیچاره تمام حرفایی که 

 درش گفته بود مو به مو به شما تحویل داده ولی خانوم رجبی باورش نمی شد.خانوم رجبی از برا

 

 با عصبانیت گفتم:خب اون مشکل خودشه

 

 ببین من کاری با خانوم رجبی ندارم حرفم یه چیز دیگه اس می گم تو چرا حتی نخواستی پسره رو ببینی؟-

 

 چون فعال قصد ازدواج ندارم.-

 

فاست قصد ازدواج ندارم دیگه چه صیغه ایه چطور روزی که اومدم در مورد مهیار باهات این حرفم از اون حر-

صحبت کنم نگقتی قصد ازدواج نداری.......من اصال سر از کار تو در نمی ارم.مهیار رو رد کردی به خاطر اینکه عقیده 

ه رو به اطر شغلش رد کردی یکی دیگداشتی از تو باالتره یکی دیگه به خاطر قیافه اش نپسندیدی یکی دیگه رو به خ

یه دلیل واهی دیگه یعنی تو نتونستی از بین این شش هفت خواستگاری که داشتی یک نفر رو انتخاب کنی؟اصال 

 چطور تونستی این پسره.......رجبی رو می گم رد کنی؟

 

حتما برای رد کردن یه  در حالیکه سعی می کردم خونسر باشم گفتم:ولی من هیچکس رو به دلیل واهی رد نکردم

 دلیل موجه داشتم.

 

 دلیل موجه خیلی عالقه دارم این دلیل موجه تو رو بشنوم.-

 

 من اصال دلیل این کنجکاوی شما رو نمی فهمم ولی تو قول دادی جواب سوال منو بدی

 

 یعنی چی؟من چه می دونستم شما می خوای همچین سوالی بپرسید

 

 پرسی در چه موردی می خوام باهات حرف بزنمخب می خواستی از اول ب

 

 ولی دلیل من کامال خصوصیه نمی تونم بگم

 

 ببین من خیلی برام مهمه که بفهمم تو چته؟
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 چرا باید براتون مهم باشه

 

 دوباره تو جواب سواالی منو با سوال دادی؟

 

 چرا همیشه من باید اول حرف بزنم؟

 

ه حرف بزرگتر از خودش گوش میده و اما در مورد جواب سوالت اگر تو برام حرف چون یه دختر خوب همیشه ب

 بزنی و واقعیت رو بگی منم قول می دم دلیل اصرارم رو بهت بگم.

 

 چه معلومه بعد از این که همه چیز رو فهمیدید دلیل اصلی اصرارتون رو به من بگید

 

اعتماد نداری دیگه از..........و بی انکه جمله اش رو تکمیل کند بلند  می دونی اگر تو بعد از این همه مدت هنوز به من

 شد

 

از خودم شرمنده شدم.فربد راست می گفت چطور بعد از ان همه لطفی که در حق من انجام داده بود این حرف را به 

 او زده بودم؟بالفاصله دستش را گرفتم و گفتم:معذرت می خوام

 

کرد نشست دستش را رها کردم و به فکر فرو رفتم..........چطور می توانستم دلیل اصلی  فربد در حالیکه نگاهم می

رد خواستگارانم را به او بگویم مسلما اگر می فهمید تا مدتها برای مسخره کردن احتیاج به سوژه جدیدی نداشت 

 ولی می بایست دلیلی را عنوان می کردم که قانع شود

 

 :چطوره همون دلیلی رو که همیشه خودتو باهاش گول می زنی رو بگیصدای درونم در گوشم پیچید

 

با خوشحالی در دلم گفتم:باالخره یه بار وجودت مثمر ثمر بوداما تا خواستم شروع کنم فربد گفت:نه بهتره من اول 

 حرفام رو بزنم و دلیل اصلی اصرارم رو بهت بگم فقط شنیدن حرفام یه شرط داره.

 

 شدت کنجکاو بودم که حرف هایش را بشنوم گفتم:باشه قبولدر حالیکه به 

 

ابروهایش را در هم کشید و گفت:دوباره تو قبل از اینکه شرط رو بشنوی اونو قبول کردی شاید اون شرط یه خواسته 

 نا به جا بود.

 

 بی حوصله گفتم:خب چه شرطی؟

 

ه جواب عجوالنه و بی فکر تحویلم ندی......ببین.........اخه اینکه حرفام رو باور کنی و روی اونا حسابی فکر کنی و ی

چطوری بگم می دونی من ..........از همون روز اولی که دیدمت نسبت بهت یه حس یداشتم یعنی همیشه دوست 

ه کداشتم با ادمای منحصر به فرد سروکار داشته باشم و باالخره تو سر راهم قرار گرفتی........با جوابای سرباالیی 

اونروز بهم دادی به خودم گفتم فربد این همونیه که همیشه دنبالش بودی و به همین خاطر قبولت کردم....فردای 
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اون روز عازم جنوب بودم اما مثل پسر بچه ها هیجان داشتم هر چه زودتر کارمو تموم کنم و بیام شرکت.تو این 

برای دیدنت بیشتر شد......باالخره اولین روزی که قرار  مدت دوسه بار باهات تلفنی حرف زدم و با جوابات اشتیاقم

بود بیام شرکت رسید.برای اینکه بهتر بشناسمت و ببینم چه کار می کنی بدون اینکه متوجه بشی از جلوی اتاقت رد 

 شدم و توی اتاق خانوم گلچین منتظرت موندم.با اومدنت به خانم گلچین که می خواست خبرت کنه اشاره ای کردم و

توام به خیال این که کسی نیست شروع کردی به شلوغ کردن.باورم نمی شد که تو شوخی ام بلد باشی.....به خودم 

گفتم پس دختر شوخ طبعیه ولی علت این رفتار خشکت رو با خودم نمی فهمیدم....دلم می خواست یه طوری بشه که 

ت بدونم و خوشبختانه تینا این فرصت رو به وجود این دیوار نااشنایی از بینمون برداشته بشه و بیشتر در مورد

اورد.هر چند من هنوز از اینکه تینا اون کار رو کرد شرمنده توام ولی شاید اگر همچین کاری نمی کرد من نمی 

تونستم به تو نزدیک بشم....وقتی اون ماجرای کذاییی تو راه پله پیش اومد تصمیم گرفتم تا خیالم از جانب تو راحت 

نرم جنوب خالصه مشکل رو به کمک مهیار حل کردم و رفتم ولی از رفتار خودم تعجب می کردم.......اخه چه نشده 

مرگم شده بود که نه دست و دلم به کار می رفت نه حوصله گردش و تفریح رو داشتم....ولی وقتی اومدم شرکت 

 تازه فهمیدم چه دردی دارم.........

 

و بود و با دیدنت از نظر روحی شارژشدم اون روز توی عروسی خانوم گلچین وقتی علت اون همه بدخلقی دلتنگی ت

دیدمت که بی توجه به چشمهای مشتاقی که بهت دوخته شده مشغول صحبت با عمو بودی چقدر کیف 

کردم....هرچند از احساس تو نسبت به خودم خبر نداشتم ولی یه جورایی نسبت بهت احساسا مالکیت می کردم 

میدیدم بقیه به خاطر من که کنارت نشستم به خودشون اجازه نمی دن جلو بیان غرق در لذت و غرور می ووقتی 

شدم ولی اخر شب همه خوشحالیم از بین رفت.....می دونستم مامانت یه اخالقای خاصی داره و تو رو حرف مامانت 

شق منم باشی نمی تونیم بهم حرف نمی زنی مطمئن بودم اگر نظر مامانت نسبت بهم عوض نشه حتی اگر عا

برسیم.برای همین سعی کردم نظر مامانت رو نسبت به خودم عوض کنم و باالخره با کمک بهناز این مشکلم حل شد 

ولی مثل اینکه قرار نبود مشکالت من تموم بشه چون یه روز مهیار اومد و خبر داد بهت عالقه مند شده و بدتر از اون 

تگاری کنم........مهیار رو دوست داشتم ولی نمی تونستم به خاطر اون از تو بگذرم می خواست که من براش خواس

باالخره تصمیم گرفتم همون روز برای هردومون خواستگاری کنم ولی وقتی مهیار رو بدون لحظه ای فکر رد کردی 

 واستگار بعدی اومدپشیمون شدم و گفتم با این طرز برخورد االن منم خیط می کنه.خالصه روزها می گذشتن تا خ

اونطوری که تو به عکسش نگاه کردی به خودم گفتم کار تموم شد با دیدن عکسش تازه فهمیدم کجا دیدمش توی 

عروسی خانوم گلچین اون شب تمام حواسم بهش بود از لحظه ای که اومده بود حواسش پیش تو بود انگار تو یکی 

ز اینکه تو متوجه اش نبودی دیوونه شده بود چند بار که دورو توی عروسی شرکت کردی و بقیه مجسمه ان بیچاره ا

برت خالی بود می خواست بیاد طرفت سر موقع خودمو بهت رسوندم و حسابی حالش رو گرفتم نمی دونی چقدر 

قیافه وارفته اش دیدنی بود ولی نه به اندازه من بعد از دیدن عکسش دست تو....بهر حال به کمک بهناز نظر تو رو 

جع به پیشنهادش فهمیدم و خیالم راحت شد اما این خیال راحت چند روز بیشتر دوام نداشت چون مامان دوباره یه را

خبر بد بهم داد.....وقتی اوصاف خواستگارت رو برام گفت با توجه به طرز فکرت گفتم این همونیه که رمینا می خواد 

ومد باال و جواب ردت رو برام اورد من چی گشیدم فقط خدا هر کار کردم نتونستم بیام خواستگاریت ولی تا مامان ا
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می دونه.با شنیدن جواب ردت اول خوشحال شدم ولی دوباره فکر و خالل به سرم افتاد و به ان به نتیجه رسیدم که تو 

 خوابمب منتظر یه ادم خاصی و به خاطر قول و قراری که با اون گذاشتی بقیه رو رد می کنی با این فکر دیگه نتونستم

 

از دو روز پیش تا االن مدام با خود فکر می کردم و باالخره به این نتیجه رسیدم که حرفام رو رک و پوست کنده بهت 

بزنم وخودمو از این برزخ نجات بدم.حاالم احساس خوبی دارم چون اگر جوابت مثبت باشه به ارزوم رسیدم اگرم 

اخر عمر با خودم در گیر نیستم که شانسم رو برای کسی که دوست منفی باشه باالخره خیالم راحت می شه و تا 

داشتم امتحان نکردم....حاال که دلیل اصرارم رو فهمیدی امیدوارم حداقل روی حرفام فکر کنی عجله نکن اگه به این 

م انتیجه رسیدی که من به دردت نمی خورم رک و راست بهم خبر بده البته طبیعیه که در اون صورت تحملش بر

خیلی سخته اما مهمتر از من تویی من فکرمی کنم این ماجرا اگر دو طرفه نباشه هیچ اخرو عاقبت خوبی نداره من 

 حرفامو زدم دیگه بقیه اش دست خودته.

 

انقدر از خرفای فربد متعجب شده بودم که تا چند دقیقه نتوانستم هیچ عکس العملی از خودم نشون بدهم و زمانی به 

 که اثری از فربد نبود.خودم امدم 

 

 

 

اصال نفهمیدم کی و چطور به خانه رسیدم.حتی یک کلمه از حرفای مامان و جوابهای خودم را به خاطر نمی اورم.تنها 

چیزی که تمام ذهنم را اشغال کرده بود فربد و حرف هایش بود یعنی راست می گفت؟یعنی می خواسته مثل همیشه 

 شوخی کنه؟

 

قیافه فربد نشونی از شوخی بودن حرفاش نداشت قیافه فربد یک لحظه مقابل چشمانم امد چهره اش  نه غیر ممکنه

 کامال جدی بود حتی از ان نگاه شوخ و لبخند های همیشگی هم خبری نبود.

 

 پس نمی تونه حرفاش شوخی باشه

 

م از خودم تعجب کردم چطور انقدر با این نتیجه گیری اسوده خاطر در تختم غلتی زدم و دوباره به فکر فرو رفت

تغییر کرده بودم چرا ته دلم از این که حرفهای فربد شوخی بود می لرزید؟یعنی این قدر برای من مهم بود که مورد 

عالقه فربد باشم.نا خود اگاه لبخندی بر لبانم نشست و حس کردم موجی از شادی تمام وجودم را گرفت.دستم را 

 ند می تپید؟روی قلبم گذاشتم.چقدر ت

 

 یعنی از عشق که این قدر تند می زنه؟

 

صدای خودم در گوشم پیچید:جز عشق هیچ عنصر دیگه ای نمی تونه قلب رو اینقدر تند به تپش واداره حاال بهتره 

 بریم سر اصل مطلب نظرت راجه به فربد چیه؟ 

 

 نمی دونم
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من نه تو مدتهاست ارزوی همچین پیشنهادی رو داشتی حاال  نمی دونی؟با هر کسی می تونی رو راست نباشی ولی با

 می گی نمی دونی اگر تردید داشتی چرا مثل بقیه همون اول جوابش رو ندادی؟

 

 خب خودش گفت االن جواب نده

 

صدای دورنم پوزخند زد:توام چقدر به حرف فربد گوش می کنی می دونی این مسخره اس که ادم سر خودشم کاله 

 ....باالخره چیکار می کنی؟بذاره.

 

 نمی دونم نظر مامان راجع به فربد چیه؟

 

 تو فعال به نظر مامانت کار نداشته باش اول نظر خودت بگو

 

 خب فربد از هر نظر که فکر می کنم مطلوبه....مهم تر از همه اینکه

 

 کن اینکه چی؟چرا جرات نمی کنی حرف اخرتو بزنی؟بگو که دوستش داری اعتراف

 

 ناخوداگاه چهره فربد جلوی چشمان مجسم شد و صدایش در گوشم پیچید:قسمت اعترافاتت رو با ذکر جزئیات بگو

 

 بی اراده لبخندی روی لبانم نشست.......چرا می خواستم به خودم دروغ بگویم؟

 

 اره بهتره با خودت روراست باشی تو فربد رو دوست داری؟-

 

 نمی دونم این همه عشق چطوری چند ساعته به وجود اومده؟اره دوستش دارم فقط 

 

صدای درونم غرید:تو چی می گی؟تو فربد رو دوست داشتی اونم از همون اول فقط نمی خواستی باور کنی......نمی 

 خواستی به احساست اجازه جلون بدی

 

تی اینو قبول کنی..........به تو همیشه به دختر مورد عالقه فربد حسادت می کردی ولی هیچوقت نمی خواس

خاطرحسادت بود که متوجه نمی شدی خصوصیات تو یکیه یعنی تو نفهمیدی اون دختر قد بلند و الغر و کشیده با 

پوست سفید چشم و ابروی مشکی خودتی؟حاال شاید بگی این خصوصیات رو شاید صدتا دختر دیگه ام داشته باشن 

 اهت وجود داشته باشه از نظر اخالقی؟ولی چطور ممکنه بین شما این قدر شب

 

صدای فربد در گوشم پیچید:این قدر اخم نکن وقتی می خندی من یاد دختر مورد عالقه ام می افتم.اونم مثل تو می 

خنده......می دونی نشونه یه دختر شرقی چیه؟ابروهای بلند و هاللی با چشمهای مشکی که کمی کشیده باشه درست 

 رد عالقه ام.مثل تو و دختر مو
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صدای درونم دوباره گفت خصوصیات اخالقی رو چی می گی؟یادته همیشه می گفت دختر مورد عالقه ام درست مثل 

تو لجباز و دل گنده اس....اونم مثل تو فکر می کنه می تونه خودش از پس همه کارا بر بیاد....اصال همه اینا به کنار 

 ؟چند بار اونو در حال نگاه کردن به خودت غافلگیر کردی؟پس تکلیف اون نگاههای مشتاق فربد چیه

 

 بارها ولی...............

 

ولی نداره خودتم می دونی که بیخودی داری دل دل می کنی.......می دونی چرا مثل بقیه لحظه ای تردیدش 

چون اصال موردی برای نکردی؟چون فربد رو دوستش داشتی و داری.....پس بیخودی ادای ادمای دودل رو در نیار 

 تردید وجود نداره و اگر نظر منو بخوای می گم شانس به ادم همیشه رو نمی کنه حاال خود دانی.

 

 با صدای مامان از خواب پریدم:پاشو رمینا می دونی ساعت چنده؟

 

 در حالیکه به بدنم کش و قوس می دادم گفتم:نه ساعت چنده؟

 

 م یه چیزی نشونت بدمیک ربع به هفت....پاشو می خوا

 

 با کنجکاوی گفتم:چی؟

 

جعبه کادوپیچی را به دستم داد و گفت:امیدوارم خوشت بیاد با خوشحالی لبخندی زدم و گفتم:وای مامان خیلی 

 ممنون

 

مامان که گویا با خودش حرف می زد گفت:کی می گه تو بزرگ شدی هنوزم مثل بچه های کوچولو با یه هدیه ذوق 

 شه زده می

 

 با دیدن هدیه ی مامان که بلوز و شلواری لیمویی رنگ بود با شوق گفتم:خیلی قشنگه مامان واقعا که خوش سلیقه اید

 

بپوش ببینم به تنت چه جوره و برای تعویض لباس به کمکم امد و سپس با ظرافت موهایم را برس کشید و پس از 

می کرد گفت:خیلی بهت میاد دختر گلم و با محبت مادرانه ای  اتمام کارش یک قدم عقب رفت و در حالیکه نگاهم

بوسیدم در حالیکه از رفتار مامان هیجانزده شده بودم سرم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم:شما بهترین مامان دنیا 

 هستید

 

 با خنده گفت:توام بهترین دختر دنیایی

 

.مامان در حالیکه به سمت در هدایتم می کرد گفت:برو در رو با صدای زنگ در سرم را از روی شانه مامان برداشتم

 باز کن
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با چند گام بلند خودم را به در رساندم.بهناز با خوشرویی در حالیکه می بوسیدم حالم را پرسید و وارد خانه شد و 

را  و خواستم درگفت:بفرمایید و متعاقب ان اقا و خانم فرهنگ وارد شدند با تعجب سالمی کردم و خوش امد گفتم 

ببندم که فربد را که دسته گل بزرگی در دست داشت دیدم.با تعجب به او که به مراتب اراسته تر از روزهای قبل بود 

 نگاهی انداختم و ارام سالم کردم.

 

 رز گل مورد عالقه منه و البته امیدوارم مورد عالقه توام باشه

 

 انداختم و ارام گفتم:خیلی قشنگهنگاهی به دسته گلی که در دستان فربد بود 

 

فربد در حالیکه لبخند می زد گفت:قشنگترین گل دنیا رو با عشق به قشنگترین و دوست داشتنی ترین موجود 

 زندگیم تقدیم می کنم و دسته گل را به طرفم دراز کرد.

 

 یید تو اقای فرهنگدسته گل را از دستش گرفتم و در حالیکه خودم را کمی کنار می کشیدم گفتم:بفرما

 

فربد به عالمت تعظیم کمی خم شد و در حالیکه با دستش را را نشان می داد گفت:خواهش می کنم خانوم فرهنگ 

 شما بفر مایی خانوما مقدمن.

 

 

 

 پایان

 
 

 

 پایان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ایرانی و  بهترینبرای دانلود جدید ترین و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


