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 1فصل 

 

غروب بود. رنگ سرخ آفتاب هنوز روی تیغه دیوار جا مانده بود. وزش مالیم نسیم بهاری، برگهای سبز درختان 

نارنج حیاط را به بازی گرفته بود. صدای زنگ در خانه پیچید. یاسمن از جا بلند شد. مهری خانم، مادرش، در 

 «یاسمن! چادر سر کن مادر. شاید غریبه باشد.» پزخانه مشغول تدارک شام بود. از همان جا با صدای بلند گفت: آش
 

یاسمن چادر گلداری را که به چوب درختی راهرو آویزان بود، برداشت و سر کرد. حیاط را طی کرد. به محض دیدن 

یش کشید و با شرم و حیایی که رنگ عشوه و ناز داشت خسرو، پسر خاله اش، که پشت در بود بی اراده چادرش را پ

 «اِ... شمایین؟ سالم!» گفت: 
 

 «سالم! حالت چطوره یاسمن؟» خسرو لبخند پرمهری به رویش پاشید. 
 

 «خوبم... شما چطورین؟» 
 

 در این حال صدای تپش قلبش را که در گوشهایش می پیچید احساس می کرد.

 

من؟ منم وقتی شما رو می بینم » ا روی چهره او پاشید و با مالیمتی مجذوب کننده گفت: خسرو نگاه نوازشگرش ر

 «خوبم.
 

 «بفرمایین تو.» یاسمن در حالی که از نگاه خیره او دستپاچه شده بود با خجالت در را بیشتر گشود. 
 

 «رضا خونه است که بیام تو؟» 
 

 «نه! هنوز نیومده.» 
 

 «یاسمن؟ کیه؟» خانم صدا زد:  از داخل خانه مهری
 

 یاسمن برگشت. چادر از سرش لیز خورد. موهای لغزان بلوطی رنگش روی شانه هایش ریخته بود.

 

 «آقا خسرو اومده.» 
 

 «خاله اومدم رضا رو ببینم.» خسرو گفت: 
 

شده بود که از در راهرو بیرون و هنوز جمله اش تمام ن« پس چرا نمیای تو...» صدای مهری خانم دوباره شنیده شد. 

 «خسرو جان! خاله! چرا نمیای تو؟ بفرما داخل.» آمد. 
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 «ممنونم خاله جون! دارم میرم... می خواستم رضا رو ببینم.» 
 

سرو ما که غریبه نیستیم خ» مهری خانم دستش را به دیوار تکیه داد تا دمپاییهایش را بپوشد. لبخند زنان جلو آمد. 

 «بیا بشین! االنه رضا میاد! چرا تعارف می کنی؟! جون! خوب
 

 «نه مزاحم نمیشم!» خسرو با ژست به خصوص و دلنشینی انگشتانش را در موهایش فرو برد. 
 

و در دل گفت: خدایا شکرت! مثل اینکه مهر نسرین « چه مزاحمتی خاله! بیا تو!» مهری خانم سر کج کرد و گفت: 

 دروغ میگه واسه دیدن رضا اومده... و خواهر زاده اش را نگاه کرد که وارد می شد.افتاده توی دلش! معلومه 

 

 باز فکر کرد چه خوب هم میدونه نسرین چه وقتی میاد خونه!« بفرما. بفرما تو خاله جان!» 

 

ه او ورزید خسرو جلوی در ایستاد و کفشهایش را درآورد. یاسمن که پشت سر او محجوبانه ایستاده بود، قد و قامت

را با تحسین تماشا می کرد. حدود یک ماه بود که خسرو پس از سالها دوری از وطن برگشته بود. با وجود تصور 

دیگران که فکر می کردند دوری و سالیان زندگی در غربت خلق و خوی خسرو را تغییر داده، او رفتاری گرم و 

. در همان دیدارهای نخست، یاسمن که دختری هفده صمیمانه داشت و هیچ مغرور و خونسرد به نظر نمی رسید

ساله، شاد و احساساتی بود در قلب خود نسبت به او تعلق خاطری احساس کرده بود. البته سعی می کرد آن را از 

دیگران نهان کند، چون می دانست خسرو پسری است که تمام دختران فامیل آرزوی ازدواج با او را دارند. ممکن 

آن همه دختر خوب و با کماالت انگشت روی او بگذارد. با این حال هر بار که او را می دید دچار هیجان  نبود از میان

 و شور و نشاط و شیرینی دلپذیری می شد.

 

آهسته و با متانت همراه مادرش و خسرو به اتاق پذیرایی رفت. مهری خانم پس از احوالپرسی کوتاهی دوباره به 

 ط پذیرایی را آماده کند. خسرو و یاسمن چند دقیقه ای تنها شدند.آشپزخانه برگشت تا بسا

 

کف اتاق پذیرایی فرش قرمز رنگی پهن بود و دور اتاق، شش عدد مبل راحتی قهوه ای چیده بودند. مابین هر دو 

 مبل میز کوچک چوبی به چشم می خورد که با یک گلدان ظریف و یک رومیزی سفید تزیین شده بود.

 

خاله خیلی خوش سلیقه است! همیشه سادگی و مرتبی حرف » نگاهی به دور و اطراف اتاق انداخت و گفت: خسرو 

اول رو میزنه! اتاق پذیرایی خونتون منو یاد گذشته های دور می اندازه، هنوز همون مبلها مخمل و قشنگ! همون قالی 

ا فکر می کند اخم کوچکی چشمهایش را تنگ بعد لبخندی زد و گویی برای به یاد آوردن گذشته ه« دستباف سرخ!

 کرد.

 

: بعد با دقت بیشتری به یاسمن نگاه کرد و گفت« درست پونزده سال پیش بود. من سیزده سالم بود! یادش به خیر!» 

 «اون وقتها تو هم یه بچه کوچولو بودی، فکر می کنم دو سه سالت بود! چقدرم خوشگل و ناز بودی!» 
 

 د و سرخ شد.یاسمن لبخندی ز
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 «االن چند سالته یاسمن؟!» خسرو دستش را روی تکیه گاه مبل گذاشت و یک بر نشست. 
 

 «هفده سال!» یاسمن با گونه هایی که به شدت گلگون شده بود پاسخ داد: 
 

 در این حال چشمان عسلی رنگش براق و دلفریب به نظر می رسید.

 

 «امه تحصیل! به درس هم عالقه داری یا نه؟به! چه سن خوبی برای پیشرفت و اد» 
 

و زود سکوت کرد. نمی توانست در حالی که به خسرو نگاه می کند « بله خیلی زیاد!» یاسمن سرش را تکان داد. 

حرفش را بزند. تالقی نگاهشان او را دگرگون می کرد و قلبش به شدت به تپش می افتاد. فکر کرد بهتر است به 

 کمی از التهابش کاسته شود. اتاقش برود شاید

 

 «کجا می ری؟» 
 

 «میخواستم درسهام رو بخونم!» یاسمن ایستاد. از انجا که فکر نمی کرد خسرو چنین حرفی بزند بی تفکر گفت: 
 

وست د» و با لحنی مالیم گفت: « حاال که عیده! فکر می کنم به اندازه کافی وقت برای درس خوندن داشته باشی.» 

 «تا زمانی که اینجا هستم تو به اتاقت نری و همین جا بنشینی!دارم 
 

یاسمن از حرف خسرو هول و دستپاچه شد. در عین حال از جمله محبت امیز او شور و اشتیاق بی سابقه ای در 

 وجودش احساس کرد. بی اراده سر جایش نشست.

 

بود، خواهر بزرگترش که دو سال بود دیپلمش را با صدای باز و بسته شدن در نگاهش را به بیرون دوخت. نسرین 

گرفته و خانه نشین شده بود. از کالس نقاشی بر می گشت. در حالی که کیف بزرگی حاوی وسایل نقاشی را روی 

 دوش داشت با سر و صدا وارد خانه شد.

 

خواهرش نگاه کرد که یاسمن هنوز از شنیدن حرف خسرو که بوی عشق و محبت می داد، گیج و هیجانزده بود. به 

 به خسرو سالم می کرد. گونه هایش می سوخت و فکر کرد کاش کسی از او نپرسد چرا آن قدر برافروخته شده!

 

 «حالت چطوره دختر خاله عزیز؟» خسرو در مقابل نسرین بلند شد. 
 

 نسرین بر خالف یاسمن دختر سر و زبان داری بود. با خوشرویی پاسخ او را داد.

 

 «از احوالپرسیهای شما!؟ خاله جون چطورند؟!» 
 

خوب... تپل... سرحال... توی آشپزخانه طبق معمول. من خونه هم باشم، زیاد مادر رو نمی » خسرو با خنده گفت: 

 «بینم!
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 نسرین کیفش را گوشه ای گذاشت و روی مبلی نزدیک خسرو نشست.

 

 «ش زحمت می کشه؟!بَده به فکر پسر عزیز دردانه اش است و برا» 
 

از خواهر من گله می کنی خسرو جان؟ حقا که بچه های این دور » مهری خانم سینی به دست به جمعشان اضافه شد. 

 «و زمونه خیلی بی وفا هستند!
 

نه خاله جان، می دونی، مادر بدجوری خودشو واسه من » خسرو به خاله اش نگاهی انداخت و با لحنی گله مند گفت: 

زحمت انداخته. فکر می کنه تمام مدتی که من خارج بودم، یک وعده غذای درست و حسابی نخوردم. روزی نیست به 

 «که دست کم دو رقم خورش و چند نوع پلو برام آماده نکنه!
 

مهری خانم سینی را به دست یاسمن داد تا او پذیرایی کند. روی سینی سبد میوه و پیش دستیهای چینی چیده شده 

 آهی کشید« . خودش روی مبلی نشست و رو به خسرو گفت: اگر بدونی مادرت چقدر از دوری تو غصه دار بود؟بود

 «خدا شاهده روزی نبود غصه تو رو نخوره!» و ادامه داد: 
 

یاسمن پیش دستیهای خوش نقش قدیمی را چید و بعد سبد حصیری را ابتدا مقابل مادرش، سپس رو به روی خسرو 

سبد سیب و خیال و پرتقال با سلیقه چیده شده بود. خسرو نگاه نافذ و گیرایش را به یاسمن انداخت و  گرفت. داخل

 «زحمت نکش یاسمن جان، میل ندارم.» گفت: 
 

 «چرا؟! بفرمایین بردارین!» یاسمن با وجودی که خیلی خجالت می کشید گفت: 
 

 « که زوره... تسلیم!حاال» خسرو، مستقیم به چشمان عسلی رنگ او نگاه کرد. 
 

دست کرد و یک سیب کوچک انتخاب کرد. تحمل لحظه ها برای یاسمن نفس گیر شده بود، حتی نتوانست تعارفت 

 کند که بیشتر بردارد.

 

با دستانی لرزان، در حالی که سراسر وجودش را التهاب و هیجان گرفته بود سرجایش نشست. احساس می کرد اگر 

 ا ان نگاه گیرا و بی پروا تالقی کند پس خواهد افتاد.بار دیگر نگاهش ب

 

نسرین به قاچ سیبی که در دست داشت گاز کوچکی زد و بعد خم شد و کیفش را که کنار مبل بود برداشت. از داخل 

 «چطوره مامان؟» آن قاب به نسبت بزرگی بیرون کشید و ان را به مادرش نشان داد. 
 

به به! عالیه عزیزم... به پسر خاله ات هم نشونش بده که بدونه » رفت و ان را برانداز کرد. مهری خانم قاب را از او گ

 «چه خاله زاده هنرمندی داره و نمی دونسته!
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یاسمن با بیزاری از رفتار نسرین و مادرش حسادت کرد. دلش نمی خواست توجه خسرو به جز خودش معطوف چیز 

ا استقبال و مالطفت قاب را از دست نسرین گرفت و شروع به تعریف و دیگری گردد، به خصوص وقتی خسرو ب

 تمجید کرد بیشتر بدش آمد.

 

به به!  »خسرو قاب را کمی با فاصله گرفت تا بهتر نمای دور آن را که منظره درختان پاییزی را نشان می داد ببیند. 

ز طال بود که به ارزش کارت نزدیک تر باشه چقدر ظریف و باشکوه! چه استعدادی؟! باید این قاب به جای چوب ا

 «نسرین!
 

بعد رو به خاله اش کرد. عادت داشت موقع حرف زدن ابروان خوش فرمش را به هم نزدیک کند. همین کار حالت 

می دونی خاله جانف همین کار رو توی خارج چقدر ازش می » چهره او را مردانه تر و جذاب تر می کرد. ادامه داد: 

 «نسرین جان، چقدر می خوای بفروشیش؟» به نسرین نگاه کرد و پرسید: « خرند؟!
 

تصمیم ندارم بفروشمش! چون کار اولمه... راست گفتی آقا » نسرین از تعریف خسرو ذوق زده شده بود. گفت: 

 «خسرو؟
 

 «م؟چی رو راست گفت» خسرو به صورت او نگاه کرد که ساده و بر خالف خواهرش یاسمن سبزه بود. 
 

 «همین که گفتید توی خارج خیلی بابتش می دهند؟» نسرین شادمانه گفت: 
 

البته! یکی از دوستهای صمیمی من در برلین کارش همینه. خرید و فروش تابلوهای » خسرو ابروهایش را باال برد. 

 «اصیل. اگر مایل باشی در مورد تو و کارهات باهاش صحبت می کنم.
 

به مادرش نگاه کرد که به نظر می رسید او هم از این پیشنهاد خیلی راضی و خشنود است. رو به  نسرین با ناباوری

 «البته. فقط می خوام بدونم چطوری... یعنی همین که بدونم کارم چه قیمتی داره؟» خسرو کرد و گفت: 
 

به محض اینکه مطلع شدم خبرش رو اتفاقا قراره چند روز دیگه باهاش تماس بگیرم. » خسرو قاب را به او برگرداند. 

بهت میدم. اونجا کافیه بفهمن استعداد داری، حتی ممکنه برای دیدن کارهات ازت دعوت کنن. اونها خیلی به 

 «استعداد اهمیت می دهند.
 

نسرین نفس راحتی کشید. این بار با دقت بیشتری کارش را در دست گرفت. بلند شد تا آن را در جای مطمئن و 

بگذارد. گویی احساس خیلی خوب و شیرینی وجودش را احاطه کرده بود، یعنی آنقدر بااستعداد و تعریفی بود امنی 

 و خودش خبر نداشت! این پسرخاله خسرو هم عجب آدم خوب و فهمیده ای است!

 

ه حرف خسرو کیاسمن گرفته و رنجیده خاطر به نظر می رسید. به گل قالی خیره مانده بود و فکر می کرد. آیا این 

به او گفته بود تا وقتی آنجاست به اتاقش نرود، از سر عالقه بود یا از آن تعارفهای دوستانه که خسرو عادت داشت 
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به دیگران ابراز کند. فکر کرد خونگرمی و مالحظه دیگران توی خونش است، نسبت به همه همین طور است. او به 

 ی کند.همان گرمی هم دارد از نسرین لعنتی تعریف م

 

خاله جان، یاسمن هم به هنز عالقه منده » خسرو خطاب به مهری خانم، اما در حالی که نگاهش به یاسمن بود گفت: 

 «یا نه؟
 

اتفاقا یاسمن جون هم از نقاشی و این جور چیزها بدش نمیاد، » مهری خانم نگاهی گذرا به یاسمن انداخت و گفت: 

استعدادش از نسرین هم بیشتره. بهش گفتیم همراه نسرین کالس بره، ولی ولی یک خورده بی حوصله است، حتی 

قبول نکرد، میگه حوصله ندارم، همین که درسهای خودش رو بخونه خیلی هنر کرده! به هر حال دختر بااستعدادیه، 

 «ولی پشتکارش خوب نیست!
 

 .یاسمن فکر کرد انگار مادرش تازه کلمه استعداد را از خسرو یاد گرفته
 

به نظر من هم همین طوره... البته در مورد این که هنر توی خونواده شما موروثیه حرفی نیست، راستی » خسرو گفت: 

 «آقای فرهودی هنوز هم تار می زنند؟
 

 «ای! گاهی که یاد گذشته ها کنه یه صدایی از تارش بلند میشه.» مهری خانم لبخند زد. 
 

دهانش گرفت و صدایش را با سرفه ای صاف کرد و دوباره توجه اش را به  خسرو دستش را مشت کرد و جلوی

 «خوب یاسمن؟! با این پدر و خواهر هنرمند نگفتی تو به چی عالقه داری؟» یاسمن معطوف کرد. 
 

 «من... من بیشتر از شعر خوشم میاد!» یاسمن موهایش را از پیشانی کنار زد. 
 

 «شعر هم میگی؟!» گرفت. خسرو حالت تحسین آمیزی به خود 
 

 «نه! ولی خیلی دوست دارم اشعار شاعرهای معروف رو بخونم.» 
 

دوست داشت باز هم حرف بزند. چقدر برایش شیرین و دلپذیر بود که از عالیق خودش با او حرف بزند و از او هم 

 سؤال کند.

 

 «بیشتر به فکر درسشه. یاسمن زیاد به مسایل حاشیه ای اهمیت نمیده!» مهری خانم گفت: 
 

 «چه رشته ای میخونه؟» خسرو گفت: 
 

 «ادبیات.» این بار یاسمن جواب داد: 
 

آه! چه عالی! من هم خیلی پشیمونم که به جای ادبیات رفتم ریاضی خوندم، شغل و کارم هیچ با » خسرو گفت: 

 «روحیاتم جور نیست!
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 «ها مشغول صحبتین، من میرم شام رو حاضر کنم.تا شما» مهری خانم از جا بلند شد و گفت: 
 

 «خاله جان، من هم دیگه میرم، مثل اینکه رضا هم امشب دیر میاد خونه!» به دنبال او خسرو هم از جا بلند شد. 
 

 "باید دیگه پیداش بشه، اما اگر هم دیر بیاد من که نمی گذارم تو سر شام بری؟ مگر میشه؟!  "مهری خانم گفت: 

 

 "خاله جان، من تو رژیمم.  "خسرو با لحنی گله مند که به نظر می رسید تعارف می کند گفت: 

 

اِوا مادر ... رژیم چیه؟ آدم جوون رژیم می خواد چه کنه؟ تازه تو چاق  "مهری خانم دستها را تکان داد و گفت: 

 "نیستی بخوای رژیم بگیری! 

 

خسروخان نه تنها چاق نیستن، بلکه  "شرویی حرف مادرش را ادامه داد: نسرین که از اتاقش بیرون می آمد، با خو

 "خیلی هم روی فرمند! 

 

نظر لطف شماست نسرین خانم! باید مرد خوشبختی باشم که "خسرو برگشت و با نگاهی سپاسگزارانه به او گفت: 

 "دختری به خوش سلیقگی و هنرمندی شما تعریف منوکنه. 

 

حتیاجی به تعریف و تمجید ندارین پسرخاله، اما بد نیست امشب شام دست پخت مامان رو شما ا "نسرین گفت: 

امتحان کنید. باور کنید اگر قرمه سبزیش به خوشمزگی قرمه سبزی های خاله عصمت نیست، اما دست کمی از آن 

 "ندارد. 

 

نیستم،  تسلیم! باور کنین مرد شکمویی "خسرو دستها را باال برد و به حالتی که به نظر یاسمین دلنشین رسید گفت: 

 "ولی همیشه عاشق قرمه سبزی های خاله مهری بودم. 

 

مهری خانم در دل ذوق کرد: از اولش هم معلوم بود تعارف می کنه. مطمئنم چشمش نسرین رو گرفته؛ خدایا 

ت صمت که نگران دیر کردناالنه یه تلفن می زنم به ع "شکرت! در حالی که باز به سمت آشپزخانه می رفت گفت: 

 "نباشه. 

 

 خسرو تشکر کرد. بار دیگر نگاهش را که پر از جذابیت بود به صورت یاسمن دوخت و لبخند معناداری زد.

 

 انگار می گفت به خاطر تو می مانم!

 

 دست کم یاسمن این طور فکر کرد.

 

 "ا آشپزخونه کارت دارم. یاسمن، مادر، بی "چند دقیقه بعد صدای مهری خانم شنیده شد. 

 

 یاسمن با تأنی از جا بلند شد. چقدر مایل بود همانجا بماند و از حضور خسرو سرشار شود.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –همیشه سرخ نیستعشق 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

9  

 

 

 "بله مامان، کارم داشتی؟  "وارد آشپزخانه شد و گفت: 

 

 "در رو ببند!  "مهری خانم همانطور که مقابل اجاق بود، از روی شانه نگاهش کرد و آهسته گفت: 

 

 "چیزی شده؟  "یاسمن اطاعت کرد. 

 

بله که شده! تو اونجا چه می خوای؟! بگذار دو دقیقه تنها باشند بلکه از  "مهری خانم با لحن وسواس گونه ای گفت: 

 "آیندشون حرف بزنند و ما هم زودتر تکلیف خودمونو مدونیم. 

 

ل یاسمن، مشغول خرد کردن پیاز در ظرف ساالد شد. و بی توجه به حا "بیا کمکم!  "بعد طرف ساالد را پیش کشید. 

خدایا، یعنی میشه بخت نسرین به  "در حالی که چشمانش از بوی پیاز اشک آلود شده بود سر باال کرد و گفت: 

 "خوشی باز بشه و من عروسی خسرو و نسرین رو ببینم ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 "هری جون! غریبه که نیستسن، خونه خودتونه، محض اطالع زنگ زدم! پنجشنبه شام تشریف بیارین م "

 

اوا عصمت جون، چرا زحمت می کشی؟ دعوت چیه؟ خودمون  "مهری خانم گوشی به دست لبخند پت و پهنی زد. 

 "می اومدیم، ما که احتیاج به دعوت نداریم. 

 

ی دونه. وسط فک و فامیلهاش احساس غریبی می صد البته عزیزم، ولی خوب فروزش اصرار داشت. اخالق منو م "

کنم! درسته دیگه پیر شدم، ولی هنوزم مثل جوونی هام حساسم. فروزش هم می دونه... غیر ممکنه دعوتی بکنه و 

 "خواهر منو فراموش کنه. 

 

 "دستش درد نکنه. چشم! مزاحم میشیم.  "

 

 "مهری جون؟  "
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 "جون مهری.  "

 

 "مورد نسرین با خسرو حرف بزنم. تو که مخالفتی نداری؟  تصمیم دارم در "

 

و در همان حال نگاهش را به  "وا چی بگم؟! کی از شما بهتر؟!  "مهری خانم گ.شی را دست به دست کرد و گفت : 

 نسرین دوخت که نردیک او نشسته بود.

 

ندارم. خدا شاهده از روزی که خسرو می دونی که من چشم دیدن فک و فامیلهای فروزش رو  "عصمت خانم گفت: 

برگشته روزی نیست که ازمون دعوت نکنن... اونایی که دختر دم بخت دارند حاال مهربون شدند. تلفن می کنن، 

پیغام میدن... تو رو خدا با خانم بچه ها تشریف بیارین، آقازاده هم بیان! دوست داریم زیارتشون کنیم... چه می 

 "ی مگر من می گذارم بچه ام گ.ل ظاهرشون رو بخوره! به خدا همش ظاهرسازیه! دونم از این حرفها، ول

 

 "خود آقای فروزش چی میگه؟!  "مهری خانم با دست به نسرین اشاره کرد بیاید گوش کند و گفت: 

 

 "اون؟! فروزش هیچ دخالتی نمی کنه، میگه هر کسی که خود خسرو انتخاب کرد!  "

 

من که نظرم روی نسرینه! چه کسی بهتر  "شی چسبانده بود تا حرف های خاله اش را بشنود. نسرین سرش را به گو

از اون که هم نجیبه، هم قشنگ . هم خون خودمه. به خدا اگر صد سال سیاه بگذارم برادر فروزش دختر قرتی و 

 "ا دعوت نکنند! ولگردش رو بده به خسرو! نمی دونی چه کار می کنه. روزی نیست نیایند اینجا یا ما ر

 

 "شراره رو میکه!  "نسرین برگشت و به یاسمن که در سک.ت به آن دو نگاه می کرد اشاره کرد و آهسته گفت: 

 

 "چی شده؟  "یاسمن که از ابتدای ماجرا کنجکاو شده بود اخمها را درهم کشید و سر تکان داد: 

 

خوب ان شاءاهلل هرچی قسمت باشه  "ه ررفت.مهری خانم برگشت و انگشت روی دماغش گذاشت و چشم غر

 "عصمت جون. 

 

 "مهری جون، قسمت که جای خود، ولی تو هم با نسرین حرف بزن.  "

 

 "چشم! حتماً!  "نسرین زود کنار رفت. مهری خانم سر تکان داد و گفت: 

 

 "پس پنجشنبه منتظریم. خداحافظ.  "

 

خدا کارها رو جور می  "دخترهایش برگشت و با شادمانی فراوان گفت: وقتی مهری خانم گوشی را گذاشت به سمت 

 "کنه بنده میگه من کردم! نسرین خاله ات ازت خواستگاری کرد. 

 

 "اوا مامان... "نسرین سرخ شد. 
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 "جز اینکه عروسی تو و خسرو رو ببینم هیچ آرزویی ندارم.  "مهری خانم از ته دل خندید: 

 

 من چرخید. احساس ضعف و تهوع شدیدی کرد.اتاق دور سر یاس

 

 "اگر بابات بفهمه کلی خوشحال میشه!  "مهری خانم گفت: 

 

خواستگاری تلفنی دیگه ندیده بودیم! اونم فامیل به این  "نسرین که مایل بود بیشتر در این مورد بفهم گفت: 

 "نزدیکی! 

 

سفید صد تومن، سرخ و سفید سیصد تومن، حاال که رسید به ای پدرسوخته! میگن سفید  "مهری خانم سر تکان داد.

 "سبزه هر چی بگی میارزه. 

 

 نسرین لبخند زد و مشتاقانه به صورت مادرش زل زد تا او حرفش را ادامه بدهد.

 

 "گفت می خواد با خسرو در موررد تو حرف بزنه.  "

 

رو چیزی گفته! نکنه نظر خسرو هم همین باشه. دوباره یاسمن نفس راحتی کشید... چرا از اول نگفت، فکر کردم خس

دلشوره و اضطراب دلش را چنگ زد. صدای مادرش را به زحمت می شنید. احساس کرد مایل است به اتاقش برود و 

 در را از پشت قفل کند و گریه کند.

 

 "خاله ات گفت نظر تو رو هم بپرسم.  "

 

 "نم. باید فکر ک "نسرین خودش را لوس کرد. 

 

 "پاشو، خودتو لوس نکن!  "مهری خانم رو قوری را که دم دستش بود به سمتش پرت کرد. 

 

 "به خدا مامان راست می گم. خارج از شوخی من هیچ وقت به چشم خواستگار به خسرو نگاه نکردم.  "

 

 "حاال نگاه کن.  "

 

 یاسمن با حسرت اندیشید: کاش جای نسرین بودم...

 

 "هر حال نمی تونم فوری جواب بدم. به  "

 

این چه حرفیه نسرین. خسرو ایده آله، نمی دونی دخترهای عموش براش چه می کنن، هر دختری آرزوشه زن  "

 "خسرو بشه. 

 

 "اوف... مامان زیادی خسرو رو بزرگ می کنه.  "نسرین برگشت و به یاسمن نگاه کرد. 
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است حرف بزند، ولی می ترسید لحن کالمش او را رسوا کند. فقط در دل دعا یاسمن هم سرش را تکان داد. می خو

 کرد نسرین از خسرو خوشش نیامده باشد و قبول نکند.

 

مامان درسته که من دو ساله دیپلم گرفته ام و توی خونه ام و به اصطالح خونه  "نسرین منطقی صحبت می کرد. 

زام، ولی این نطر خاله زنکهای فامیله، من تصمیم دارم پیشرفت کنم و در نشین و دم بخت و چه می دونم... از این چی

 "رشته مورد عالقه ام، نقاشی، بروم جلو. به هیچ چیز به جز این مسئله فکر نمی کنم! 

 

 "منظورت چیه نسرین؟ یعنی چه پیشرفت کنم؟ یعنی نمی خواهی ازدواج کنی؟  "

 

 "! خوب طبیعیه باید ازدواج کنم، ولی نه با این عجله ای که شما دارین! چرا "نسرین شانه ها را باال انداخت. 

 

پسره از دستمون میره! مگر نمی بینی دخترهای فامیل چپ و راست دور و برش هستند؟  "مهری خانم براق شد. 

 "شاید خدای نکرده رفت خارج! می خوای دستمون تو حنا بمونه؟ 

 

 "همونه.  خودتون گفتین هرچی قسمت باشه "

 

رفش را ح "گفتم، ولی نمیشه که دست روی دست گذاشت. یه وقت به خودت میای می بینی چند سال گذشته و ...  "

نسرین جون به بخت خودت لگد نزن آدم همیشه جوون و قشنگ نیست! شانس یک بار در خونه دختر دم  "برید. 

 "بخت رو میزنه ها. 

 

حاال نه به داره نه به باره. همچین میگه شانس انگار... تازه معلوم نیست خود خسرو  مامان ... "نسرین رو ترش کرد. 

 "نظرش چی باشه؟ 

 

 

 

یاسمن بلند شد و به اتاقش رفت. چقدر احتیاج داشت گریه کند. شاید هم بتواند به ترانه عاشقانه ای گوش بدهد و با 

 دو را نداشت. آن اشک بریزد. هرچه بود دیگر تحمل شنیدن حرفهای آن

 

تا روز مهمانی چیزی نمانده بود. شمردن لحظه ها برای دین خسرو تمام لحظه های یاسمن را پر کرده بود. شب در 

حالی که ستارگان در پهنه بیکران آسمان به زیبایی می درخشیدند، او کنار پنجره اتاقش نشسته بود که رو به حیاط 

 .گشوده می شد. بیرون را نظاره می کرد
 

 

 

از اینکه به خسرو دلبستگی پیدا کرده بود و چنان تعلق خاطری داشت که به همه چیز در مورد او حسادت می کرد 

نگران بود. بی اراده از مادرش و نسرین متنفر شده بود، حتی از خاله عصمت... فکر کرد اگر خسرو می فهمید که او 

فکر کرد و دچار هراس و دلهره سختی شد. به خاطره های دوستش دارد، چه واکنشی خواهد داشت. به آینده 

کوتاهی که از خسرو داشت اندیشید. تنها چیزی که او را تسکین می داد همان جمله کوتاهی بود که خسرو به او گفته 
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بود و او هزاران بار آن را پیش خود بررسی کرده بود. چشمانش را بسته بود و سعی کرده بود در آن حال احساس 

رو را نسبت به خودش حدس بزند. مدام به یاد چهره مردانه و جذاب او با آن لبخند دلنشین می افتاد و آن خس

صدای آهسته و لحن نوازشگر که به او گفته بود دوست دارم تا وقتی اینجا هستم تو به اتاقت نری و همین جا 

 ف می شد که قلبش را سرشار می کرد.بنشینی. هربار دچار هیجان و التهاب و در عین حال حسی شیرین و لطی

 

 

 

بعد جلو آمد و به حیاط خانه که  "به! یاسمن خانم! توی تاریکی چیزی دیده ای؟  "رضا براردش، در اتاق او را گشود. 

 از پنجره اتاق یاسمن پیدا بود، سرک کشید.

 

 ی گاه و بیگاه برادرش او را نگاه کرد.و با بیزاری از فضولیها و مزاحمتها "خسته نیستی از سر کار اومدی؟!  "

 

اول بگو چه دیدی توی حیاط که این طور زل زدی بیرون؟! نکنه خانم باجی خدا بیامرز راست  "رضا سر تکان داد. 

 "می گفت و اینجا جن داره. 

 

 "خیلی بی مزه ای رضا. "یاسمن از کنار پنجره دور شد و روی لبه تختش نشست. 

 

 "باور کن قیافه ای شده بودی که گفتم البد جن دیدی!  "اراند و با قیافه ای حق به جانب گفت: رضا سرش را خ

 

مطمئنم امروز به جای فروختن پارچه در دکان آقاجون، برای  "یاسمن سراپای برادرش را برانداز کرد و گفت: 

 "خودت چرت می زدی که این قدر سرحالی! 

 

اشت که توی بشقاب کوچکی روی کمد چوبی بود. آن را به دهان گذاشت و با دهان رضا تکه ای کلوچه نخودچی برد

اوم... از اون هم بهتر! آقاجون شاگرد گرفته! دیگه به کل راحت شدم، حاال از صبح تا شب می تونم تو و "پر گفت: 

 خارج شد. بعد با خنده و در حالی که شکلکی برای خواهرش در میاورد از اتاق "نسرین رو اذیت کنم. 

 

 

 

عصمت میگه هرجور  "سر سفره شام، مهری خانم صحبت را به ازدواج خسرو کشاند و رو به شوهرش کرد و گفت: 

 "شده باید خسرو را همین جا زن بدهد! میگه می ترسه یک وقت خسرو زن خارجی بگیره! 

 

اون نزدیک بیست  "در جواب زنش گفت: آقای فرهودی لقمه اش را فرو داد و لیوانی دوغ برای خودش ریخت. بعد 

 "سال خارج بوده و تا حاال زن نگرفته، بعد اینم نمی گیره. البد قصدش اینه زن ایرانی بگیره. 

 

 "مگر همه مثل من هستند چشم و گوش بسته باشند!  "رضا با خودشیرینی گفت: 

 

که گاهی میگند رضاتون خدای نکرده کر  آره مرگ خودت! اونقدر چشم و گوش بسته ای "نسرین با خنده گفت: 

 ".ک.ر شده. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –همیشه سرخ نیستعشق 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 4  

 

 

همین جورم هست، عصمت دختری هم برای خسرو  "مهری خانم بی توجه به شوخی های بچه هایش دوباره گفت: 

 "زیر سر گذاشته! 

 

ست انباز گلوی یاسمن گرفت. سر زیر انداخت و تکه مرغی را که جلویش بود به چنگال گرفت، اما هرچه کرد نتو

 آن را باال بیاورد و بخورد.

 

حاال  "آقای فرهودی با سر انگشت سبیلهایش را مرتب کرد که هنوز آثار دوغی که نوشیده بود بر آن مانده بود. 

 "دختره کی هست ما می شناسیمش. 

 

 نسرین که پیشاپیش پاسخ مادرش را می دانست سرخ شده بود.

 

 "ر نظر گرفتند! نسرین! عصمت گفت نسرینو براس د "

 

 با آنکه آقای فرهودی سعی کرد خوشحالی اش را بروز ندهد، اما پیدا بود ...

 

 از اینکه خسرو از بین دختران فامیل او را انتخاب کرده خرسند شده .

 

 .«خیلی خوب ، بعد صحبت می کنیم »

 

از زمان شنیدن این خبر از خوشحالی روی پا نمی خواست در مقابل نسرین حرف ازدواج او را بزند . مهری خانم که 

چشم  و نظر بده و زیر« نسرین که بچه نیست ، صحبت یه عمر زندگیه ! خودش هم باید حرف بزنه :» بند نبود گفت 

 به نسرین نگاه کرد .

 

ر بود و تیاسمن اندیشید کاش هیچ کس به او نگاه نکند . اگر پیش از تمام شدن شامش از سر سفره بلند می شد بد

 بیشتر جلب توجه می کرد . لیوان دوغی برای خودش ریخت ... اه ! چقدر بدمزه و تلخه !

 

پدرش نگاهش کرد . او خودش را مشغول می کرد که صحبت را ادامه ندهد . می دانست آقاجونش چقدر 

وقت بحث رفتن به خانه دخترهایش را دوست دارد و با آنکه وقت ازدواج نسرین یه جورایی گذشته بود ، اما هر 

 بخت می شد دلش می گرفت .

 

 «خجالت نداره نسرین جون ؟! آخرش باید با پدرت حرف بزنی ؟ خوب یه چیزی بگو عزیزم . :» مهری خانم گفت 
 

 !«عروس رفته گل بچینه :» رضا با خنده گفت 

 

 حتی خود نسرین هم از شوخی رضا خنده اش گرفت .

 

 «امو نکردم باید بیشتر بشناسمش . من که هنوز فکره» 
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 .«خوب ! یک کالم ختم کالم . احسنت دخترم ! منم باهات موافقم » آقای فرهودی گویی نفس راحتی کشید : 

 

 «ولی ممکنه خسرو ... » مهری خانم گفت : 
 

ه که خسرو پسر بسه خانم ! به قول خودت صحبت ییه عمر زندگیه ! درست.» آقای فرهودی حرفش را قطع کرد 

خواهرته ولی فراموش نکن یه قسمت زیادی از زندگیشو خارج بوده و ما نمی دونیم چه کار می کرده و چه جور 

 «آدمیه . 
 

چه جور آدمیه ؟! از خسرو بهتر کسی رو سراغ داری ؟! مهندس ، تحصیل کرده ، .» مهری خانم طرفداری کرد 

 «فهمیده ، پولدار ... 
 

خوش تبپ ! نمی گی ؟ به خدا نسرین همه گیسهاتو عین دندونهات سفید کنی شوهر به این خوشگلی » رضا گفت : 

 «پیدا نمی کنی ، عین الن دلن می مونه ال مصب ! 
 

 

 

 «رضا ؟! »آقای فرهودی چشم غره ای به او رفت . 
 

 «چشم آقا جون ! » رضا سر تکان داد : 
 

اش ! رضا دروغ هم نمی گه ! ماشااهلل خسرو از خوشگلی و جوونی حرف نداره ! چشمم کف پ» مهری خانم زود گفت : 

» 
 

یاسمن احساس کرد چیزی مثل خار در گلویش فرو می رود . هیچ او را به حساب نمی آوردند . البد کم کم نسرین 

 هم راضی می شود و او باید شاهد ازدواج اولین و آخرین عشق زندگیش با خواهرش باشد .

 

تا صبح به هر زحمتی بود سعی کرد چند ساعتی بخوابد تا در مهمانی آن روز کسل نباشد . با این حال وقتی بیدار شد 

آثار بی خوابی در صورتش هویدا بود ، بر خالف نسرین که به نظر می رسید تمام شب را آسوده و راخت خوابیده . 

ه بود اعصابش تحریک شد . باید هم این قدر خیالش یاسمن با دیدن او که سرحال و شاد سر میز صبحانه نشست

راحت باشد ، مادر و خاله عصمت او را برای خسرو در نظر گرفته بودند ، البد حرف های آنها هم روی خسرو خیلی 

 تاثیر می گذاشت .

 

 با کسلی صندلی را کنار کشید و از کره و عسلی که مقابلش بود کمی به تکه نان نرمی کشید .

 

 «زیر چشات گود افتاده ! خدای نکرده مریضی ؟ :» رین با دقت به او نگاه کرد . پرسید نس
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –همیشه سرخ نیستعشق 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6  

 

و  «فکر می کنم ! » یاسمن لقمه اش را به زحمت پایین داد و در پاسخ نسرین که با دهان پر با او حرف می زد گفت : 

 فرم چشات فرو رفته است .در دلش گفت : لعنتی تو که در همه حال زیر چشات گود رفته هست ! در اصل 

 

 «چایی می خواهی ؟! » نسرین قوری چای را برداشت و با حوصله استکان مقابلش را پر کرد و بعد به او گفت : 
 

بی آنکه منتظر پاسخ او باشد یک لیوان هم برای او ریخت . یاسمن با بی میلی لیوان را برداشت . نسرین کمی به او 

کوچک و نا آرامش را که همیشه احساساتی بود دوست داشت . از اینکه مدتی بود او نگاه کرد . چقدر خواهر 

شادمانی و نشاط گذشته اش را از دست داده بود متعجب بود . سعی کرد همانطور که یاسمن می خواهد در کارهای 

 او دخالت نکند ، اما احساس کرد برای او نگران است .

 

 «یاسمن ؟! » 
 

 «هوم ! » نگاهی گذرا به او انداخت :  یاسمن زیر چشمی
 

 «از اینکه چند روز دیگه مدرسه ها باز می شه و تعطیالت تموم می شه ناراحتی ؟! » 
 

 «نه ! » 
 

 «پس از اینکه پدر دوستت منتقل شده تهران و دوستت داره میره ناراحتی ؟! » 
 

داره ، البد دفع بعد میگه از اینکه قراره من زن خسرو بشم  و در دل گفت : لعنتی چرا دست از سرم بر نمی« نه ! » 

 ناراحتی ؟!

 

 و با محبت به صورت او خیره شد .« پس از چی ناراحتی ؟ » نسرین گفت : 

 

برای چی من باید ناراحت باشم ؟! ممکنه دست از سرم برداری ؟!مگر باید  "اصال» یاسمن صدایش را کمی بلند کرد : 

 «ائم خندید ! تو کار دیگه ای جز فضولی نداری ؟! تو این خونه د
 

بطی به من ر» نسرین از عصبانیت او دلخور شد . استکان چایش را محکم روی میز کوبید و با حالت قهر بلند شد .: 

 « نداره ولی اگه با این قیافه در مهمونی امشب شرکت کنی ، فکر می کنند کشتیی ... چیزی داشتی که البد غرق شده !
 

یاسمن در اتاقش مشغول آماده شدن بود . از صبح خودش را از توی آینه بر انداز کرده بود . هر چقدر تالش کرده 

بود نتوانسته بود برای دو ساعت هم که شده با آرامش چشمانش را بر هم گذارد و کمی استراحت کند تا سیاهی زیر 

م پودر را بر داشت و سعی کرد با دقت آن را زیر چشمانش چشانش که از فرط بی خوابی بود ، بر طرف شود . کر

 بمالد که ماسیده به نظر نرسد .
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صدای مادرش از اتاق نسرین به گوش می رسید . البد با تجارب و سلیقه خودش سعی می کرد نسرین را آرایش 

 کند . چقدر هم خسرو از سلیقه خاله مهریش تعریف می کرد و خوشش می آمد .

 

خنده و گفت و گوی آن دو را می شنید . بلند شد و با حرص در اتاقش را بست و دوباره جلو آینه ایستاد و صدای 

 مشغول شد . آیا مادرش هیچ متوجه نبود که او هم بزرگ شده !

 

عاقبت نگاه بی طرفانه ای به خودش انداخت . کمی ریمل که مژگان او را سیاه تر کرده بود و کمی کرم پودرکه 

رت او را سپیدتر نشان می داد . تنها آرایش چهره ی او بود. گرچه کمی بی روح و خسته به نظر می رسید . اما صو

برق و درخشش چشمانش در هر حال به زیبایی او کمک می کرد . حلقه های تابدار موهایش که تا روی شانه هایش 

کدام را نمی پسندید . در مجموع مادرش به سر و می رسید شانه زد . حاال نوبت لباس بود . کمدش را گشود . هیچ 

لباس نسریت بیش از او اهمیت می داد و هروقت با اعتراض او روبه رو می ش این پاسخ تکراری را می شنید که تو 

هر چه بپوشی بهت میاد ، اگر نسرین هم به اندازه تو خوش خورام بود و این قدر الغر به نظر نمی آمد من مجبور 

 قدر توی انتخاب لباس هایش دقت کنم !نبودم آن 

 

مدتی را جلوی کمدش چمباته زد . عاقبت لباس کرم رنگش را برداشت که یقه و کمربندی به رنگ قهوه ای داشت . 

از بین لباس هایش این یکی را که از بقیه تنگ تر و چسبان تتر بود را پسندید . لباس را پوشید و نگاهی به خودش 

 انداخت .

 

ر در این مدت الغر شده بود . باالتنه لباس مثل گذشته تنگ و خوش فرم به کمرش نمی چسبید . با دلخوری چقد

سعی کرد با کمک کمربند گشادی آن را ببپوشاند . اما کمر لباس چند چین کوچک می خورد که به نظر خودش توی 

 ذوق می زد .

 

همیشه زیبا و جذاب . شرط می بندم توی مهمونی دختری به  آماده شدی عزیزم ... اوه ! مثل» مادرش سرک کشید : 

 «خوشگلی و خوش هیکلی تو پیدا نشه یاسمن . 
 

 «ولی مامان ! خیلی برام گشاد شده ! می بینی ؟ و با انگشتانش کمربند را جابه جا مرد . » یاسمن با اعتراض گفت : 
 

 ! «خیال می کنی ! خیلی هم برازنده و قشنگه عزیز دلم » 

 

ه کاش همونقدر که به فکر نسرین جونتون هستین ب» یاسمن که فرصت گله گذاری پیدا کرده بود با سرزنش گفت : 

 «فکر منم بودین !! اگه دیروز که برای او لباس خریدید برای منم هم ... 
 

 دایش را نشنود آهستهبعد برای اطمینان از اینکه نسرین ص«هیس . »مهری خانم انگشتش را جلوی دماغش گرفت : 

خودت می دوتی که من هردوی شما رو به یک شکل و اندازه » در اتاق را بست . شانه های یاسمن را گرفت و گفت : 

دوست دارم ، اما این مهمانی فرق می کنه یاسمن ! می خواهم خسرو متوجه نسرین باشه ، به همین خاطر هم براش 

 «خاله ات تصمیم گرفتیم که ...  خرید جداگانه کردم ، می دونی که من و
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یاسمن تحمل شنیدن بقیه صحبت های مادرش را نداشت و با تشر که برای پاسخ دادت به مادرش کمی بی رحمانه به 

 «با این حال منظورتون این نیست که من نباید به خودم برسم . » نظر می رسید گفت : 
 

 «البته عزیزم . » 
 

می بینید ! این تنگ ترین لباسم بود . توی تنم گریه می کنه »ا را دو سمت بدنش رها کرد : یاسمن با کالفگی دست ه

 «! وای به حال بقیه ... حاال می گین چه کار کنم ؟ 
 

مهری خانم نگاه دقیق تری به لباس او و دور کمرش انداخت . به نظرش چندان هم گشاد و بدشکل نبود . دست کم 

 ض داشت نبود .آن طور که دخترش اعترا

 

 «نمی دونم . به نظر من که اشکالی نداره . » 
 

 دور خودش چرخید .« آماده شدین ؟ یاسمن ، لباسم چطوره ؟ » نسرین در را گشون : 

 

یاسمن زیر چشم به خواهرش نگاهی انداخت . لباس سپیدش هیچ با چهره سبزش که پیدا بود با دقت ارایش شده 

 باس هم ساده و معمولی بود . خیالش راحت شد .هماهنگ نبود . مدل ل

 

و با وسواس موهایش را برای چندمین بار شانه « خیلی خوب ... منم آماده ام . »بعد گفت : « خوبه . خیلی بهت میاد ! »

 «بریم تا خاله دوباره تلفن نکرده . »زد . حلقه های بلوطی رنگ موهایش را اطرافش ریخت : 
 

 ه بیرون می رفتند،نسرین با تحسین او را برانداز کرد.وقتی که از خان

 

 ))معرکه شدی یاسمین جون!خوش به حال من که خوشگل ترین خواهر دنیا را دارم.((

 

ساعاتی بعد همه در مهمانی که آقای فروزش برای آن سنگ تمام گذاشته بود حاضر بودند.با وجود آنکه همۀ افراد 

 دا بود که دختران با دیده رقابت و انتقاد بهم نگاه می کنند و نگاههایشان کمتر دوستانه بود.آشنا و فامیل بودند،اما پی

 

شراره،دختر عموی خسرو،که به سبب ارتباط صمیمانۀ پدر و مارش با خانواده خسرو روابط بیشتری با آنان داشت و 

 نار او نشسته بود گفت:)) شرط مینسبت به خسرو احساس مالکیت شدیدی می کرد،به دختر عمه اش بهنوش که ک

بندم خاله خسرو،دختر هایش رو برای نمایش آورده اینجا،خیال می کنه خسرو اونقدر احمقه که یکی از اینها رو 

بگیره!اون دختره ترشیده اش...نسرین رو می بینی؟خیال کرده مجلس عروسیه،لباس سفید هم پوشیده!دختره 

 زپرتی!((
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ریز خندیدند.نسرین نگاه مالمت بارش را به آن دو دوخته بود،چون احساس می کرد که  با این حرف هر دو ریز

راجع به او صحبت می کنند و می خندند.فکر کرد کاش به حرف مامان گوش نمی کردم و این همه به خودم نمی 

 رسیدم.البد قیافه ام خیلی تابلو شده!

 

رستان یاسمین درس می خواند.او در گوش شراره گفت:))ولی بهنوش که دختر قد بلند و الغری بود در همان دبی

باور کن، این یاسمین رو هروقت می بینم دلم می خواد خفه اش کنم،توی مدرسه ام همین طوره.همیشه یه جورایی 

فیس میاد و خودش رو می گیره،چقدر هم پز چشمهای عسلیش رو میده.فکر می کنه سوفیالورنه! ببین دماغشو!به 

 ی بزرگه،من که می گم اوجورها هم که زن دایی عصمت تعریفشو می کنه نیست!((نظرم خیل

 

یاسمین ساکت و آرام روبه رویش را نگاه می کرد.صورت بیضی شکل و چشمان عسلی و بینی خوش فرم او به قاعده 

 ه نظر برسد،اما درو زیبا بود،همه اسباب صورتش شکیل و به اندازه بود.با وجود آنکه سعی می کرد آرام و عادی ب

دلش شور و غوغایی به پا بود.تصور دیدار خسرو هر لحظه او را غرق شوق و هیجان و التهاب و انتظاری شیرین می 

 ساخت.

 

شراره چند لحظه به او خیره ماند.با آنکه در زیبایی چشمان یاسمین شکی نداشت،اما دوباره در گوش بهنوش 

 ،دخترۀ فسقلی خودشو قاطی بزرگ تر ها کرده!چقدر هم که بی ریخته!((گفت:))منم حالم ازش به هم می خوره

 

با این حال نتوانست در دل از تحسین سادگی یاسمین خودداری کند.بهنوش موهای لخت و کوتاهش را عقب 

 راند.))پسر دایی خسرو کجاست؟((

 

ت النه دیگه پیداش میشه،اما بهتره در شراره گفت:))نمی دونم!فکر نمی کنم زن عمو ازش بی اطالع باشه،هر جا هس

 این مورد از کسی دیگه سوال نکنی!مردم خیلی زود پشت سر آدم حرف در میاورند!((

 

 ))به نظر تو خسرو چه جور آدمیه شراره؟((

 

 شراره نگاه خمارش را به بیرون دوخت و گفت:))یه ایده آل واسۀ هر دختر جوونی!((

 

نند افسون شدگان به روبه رویش خیره ماند.خسرو آمد!خیلی زود جمع ساکت و آرام به محض گفتن این حرف هما

زنانه که مثل آتشی زیر خاکستر بود،شلوغ شد.هر کس به نوعی سعی در جلب توجه خسرو داشت، دختر ها 

خودنمایی و مادر ها خودشیرینی برای بازار گرمی دخترهایشان،اول بهجت خانم،مادر شراره گفت:)) خسرو 

جان،مادر کجا بودی تا این وقت؟نگفتی دلمون برات شور می زنه.به خدا دلم هزار راه رفت.ده بار به عصمت جو 

 گفتم خونه رفیقهات تلفن کنه!((

 

 خسرو لبخند زنان گفت:))زن عمو من که بچه نیستم.((
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ه یک عمری خارج بود، اینجام بهجت خانم گفت:))الهی من فدات بشم!می دونم دستۀ گلم،ولی دوروزمونه بدیه!تو ک

 که صدتا خیابون و کوچه بازار جدید ساختند،گفتم نکنه راهو گم کنی و تو دردسر بیفتی.((

 

شراره که از گزاف گویی مادرش شرمنده شده بود آرام،اما با نازو غمزه گفت:))مامان،خسرو خان که بچه 

 می کنه دیگه!((نیستند!تازه آدم اگر گم شه،خوب نشونی می پرسه و پیدا 

 

ملوک خانم،مادر بهنوش،که عمه خسرو بود گفت:))خسرو جون،این حرفها به کنار،الهی قربونت برم،این بهنوش من 

توی ریاضی ضعیفه!یعنی یکم پاش سسته!اینا که معلم درست و حسابی ندارند!گفتم بلکه پسردایت خسرو که خارجه 

 ی بهنوش رو بفرستم بیشت درسش بدی مادر؟!((درس خونده بتونه برات کاری کنه،کی وقت دار

 

بهنوش لب گزید سر به زیر انداخت.فکر کرد ای کاش مادرش درس دیگری را پیشنهاد می داد،چون نمره های او 

 در ریاضی همیشه باالترین نمره ها بود!

 

خیلی از این فرمول ها و مسائل  خسرو سرش را خاراند.))اوم؟!حاال بعد خدمتتون تلفن می کنم عمه جان،اما باور کنین

 از ایدم رفته!فکر نکنم برای بهنوش خانوم زیاد مثمر ثمر باشم.((

 

 وقتی به بهنوش نگاه کرد او سرخ و برافروخته هنوز سر به زیر انداخته بود.

 

و ا مهری خانم که احساس کرد زیادی ساکت نشسته،برای آنکه به بقیه حای کند خسرو از قبل به فکر دختر

 بوده،قری به سر و گردن داد و گفت:))خسرو جان،خاله،زنگ زدی به دوستت؟!((

 

بهجت خانم و ملوک خانم و دیگران به خسرو که باید جواب می داد چشم دوختند.نگاه خسرو به سمت خاله اش که 

 نزدیک یاسمین بود کشیده شد.باز هم یاسمین صدای طبل مانند قلبش را شنید.

 

 تم خاله جان؟!(())کدوم دوس

 

 مهری خانم بادی به غبغب انداخت و گفت:))همون که آلمانه!همون که قراره تابلوی نسرین جون رو بخره؟!((

 

))آها!مستر کلوندیو.((و نگاهش را به سمت نسرین انداخت و گفت:))هر وقت نسرین جان مایل باشن،یک نسخه 

 تم.((کامل از کاراشون رو به من بدند...براش می فرس

 

بهجت خانم خواست کم نیاورد.))مگر نسرین جون تابلو می کشه؟!((و با وجود هوای مطبوع بهاری،بادبزن چینی 

 کوچکش را که دم دستش بود برداشت جلوی سینه اش تکان داد.

 

 مهری خانم سری تکان داد و گفت:))بله.خدارا شکر استعداد خوبی هم داره.مدتیه کالس هم میره!((
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شراره من که کالس نرفته نقاشه!خدادایه!به خدا چند وقت پیش یک عکس خوشگل از خودش کشید که آدم حظ ))

 می کرد.((

 

 نسرین لبخندی زد و روبه شراره گفت:))چه خوب!شما هم به نقاشی عالقه داری؟((

 

 م،ولی خیلی جدی نیست.((شراره هیچ چیز از این هنر حالیش نبود،اما گفت:))خوب..بله،گاهی یه چیزهایی می کش

 

 ))چه سبکی کار می کنی؟!((

 

 شراره مانده بود چه بگوید.بهنوش به جای او گفت:))امپرسیونسیم!((

 

 نسرین ابروها را باال گرفت و گفت:))چه خوب!((

 

 ملوک خانم گفت:))از این حرفها بگذریم...عصمت خانم جون،نمی خواهی برای خسرو دست باال بزنی.((

 

 عصمت سر تکان داد.))صد البته!ولی زیربار نمی ره.من که از خدامه.((

 

همان موقع خسر از جایش بلند شد.))پس حاال که صحبتهاتون به اینجا رسید،من دیگه برم بهتره!(( و با خنده به 

ک بار توانسته قط یسمت اتاقی رفت که پدرش و بقیۀ آقایان آنجا نشسته بودند.یاسمین با همۀ تالشی که کرده بود،ف

بود به چهرۀ جذاب و مردانه خسرو نگاه کند.با این حال از رفتن او راضی بود،چون از اینکه او میان دختران فامیل 

 حاضر شده بود،حسودی اش شده بود.

 

 ،با رفتن خسرو،مهمانی برای دخترهایی که به امید تو زدن خسرو به آنجا آمده بودند کسل کننده و یک نواخت شد

 به خصوص که حتی سفرۀ شام هم برای زنها و مردها جداگانه پهن شد.

 

هنگام خداحافظی خسرو به همراه پدر و مادرش مهمانان را بدرقه کرد.یاسمین سنگینی نگاه او را احساس می کرد.به 

 با او خداحافظیزحمت سربلند کرد و چشمان سیاه و گیرای او را دید که روی چهره اش ثابت مانده بود.گویی نگاه 

 می کرد.برای یاسمین آنگاه لطیف ترین و دلنشین ترین خاطره ای گشت که تا آن زمان به ذهن خود سپرده بود.

 

آخر شب،بی حوصله و کسل رو تختخوابش نشسته بود و هیچ مایل نبود حتی به خودش زحمت عوض کردن لباسش 

ش صحبتهای در گوشی خودش و خواهرش در مورد خسرو و را بدهد.فقط کمربندش را گشوده بود.در طول راه مادر

 نسرین را بازگو کرد.او فقط سعی کرده بود با قرار دادن سرش در مقابل باد خودش را مشغول کند.

 

هنوز هم خواب با چشمانش بیگانه بود.در حالی که همه چراغها خاموش بود و بقیه اهالی خانه در خواب عمیقی بودند 

بود و فکر می کرد.یکی یکی دختران فامیل خسرو را پیش چشم آورد و آنها را با خودش مقایسه او هنوز بیدار 

 کرد.دختر عموها،دختر عمه...
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شراره بیست ساله که چشمان خمار مشکی داشت و خسرو نزدیک به او نشسته بود.سعی کرد نظر خسرو را راجع به 

 و در مورد خود اندیشید...تک تک آنان حدس بزند،آنگاه دوباره به احساس خسر

 

 صدای زنگ تلفن او را از جا پراند.پیش از آنکه دیگران هم مثل خودش از صدای تلفن بپرند،گوشی را برداشت.

 

 ))بله؟((

 

 ))الو...خاله جان شمایین؟!((

 

 صدای ضربان قلبش اجازه نمی داد واضح تر بشنود.

 

 ))من هستم یاسمین...((

 

 اسمین جان؟بقیه خوابند؟(())آه تویی ی

 

 یاسمین با صدایی که از شنیدن صدای خسرو مرتعش شده بود گفت:))بله...خوابند.((

 

 ))و تو...فقط تو بیداری؟!((

 

 یاسمین خجالت کشید که بگوید بله،البد بعد از او می پرسید چرا خوابت نمی برد.

 

 ))من هم داشتم می خوایدم؟!((

 

 ی گی...هیچ هواسم به ساعت نبود!پس مزاحمت شدم.(())آه...راست م

 

خیلی سعی کرد که بگوید مزاحم نیستید،اما نتوانست.چند لحظه سکوت برقرار شد و بعد خسرو با لحن مالیم و 

نوازشگرانه ای گفت:))امشب خیلی زیبا شده بودی،دوست داشتم همش نگاهت کنم،مثل ستاره بین همه می 

 درخشیدی.((

 

 حرفهای او برایش شیرین و آرامش بخش بود.چقدر 

 

 ))نظرلطفتونه!((

 

))جدی می گم یاسمین...خیلی دلم می خواد باز هم دور هم باشیم،البته بدون بقیه فک و فامیل.می دونی زیاد حوصلۀ 

 شلوغی رو ندارم.دوست دارم باز هم تو رو ببینم.زنگ زدم که به خاله همین رو بگم.((

 

 گوشی از دست یاسمین بیفتد.))چی؟!چی بگین؟((نزدیک بود 
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))یه قرار بذارم برای رفتن به یک منطقه ی خوش آب و هوا...یه جای خیلی دیدنی و بکر،یکی دوباری با دوستهام 

اونجا رفتم،مطمئنم خوشتون میاد.حاال که گفتی خوابند،فردا صبح تماس می گیرم.تو که مدرسه و درس و مشق نداری 

 که...((

 

 ))نه،ندارم.((

 

 ))نسرین چی؟اون می تونه کالسشو عقب بندازه؟((

 

 یاسمین گفت:))آره...فکر می کنم بتونه.((باز حالش گرفته شد.

 

مأیوسانه فکر کرد من زیادی ساده و خوش باورم.حرفهای خسرو فقط تعارفهای معمولیه،همون جوری که نسبت به 

 یچ فرقی...بقیه مهربونه با من هم هست...من ه

 

 ))الو...((

 

 ))بله؟((

 

خسرو خندید و گفت:))فکر کردم خوابتون برده،آ]ه خیلی ساکی. خوب به خاله جان و آقای فرهودی خبر بده... 

 کاری نداری؟((

 

 ))نه متشکرم.((

 

 ))شب به خیر یاسمین.((

 

 ))شب به خیر.((

 

دش هم گوشی را گذاشت.در حالی که در سرش هزار جور فکر و یاسمین مکث کرد تا گوشی را بگذارد و بعد خو

اندیشه پر التهاب و تشویق بود،روی تختخوابش دراز کشید و سعی کرد بخوابد.حتی خاموش کردن چراغ خواب هم 

 کمکش نکرد.خاطره نخستین بار که خسرو را دیده بو در ذهنش مجسم شد.

 

ه بی خیال و بی توجه کیف مدرسه اش را گوشه ای انداخت و کالسورش آن روز، تازه از مدرسه آماده بود.مثل همیش

 را روی میز گذاشت.نسرین در حالی که لباس بیرون پوشیده بود،جلوی در اتاقش ایستاد.

 

 یاسمین،تو نمیای؟-

 

 یاسمین در حالی که مشغول عوض کردن لباس مدرسه اش بود بی تفاوت پرسید:کجا؟

 

 لمان اومده!قراره همه برن فرودگاه پیشوازش،من و ماما هم داریم میریم.پسر خاله عصمت از آ-
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 یاسمین گفت:نه!حوصله ندارم،هم خسته ام،هم گرسنه.

 

 از کنار او رد شد و به آشپزخانه رفت و به صدای بلند گفت:مامان...امروز چی درست کردی؟

 

غذای مورد عالقه اش بود.داد کشید:به به!دستت درد نکنه در قابلمه را که روی اجاق گاز بود،برداشت...ماکارونی،

 مامان،چه عجب یاد ما افتادی.یک بشقاب پر ماکارونی کشید و مشغول شد.

 

مهری خانم در حالی که به نظر می رسید خیلی کار دارد،عجوالنه به آشپزخانه آمد.بوی عطر خوش او پیچید. یاسمین 

 ایش مختصری که به چهرهاش بود،لبخند زد.با دیدن لباس پاکیزه و نونوار و آر

 

 چه خوشگل کردی مامان!؟-

 

مهری خانم در یخچال را باز کرد و همان طور که پارچ دوغ را روی میز،مقابل یاسمین می گذاشت گفت:)) خودتو 

لوس نکن،خوشگل کجا بود همش یک ذره سرخابه!گفتم عیبه توی فامیل،یه وقت نگن بخیله،رنگ و روشون 

ریده.داریم می ریم پیشواز پسرخاله ات.زودتر می ریم که دست گلی،شیرینی چیزی هم بخریم. رضا که اومد پ

 براش غذا بکش قربونت برم...

 

 یاسمین شانه باال انداخت و در حالی که دهانش پر بود گفت:نمی تونم،درس دارم،مگه خودش دست نداره!

 

غذاشو بخوره،من نباشم از تنبلی دل دردم بگیره پا نمی شه یه لقمه مهری خانم کالفه گفت:خیلی خوب،بهش بگو 

 بگذاره دهنش!

 

 یاسمین گفت:مامان سبزی یا لیموترش نداریم؟

 

مهری خانم چار سیاه نازکش را که پارچه اعالیی داشت از پشت تکیه گاه صندلی برداشت و گفت:چرا تو 

 یخچاله،بردار...

 

گفت:مامان؟خودت بیار دیگه...یعنی پسر خواهرت از من مهم تره؟یک دقیقه دیرتر  یاسمین خودش را لوس کرد و

 بری چی می شه!

 

مهری خانم برگشت و با عجله سبد سبزی و لیمو های قاچ شده را روی میز گذاشت و در همان حال گفت:اگر دیر 

 گو.خداحافظ.اومدیم ناراحت نشو،ممکنه از اون طرف بریم خونه خاله ات.به آقا جونت هم ب

 

 یاسمین با اشتها غذایش را می خورد.

 

به نظر یاسمین آن روز ظهر هم مثل همۀ ظهر های دیگر عادی بود. پس از آنکه غذایش را خورد به حیاط 

رفت.سکوت خانه برایش خیال انگیز و دلنشین بود.با وجود اینکه آخرین ماه زمستان بود هوا بهاری شده بود، یک 
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صی و شادی در دل غنج می زد.یاسمین فکر کرد بد نیست ساعاتی بخوابد که دو روز بعد باید امتحانش جور نشاط خا

را می داد.مدت کوتاهی به مرتب کردن اتاقش مشغول شد،بعد پنجرۀ اتاق را گشود و پرده ها را کنار زد.هرگز 

روی هم گذاشت.طولی نکشید که هوایی به آن دلچسبی سراغ نداشت.روی تختش دراز کشید و با کیف چشمانش را 

 خوابش برد...

 

 یاسمین،یاسمین...یاسمین مُردی؟-

 

 رضا بیدارش کرد.چشم باز کرد وگفت:چته رضا؟سر آوردی؟

 

نگاهی به ساعت انداخت که چهار بعد از ظهر را نشان می داد.رضا میان چهارچوب در ایستاده بود و رو به او 

!به خدا به عمرم دختری که به اندازه تو خواب و خوراکی دوست داشته باشه گفت:پاشو دختره تنبل خواب آلو

ندیدم.موندم چه جوری درس می خونی و مدرسه میری!نمی گی وقتت حروم می شه،می تونی عوضش توی خونه 

 بمونی بخوابی و بخوری...ها!

 

ی که چی؟بگذار مامان بیاد.به خدا یاسمین پشت به او کرد و با نارضایتی گفت:خیلی بی مزه ای رضا،بیدارم کرد

 امشب تا خوابت برد میام بیدارت می کنم تا بفهمی اذیت یعنی چه.

 

رضا پوزخندی زد و گفت:تو؟!اگر تونستی از خوابت بزنی و صبر کنی من بخوابم و تالفی کنی،قبوله!پاشو ببینم! مامان 

 گفته ببرمت خونه خاله اینها.

 

 من؟!حوصله ندارم،به خودش گفتم...تازه امتحان هم دارم.یاسمین با بی تفاوتی گفت:

 

 رضا گفت:من چه می دونم!خودت بیا زنگ بزن بهش بگو،بعد نگه من نخواستم بیام دنبالت.

 

 یاسمین بلند شد و گفت:خیلی خوب!حاال بعد!

 

ر راه بندازی و بگی بهت رضا جلو آمد و پشت گردن او را گرفت:دِ راه بیفت،دختر لوس و پررو!می خوای بعدش ش

 نگتم...دِ پاشو.

 

 یاسمین از کارهای رضا خنده اش گرفته بود.بلند شد و شمارۀ تلفن خانۀ

 

 خاله عصمت را گرفت تلفن زنگ میخورد اما کسی گوشی را بر نمیداشت برگشت و به رضا نگاه کرد

 

 سرکارم گذاشتی رصا؟کسی خونشون نیس-

 

 را شانه میزد زانوها را خم کرده بود تا بتواند خود را در ایینه ببیند رضا مقابل اینه موهایش

 

 البد شلوغه صدای زنگ تلفن رو نمیشنود مامان گفت خیلی ها هستن-
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 یاسمن گوشی را گذاشت و گفت:اه من که حوصله ی شلوغی رو ندارم درس دارم

 

بردار بریم دیگه اونجا که بزرگهمیری تو یک اتاق رضا خواست شیرش کند که بیاید گفت:داری که داری کتابتو 

واسه خودت درس میخونهی اون دختر فامیل خاله اینها همس ت بهنوشه چیه همون که توی مدرسه ی شماست اونها 

هم هستند نیای فردا تو مدرسه پشت سرت میگن یاسمت خرخون نیومده درس بخونه تو هم که قربونم بری نمره 

 گی استهات فقط باعث شرمند

 

حوصله ی سر به سر گذاشتن با رضا را نداشت با تانی به اتاقش رفت تا اماده شود رضا زیاد هم بیراه نمیگفت لباس 

ابی رنگ ساده ای پوشید موهایش را پشت سرش جمع کرد چند حلقه از موهایش به خاطر کوتاه بودن روی پیشانی 

همراه با رضا از خانه بیرون رفت کتابش را هم همراه برد  و اطارف گوشهایش بود چوراب تکیز و سفیدی پوشیدو

وقتی تاکسی مقابل خانه خاله عصمت ایستاد پشیمان شد...کاش روی حرفش میماندو نمی امد یا دست کم کمی بیشتر 

 به خودش میرسید و لباس مناسبتری میپوشید بیش از انچه باید ساده و بچه مدرسه ای به نظر میرسید

 

گل و شیرینی روی میز وسط سالن جا خشک کرده بودند معلوم بود خیلی مهمان داشتند که اغلب فامیل بسته های 

های اقای فروزش شوهر خاله اش بودند با انان رودربایستی داشتند نسرین و بعضی دختر ها در اشپزخانه مشغول 

هال نشست مادرش اهسته شستن ظرف و ظروف بودند پیدا بود ناهار مفصل بوده یاسمن کنار مادرش توی 

 گفت:چقدر دری اومدی خیلی وقته رضا رو فرستادم دنبالت

 

 حوصله نداشتم به زور اومدم-

 

 اقاجونت هم اومده زشت بود تو نیای خالت ناراحت میشد-

 

درهمان موقع عصمت خانم وارد هال شد چهره اش از شادی و سرور برگشتن پسرش بشاش و خنده رو بود با دیدن 

 اسمن به سمتش رفت و صورتش را بوسیدی

 

 حالت چطوره عزیز دلم چرا برای ناهار نیومدی-

 

 ببخشید خال جان اخه امتحان دارم-

 

 هیچ وقت انقدر خاله اش را سرحال ندیده بود

 

 گفتم برات غذا بگذارند تو سینی بیارند-

 

 ممنون خاله صرف شده کتابهام رو اوردم اگر شد درس بخونم-

 

 عصمت خانم نگاهی پشت سرش انداخت و گفت:پس بروی توی یکی از اتاقها که کسی مزاحمت نشه
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مهری خانم که از رک گویی دخترش رنجیده بود گفت:اوا یاسمن؟مادر...یک امروز واستا کمک خالت تو اشپزخونه 

 بعد درسهاتو میخونی

 

دازه ی کافی کمکی دارم دیگه یاسمن جون رو زحمت عصمت خانم زود گفت:نه مهری جون توی اشپزخونه به ان

 نمیدم بعد گویی هزار کار تلنبار شده داشته باشد گفت:کسی برای مردونه چای بورد؟

 

 یاسمن کیفش را برداشت و رو به مادرش کفت:مامان پس من میرم

 

 کجا؟-

 

 پیدا کنم...چهارشنبه امتحان دارم یاسمن بی حوصله اطرافش را از نظر گزراند و گفت:جایی خلوت برای خودم

 

در اتاقی که نزدیک به در راهرو بود را گشود و داخل شد روی دیوار اتاق چندین پوستر از خواننده های معروف بود 

گوشه اتاق یک تخت چوبی و یک میز تحیری که به ان چسبیده بود قرار داشت در قفسه ای که روی دیوار تعبیه 

کتاب با جلدهای کهنه و بعضی پاره دیده میشد مدتی به نگاه کردن و وارسی کتابها مشغول  شده بود تعداد زیادی

شد اغلب کتابهای داستان از نویسنده های خارجی بود که حوصله ی خواندن انها را نداشت یکی دو کتاب شعشر پیدا 

 طبقه ی پایین کتابخانه گذاشت تا یادش کرد و تصمیم گرفت از خاله اش اناها را به امانت بگیرد و بخواند انها را روی

بماند در سه گوش اتاق روی یک میز زرشکی پایه بلند گرامافونی قدیمی توجه اشرا جلب کرد گرامافون خاک 

گرفته به نظر میرسید با انگشت روی بلند گوی بزرگ و شیپوری ان کشید خاک روی انگشتش را فوت کرد 

 زش استمیدانست گرامافون متعلق به اقای فرو

 

حاال که جای خلوتی برای درس خواندن پیدا کرده بود حوصله نداشت خیلی مایل بود بداند گراماافون کار میکند یا 

خراب است در صورت کار کردن اقای فروزش به چه خواننده ای عالقه داشت طر کار با گرامافون را بلد بود پدرش 

ی مورد عالقه اش را در ان میگذاشت و به قول خودش به یاد هم عین ان را داشت که در واقعی صفحه های قدیم

دوران جوانی و خوش گذشته انها را گوش میکرد در جعبه ای که زه کشی دور ان خراب شده بود چند صفحه قرار 

 داشت یکی را برداشت و ان را روی دستگاه قرار داد

 

 به برق نیست!-

 

 

 

جوانی پشت سرش ایستاده بود او را به جا نمی اورد فکر کرد ممکن است صدا از پشت سرش بود از جا پرید مرد 

 یکی از اقوام اقای فروزش باشد دستپاچه شد و گفت:مهم نیست همینطوری امتحانش کردم

 

مرد جوان خم شد ودو شاخه ی برق را از روی زمین برداشت رو به او گفت:خیلی وقته که به صدای گرامافون گوش 

 ندادم
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ن با خجالت خودش را کنار کشید باید زودتر از اتاق بیرون میرفت سپس مرد جوان گرامافون را راه انداخت یاسم

 صدای ویگن پشخ شد:ای قایقران/به کجا میروی...

 

 مرد جوان به او که مردد و شرمگین به نظر میرسید نگاه کرد چشمان گیرا و نافذش را به او دوخت

 

نایی با چه کسی رو دارم؟در همان حال پیچ صدای گراماافون را پیچاند و ان را تا حد امکان ممکنه بپرسم افتخار اش-

 کم کرد

 

یاسمن از جسارت او جا خورد الزم نبود اسم کوچکش را به مردی که ممکن بود دیگر هرگز مالقاتش نکند بگوید 

ان که بی ادبی نکرده باشد در حالی که  شاید هم او یکی از دوستان خانوادگی اقای فروزش بود به هر صورت برای

 کیفش را بر میداشت تا اتاق را ترک کند گفت:من دختر اقای فرهودی هستن

 

 دید که چشمان سیاه و گیرای مرد جوان تنگ شد

 

 یاسمن؟تو باید یاسمن باشی او خدای من حالت چطوره عزیزم؟-

 

 را در هم کشید و گفت:متاسفانه من شما را به جا نمیارم از طرز صحبت و کالم مرد غریبه خشکش زده بود اخمها

 

 فکر کرد باید زودتر به مادرش بگوید که این مرد گستاخ چگونه او را خطاب کرد کاش به این اتاق نیامده بود

 

 یاییدبباید هم منو نشناسی من اونقدر براتون بی اهمیت بودم که به خودتون زحمت ندادین همراه بقیه به فرودگاه -

 

 وای خدای من..پسرخاله خسرو است!سرخ و برافروخته شد به خاطرش هم خطور نمیکرد که او خسرو باشد

 

 لبش را گزید و گفت:ای وای ببخشید نشناختمتون خدا مرگم بده

 

و خسرو لبخندی زد و گفت:دور از جونتون اگر میدونستم این جور حرف میزنید حاضر بودم تا اخر عمر هم خودم

 معرفی نکنم

 

 یاسمت فکر کرد کدام حرف را میگوید همین که گفتم خدا مرگم بده؟

 

 خسرو با دقت بیشتری به او نگاه کرد

 

هیچ فکرش رو نمیکردم این قدر بزرگ شدهب اشی وقتی من رفتم خارج تو یک دختر کوچولو بودی با این -

اله دو تا گیس کوچولو برات بافته بود و یک گل رز هم حالهنوز قیافت یادم هست اخرین باری که تو رو دیدم خ

 دستت بود که به من دادی
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یامسن یادش نبود یعنی هرچه هم به یادش بود در ان لحظه از یاد برده بود در تمام عمرش به مردی چنین چذاب 

ت ساله قد و هشبرخورد نگرده بود احساس غریبی داشت قلبش مثل طبل در سینه اش میکوبید خسرو پسری بیست 

بلند و چهارشانه بود قدش بلند تر از دیگران به نظر میرسید حدود یک متر و هشتاد و هشت سانت چشمانش سیاه و 

 لب و دهان شکیلی داشت ابروانش خوش فرم و صدایی زنگ دار و خاطره انگیز داشت کسی خسرو را صدا میزد

 

 خسرو جان-

 

به روی یاسمن زد و گفت : از دیدنت خیلی خوشحال شدم و به سرعت از  عصمت خانم بود خسرو لبخند پر مهری

اتاق خارج شد یاسمن بهت زده سر جایش ماند یو خوش ادوکلن او هنوز در اتاق مانده بود و هنوز نگاه و لبخند او 

 پیش چشمش بود

 

 3فصل 

 

 اقای فرهودی ماشین را اماده کرده بود ودست به کمر ایستاده بود

 

 "چه ها ظهر شد راه بیفتین دیگهب"

 

 "جای اینکه دستهات رو بزنی کمرت پاشو بیا کمک"از داخل خانه صدای مهری خانم بلند شد 

 

 "پس رضا اونجا چکارست خانم؟"اقای فرهودی گردن کشید

 

وی دوشش ر رضا پسر بیست و یک ساله اش در حالی که لباس مرتب اسپورتی پوشیده وبد و کوله پشتی سیاه رنگی

 "روی من حساب نکنین اقاجون کمردرد دارم"انداخته بود داخل حیاط شد

 

دست بردار جوون کمردرد کجا بود؟تو همیشه موقع کار کردن یه مرضی "اقای فرهودی اخمها را در هم کشید

 "میگیری

 

استون باشه روی این مریض بودم اقاجون..از دیروز حو"رضا کوله پشتی اش را توی صندوق عقب ماشین انداخت

 "کیف چیزی نگذارین

 

برگشت و در حال یکه با خونسردی  "نه میگذارمش روی پام خیالم راحتتره"میخواست سوار شود که پشیمان شد 

کیفش را بر میداشت به نگاه خیره و سرزنش امیز پدرش اهمیتی نمیداد روی صندلی جلو نشست و با خیال راحت 

 و به انتظار نشستدسها را در هم قالب کرد 

 

اقای فرهودی سرش را از روی تاسف تکان داد و بعد غرولندکنان داخل خانه شد با دیدن سبد زنبیلهای وسط اتاق 

 اخمها ار در هم کشید
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اینا دیگه چیه با "و به زنبیل قرمز و بزرگ و سبدهای اطرافش اشاره کرد"مگر میخواهیم کجا بریم؟چه خبره؟"

 "ریخودت میخوای بیا

 

مهری خانم از جلوی پیشخان اشپزخانه پالستکی سیاهی برداشت و ان را هم توی زنبیل قرمز جا داد با لحنی تشر 

 "بردار دو ساعت دیگه که شکمت به قار و قور افتاد و گفتی غذا چیه یادت میارم"امیز گفت:

 

 "بشم مگر من غولم خانم؟این همه غذا؟ حاال گشنه هم"اقای فرهودی زنبیل را که سنگین به نظر میرسید بغل زد

 

تری بعد با صدای ارام"نسرین..یاسمن چی کار میکنین بیاین دیگه مهمونی که میریم"مهری خانم برگشت و صدا زد:

اقا محسن تنها که نیستی ماشاهلل پنج سر عائله عصمت اینا هم هستن قرار نیست که "در جواب گفته شوهرش گفت:

 "تو بخوریهمه ی خوردنیها رو 

 

یاسمن اخرین نفر بود و هنوز اماده نشده بود در انتخاب روسریش مردد بود تا ان لحظه چند روسری را امتحان 

کرده بود و هر بار پیش خودش نظر و سلیقه ی خسرو را که قرار وبد او هم همراه خانواده اش به تفریحگاه بیایند 

 ره به رنگ چشمهام سایه می اندازه..نه خیلی جیغهمجسم میکرد و باز دودل میشد این ابیه قشنگت

 

ان را در اورد و روی تختخوابش انداخت روسری سفیدی برداشت و خودش را برانداز کرد خوبه اما مثل نسرین 

 میشم فکر میکنه از اون تقلید کردم

 

 ان را هم برداشت و گوشه ای انداخت کاش میدونستم خسرو از چه رنگی خوشش میاد؟!

 

بعد نگاهی هب "تو هنوز اماده نشدی یاسمن؟نکنه میخوای برای صرف شام اونجا برسیم؟"رضا در اتاق را باز کرد 

 "این همه روسری رو میخوای با خودت بیاری؟نکنه میخوای حراجشون کنی"تختخواب او انداخت با تعجب گفت:

 

مشکی رنگی را سر کرد که پیش از ان چند بار یاسمن که جلوی رضا شرمزده شده بود با عجله و بی تفکر روسری 

 "از من نپرس از نسرین خانم بپرس کار اونه"امتحان کرده بود با شیطنت گفت:

 

 "از دست شما دخترها ادم بیاد کله شو بکوبه به دیوار بریم؟تموم؟"رضا سر تکان داد

 

 "من حاضرم"

 

برای اخرین بار در اینه نگاهی بیاندازد دلخور بود کاش به نظر پشت سر برادرش راه افتاد در حالی که نتوانسته بود 

 خسرو قشنگ باشم

 

افتاب دلچسب بهاری نیمی از جاده را گرم میکرد سمتی که نزدیک به کوه بود سرد به نظر میرسید یاسمت کنار 

 پنجره نشسته بود و بیشتر مایل بود پدرش سمت گرم جاده رانندگی کند
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ش در فاصله ی نه چندان دور از انها دیده میشد در حالی که خسرو رانندگی ان را به عهده داشت خودرو اقای فروز

کمی از سرعت اتوموبیل او کاسته شد و وقتی به انها نزدیک شد خسرو در حالی که یک دستش را به ریچه تکیه داده 

 "اقای فرهودی؟ مطمئن هستین که اونجا رو بلدین"بود و با ژست جذابی رانندگی میکرد گفت:

 

 "اره جووون صد بار بیشتر رفتم اونجا"اقای فرهودی لبخند زنان او را نگاه کرد:

 

 و در فاصله ی چند لحظه از دید دور شد"پس اونجا میبینمتون"خسرو شانه ای باال انداخت و عینک افتابیش را باال زد

 

 "ر ندادین پشت ماشینتون بشینم اه میبینی اقاجون یک با"رضا با مشت روی داشبورد کوبید:

 

 "بشینی که چی ؟"اقای فرهودی با ارامش گفت:

 

 "که روی این پسره رو کم کنم عجب سرعتی رفت ها دیدی؟"

 

اون وارده مادر بیخودی تند نمیره قربونش برم ادم حظ میکنه "مهری خانم بین دخترانش عقب نشسته بود گفت:

 "صیات دیگرش لنگه ندارهنگاش کنه رانندگیش هم مثل خصو

 

اتفاقا خیلی بد رانندگی میکنه این پسر فکر "اقای فرهودی در حال یکه در اینه نگاهی به خانومش می انداخت گفت:

 "میکنه هنوز توی خارجه...خیلی ناشیه

 

 رضا بلند بنلد گفت:

 

 "بگذار تصدیقمو بگیرم بهتون میگم رانندگی یعنی چی

 

ی بود در مقابل تعریف و یا نکوهش خسرو واکنش نشان میداد چشمانش را گرداند و در جواب مهری خانم که مدت

اینکه جاده نیست توی خارج که اینجور نیست خسرو هرچی باشه ناشی نیست..با جاده های اینجا "شوهرش گفت:

 "اشنا نیست

 

اونجا چطوریه؟اسفالتش از جنس بلوره  یعنی جاده های"اقای فرهودی با حالتی سرزنش امیز و توام با تمسخر گفت:

 "یا کف خیابونهاش فرش انداختند؟

 

 "من چه میدونم اما هرچی هست مثه اینجا پر از چاله و چوله و دست انداز نیست "مهری خانم حق به جانب گفت:

 

جا چاله چوله ک"فت:اقای فرهودی همان طور که فرمان اتوموبیل را ماهرانه میگرداند انگشتانش را گشود گله مند گ

بود خانم؟جاده به این ماهی مثل عروس میمونه صاف آ....ادم کیف میکنه همیشه گفتند مرغ همسایه غازه ولی نه 

 "دیگه این جور...

 

 "نگفتم"در همان لحظه خودرو از روی دست انداز سختی عبور کرد مهری خانم گفت:
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 این"سعی میکرد خودرو را به سمت دیگر جاده هدایت کند گفت: اقای فرهودی اخمی به چهره نشاند و در حالی که

 "دیگه کجا بود؟اها !ناشکری!ناشکری خانم

 

 "حاده سازیه..چیزی نیست دارند جادرو تعمیر میکنند"بعد اینه را تنظیم کرد :

 

ره همه منظاقاجون میشه بحثو عوض کنین خسته شدم این "نسرین که سرش را از پنجره بیرون کرده بود گفت:

 "قشنگ..به اونها نگاه کنید

 

با این حال من با مادر موافقم خارجیها اگر جاده هاشون فرق نکنه که "رضا برگشت و عقب را نگاه کرد و گفت:

 به کامیونی اشاره کرد که از کنارشان گذشت و سپس"میکنه دست کم رانندگیشون دیگه اینجوری نیست نگاه نگاه

 "کافیه فکر کنن پلیس شاهدشون نیست"نوی سفید رنگی سبقت بگیرد :سعی کرد با سرعت از ز

 

اخ اخ از هیکل گنده اش خجالت نمیکشه ببین چطوری داره با این "نسرین هم سرک کشید و به کامیون نگاه کرد:

 "رنوی قوطی کبریت فسقلی مسابقه میده

 

 "یرهمسابقه نه خانم پیکاسو سبقت میخواهد سبقت بگ"باز رضا برگشت:

 

 "شده مالنقطه ای؟!به تو چه من چی میگم؟!"نسرین پشت چشمی نازک کرد:

 

 "جواب برادرتو نده چقدر بگم؟"مهری خانم سقلمه ای به بازوی نسرین زد و هسته گفت:

 

مامان من رگ دستمو میزنم اگر خسرو نسرین رو بگیره اخه مگه خره این همه دختر بیاد کور و "رضا کج نشست:

 "رو نشون کنه؟کچل 

 

پس یه حلوا و مجلس ختم افتادیم به کوری "نسرین بی انکه خودش را ببیازد و فقط از سر لجبازی با رضا گفت:

 "چشمت اگر تا حاال میخواستم به خسرو جواب رد بدم دیگه نمیدم

 

ی دفعه ی رفشو بزنبس کنین با هردوتونم بسه رضا این مسئله شوخی نیست که اینجوری ح"مهری خانم بلند گفت:

 "اخرتونب اشه دیگه نشنوم

 

مامان من امروز کالس داشتم خودتون میدونید چقدر برام مهمه که از "رضا با بیتوجهی رو گرداند نسرین گفت:

کالسهام عقب نیفتم خواهش میکنم منو دیگه از حضور توی مجالستون معاف کنین الاقل جاهایی که رضا خان باید 

 "خبر کنین تشریف بیارن منو

 

 رضا سکوت کرد و غائله تمام شد
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در تمام طول راه یاسمن ساکت و ارام نشسته بود و فقط به دور دست جاده یا زمینهای اطراف نگاه میکرد عاقبت پس 

 از چند ساعت تحمل راه به مکان مورد نظر رسیدند

 

بود که البه الی انها سرخ شقایق روییده بود و تا چشم کار میکرد گیاههای خودرو و بوته ها و علفهای هرز وحشی 

 زیبایی و لطافت خاصی به انجا بخشیده بود

 

در قسمتی درختان چنار و زبان گنجشک سر در هم کرده بودند و جویبار زاللی از زیرشان میگذشت زیر سایه 

در ان محوطه بازی میکردند  درختان چند خودرو دیگر نیز پارک شده بود صدای جیغ و فریاد شادمانه بچه هایی که

 اهنگ شادی بخشی داشت

 

رضا تو رو به جون کسی که دوست داری کمک کن "نسرین به محض پیاده شدن برای انکه با رضا اشتی کند گفت:

 "جون میده واسه تاب بازی"و به درختی که تنه محکمی داشت اشاره کرد و گفت:"تاب ببیندیم

 

 "خجالت نمیکشی دختره گنده؟"دیوانه ای دیده است: رضا نگاهی به او انداخت گویی

 

مهری خانم که مشغول بیرون اوردن وسایل از صندوق عقب بود متوجه جویباری که زیر درختان میگذشت شد 

 "خیلی جای خوبیه مطمئنی که خسرو همین جا رو میگفت؟":

 

اب هم هست الحمداهلل "میگرداند گفت:شوهرش را دید که دستش را سایبان کرده و دنبال خدورو فورزش چشم 

 "فرهودی برو بپرس اب خوردنه؟

 

بله خاله جان خیالتون تخت قابل شربه هیچ جای دیگه ابی "صدای مردانه و اشنای خسرو از پشت سرشان شنیده شد:

 "به این روونی و پاکی گیر نمیارید

 

را پنهان کند و به ظاهر مشغول بیرون اوردن  یاسمن بیش از همه از دیدن خسرو شاد شد و سعی کرد خوشحالیش

 سبها از صندوق عقب شد از اینکه خسرو همیشه غافلگیرش میکرد بیشتر هیجانزده میشد

 

 "بعید نیست با سرعتی که شما داشتین خیلی وقته رسیده باشین خاله اینها کجان؟"نسرین گفت:

 

خدورو مدل باالی پدرش اشاره کرد که کاپوتش از پشت و به "زیاد دور نیستن"خسرو به کمی دورتر اشاره کرد

 صخره ای نمایان بود

 

 "پس بار و بندیلو جمع کنیم بریم همونجا به نظر جای دنجی میاد"اقای فرهودی گفت:

 

 "عالیه یک مقدار باالتر هم صافه هم منظره اش حرف نداره"خسرو گفت:
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من که رفتم بچه ها شما وسایلو بیارین مواظب "وجد امده بود گفت: مهری خانم که از هیجان طبیعت و هوای پاک به

 "باشین چیزی جا نمونه

 

خیلی زود زیلوی دیگری پهن شد و همه چیز مرتب شد مهری خانم پیش خواهرش نشست و ضمن گفت و گو 

اختند که تفریح مشغول اماده کردن ناهار شدند اقای فروزش و اقای فرهودی مثل همیشه بساط شطرنج را راه اند

 مورد عالقه شان بود رضا و خسرو هم دو طرف انها نشستند و مشغول تماشا شدند

 

نسرین که از ابتدا نقشه کارش را داشت کیفش را پیش کشید و وسایل نقاشیش را اماده کرد و روی بوم کوچکی 

 مشغول طرح زدن یک درخت چنار بزرگ شد که هان نزدیکی بود

 

ی به بوم انداخت و به مدل او خیره شد چقدر بی سلیقه است این نسرین این همه جای قشنگ اخه یاسمن نیم نگاه

 این جور درختها که لب خیابونها هم پیدا میشه

 

نسرین این درخته که خیلی تکراریه این همه منظره ی قشنگ یه چیز دیگه بکش خیلی "فکرش را به زبان اورد:

 "بیسلیقه ای

 

مثال چی بکشم؟میشه شما راهنمایی کنین خانم با سلیقه اینجا که به جز "ه او را نگاه کند گفت:نسرین بدون انک

 "درخت جیز دیکه ای پیدا نمیشه

 

 و از جا بلند شد"اصال به من چه من میرم قدم بزنم"یاسمن بی حوصله جواب داد:

 

میری کجا؟یک وقت یکی مزاحمت میشه میشه شر راه نیندازی و بشینی سر جای خودن؟اخه تنهایی "نسرین گفت:

 "بیابونه قدم زدن نداره 

 

به تو مربوط نیست اصال تو چرا به خودت اجازه میدی همیشه توی کارهای من "یاسمن به تندی میان حرفش پرید:

 "دخالت کنی؟به قول رضا تو بشین نقاشیتو بکش پیکاسو

 

 "برنده به جا اقای فروزش قبوله؟اقاجون قبوله؟"بود گفت:رضا در حالی که با دقت به صفحه ی شطرنج خیره شده 

 

 "شما خوش بین نباش رضا جان جوجه ها رو اخر پاییز میشمارند"اقای فرهودی گفت:

 

بله صدای جیک جیکشون از حاال میاد...قبول که با دو سه حرکت دیگه بازی رو باختی "اقای فروزش خندید و گفت:

 "!ماتی!

 

البته اگر این "هره ای را حرکت داد و گویی از حرکت مهره اش خرسند و راضی باشد گفت:اقای فرهودی م

 "نباشد...کیش
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 "مامان من میرم کمی قدم بزنم"یاسمن چشم از انان گرفت و کنار مادرش رفت و اهسته گفت:

 

 "زیاد دور نشی عزیز دلم"مادر صحبتش را با عصمت خانم قطع کرد و رو به او گفت:

 

 "نه همین دور و برهام"

 

خوش به حالت یاسمن جان به جای من هم قدم بزن کاشکی پا درد نداشتم "عصمت خانم با عطوفت به او نگاه کرد:

 "می امدم همراهت

 

یاسمن لبخند محجوبانه ای رو به خاله اش زد همیشه احترام او را حفظ میکرد به خصوص از وقتی که پسرش را دیده 

 ام رنگ و محبت چاپلوسانه ای هم گرفته بودبود این احتر

 

 "خاله جان میخواین یه چوب خوب براتون پیدا کنم دستتون بگیرین بیاین خودم کمکتون میکنم"

 

را  بعد پایش"نه عزیزم نه جونم همین که این دو سه ساعت رو توی ماشین نشستم و تحمل کردم خیلی هنر کردم"

سرو به دوستش بگه برای پادردم دوا بفرسته...درد پیریه خودم میدونم درمون قراره خ"کشید و اخم کوچکی کرد

 "نداره

 

 "خدا نکنه خاله جان شما خیلی جوونید"یاسمن گفت:

 

 "بله اما فقط به چشم تو یکی"با حرف او عصمت خانم با خوشحالی خندید :

 

ای گفت واز جا بلند شد خسرو زیر چشم او را  یاسمن احساس کرد بیش از ا انچه باید خودشیرینی کرده با اجازه

 نگاه میکرد و دید که در پس درختان ناپدید شد

 

 نوبت بازی رضا شده بود او همیشه در بازی شطرنج خیلی جدی بود همه حواسش جمع بازی میشد

 

 "سر چی؟"

 

و "باید بری بشینی جفت دست باباتاز حاال بگم که "اقای فروزش بازی را برده بود و مقابل او نشسته بود و گفت:

 خندید

 

 "سر کو ندارد نشان از پدر..."اقای فرهودی به پشت پسرش زد و گفت:

 

 "اعتراف هم میکنه"اقای فروزش قهقه زد 
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یاسمن اهستته گام بر میداشت و قدم میزد گاهی می ایستاد و به صدای وزش باد که از البه الی برگهای درختان 

گوش میداد اسمان صاف و یکدست ابی رنگ بود کوه بلندی که در دوردست بود مغرور و زیبا جا خوش میگذشت 

 کرده بود بیو عطر گلهای وحشی و تازگی علفها مشام را پر میکرد

 

 "جای قشنگیه؟!"

 

سرش به یاسمن با وجودی که در رویاهایش انتظار امدن خسرو را میکشید اما به محض شنیدن صدای او از پشت 

 شدت جا خورد و دست روی قلبش گذاشت

 

 "اخه ترسیدم"

 

 "از من؟"خسرو با محبت او را نگاه کرد و پرسید:

 

 "نه!نه!"

 

 "کاش نمی اومدم نه؟!"

 

 "منظورم این نبود"یاسمن سرش را تکان داد

 

 "پس انتظار داشتی منو ببینی؟"خسرو به چشمان دلفریب او خیره شد 

 

حت حرفش را میزد یاسمن سرش را زیر انداخت احساس او و تاب اوردن در مقابل نگاه او به اندازه کافی چقدر را

برایش هیجان انگیز بود چه برسد به اینکه این گونه کلمات را هم از زبان او بشنود باز دچار دلهره و تشویش شد 

 رد و یا صحبت و عالقه ساده فامیلینمیدانست کلمات و رفتار اورا به حساب مهر و محبتی عاشقانه بگذا

 

 "اونجا یه چشمه قشنگه مایلی تا اونجا بریم؟"خسرو به نقطه ای در دور دست اشاره کرد:

 

 یاسمن برگشت و پشت سرش را نگاه کرد از ان فاصله هنوز خانواده شان معلوم بودند

 

 جوی عریضی مقابلشان بود

 

دریافته بود دست او را گرفت تا برای پریدن از روی جوی کمکش کند به خسرو که نظر مساعد او را از سکوتش 

 محض تماس دست او چیزی مثل گلوله های اتش در خون یاسمن جریان پیدا کرد

 

نترس کسی حواسش به ما نیست تازه اگر هم باشه طوری نیست مگر عیبی دارد ادم با دختر خاله ملوس خودش "

ه خشکش زده بود از روی جو بپرد بعد به سرعت دستش را رها کرد به تپه ی کوچک و کمک کرد تا او ک"قدم بزنه؟

 "همیشه برای ایران و این منظره هایش دلم تنگ میشد"و سرسبزی که مقابلشان بود اشاره کرد و گفت:
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 یاسمن به زحمت زبان باز کرد هنوز دستش از تماس دست خسرو میسوخت

 

 "هستند همین طورنداوه بله همه کسایی که خارج "

 

 و فکر کرد چه حرف احمقانه ای زده کاش خسرو ان را به حساب خنگی و حماقت او نگذارد

 

اما برای من مثل بقیه نیست من از بچگی خارج بودم میدونی ..برخالف میلم حالالم...خوب "خسرو اهی کشید و گفت:

 "دیگه مجبور هستم..کارم شرکتم زندگیم همه چیزم اونجاست

 

یاسمن فکر کرد چرا این حرفها را به من میزند البد متوجه عشق و عالقه من شده و میخواهد عاقالنه نصیحتم کند 

 "لعنت به من که انقدر بی دست و پام که زود خودم را لو میدهم

 

همیشه دلم میخواست مثل بقیه مردم زندگی عادی خودمو همین جا ادامه بدم شایدم یه روز برای "خسرو گفت:

 برگردم

 

یاسمن به روبه روش خیره شدهب ود پیش خودش فکر کرد یعنی میخواهد دوباره به خارج برود وای من بدون اون 

میمیرم کاش میتونستم به او بگم چقدر دوستش دارم..اما نه شاید او نسرین را بخواهد و من دیگر نتوانم توی 

 تو یازده سال از من کوچکتری...رویشان سر بلند کنم وای اگر بگوید خجالت بکش..

 

خسرو خم شد و گل شقایق سرخی چید و به سمت او گرفت باز هم لرزید و با دستانی لرزان گل را از او گرفت شاید 

 هم دوستم دارد !

 

 "تو همیشه این قد ساکتی یاسمن؟"

 

 "خوب..نمیدونم تقریبا"

 

 "میدونی معنی گل سرخ چیه؟"

 

 "میدونی؟"پس می افتم باز صدای زنگ دار و خوش طنین خسرو به گوشش نشست: وای خدایا االنه

 

 فقط سرش را تکان داد

 

توی فرهنگ گلها هرگلی معنایی داره گل یاس زرد نشونه ی تنفره گل رز قرمز نشونه ی عشقه و "خسرو ادامه داد:

 "گل شقایق نشونه ی محبت و دوستی..مواظب باش نیفتی

 

تذکر شاخه ی بلندی که از دو سو در خاک فرو رفته بود جلوی پای یاسمن را گرفت که نزدیک بود با  با وجود این

 صورت زمین بخورد خسرو او را گرفت

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –همیشه سرخ نیستعشق 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 8  

 

 باز هم تماس او با خسرو باث شد سراسر وجودش مانند ادمهای تب دار بسوزد

 

 "دختر چشمهای به این قشنگی را خدا بهت داده واسه چی؟"

 

 توی دلش نالید:برای دیدن تو فقط تو باسمن

 

 "حواست کجاست؟!اگر من نبودم معلوم نبود چه بالیی سرت می امد مطمئنی پات درد نگرفته؟"خسرو گفت :

 

اما با یک حرکت درد شدیدی در ناحیه ی قوزک پایش احساس کرد "بله بله خوبم"یاسمن با خجالت خم شد و گفت:

 ه روی زمین افتاد بی اراده مچ پایش را گرفت و از درد صورتش درهم شدنتوانست قدم بردارد و دوبار

 

 "بگذار پاتو ببینم اوه اوه...چه ورمی کرده فکر میکنم در رفته باشه"خسرو کنار او زانو زد:

 

لعنت بر من همه چیز رو "یاسمن از شدت درد چشمهایش را بر هم فشرد نفسش بند امده بود با خودش گفت:

دم خاک بر سرم با این راه رفتنم...بیشتر از انچه حسرت سالمتی خودش را بخورد حسرت ساعتی خوش خراب کر

 را میخورد که بیهوده از دست داده بود اگر جلوی پایم را نگاه کرده بودم حاال داشتیم با هم قدم میزدیم

 

 و سرش را عقب نگه داشت با تکان اندکی دوباره درد شدیدی در پایش احساس کرد صورتش درهم فشرده شد

 

 "میدونم خیلی درد داره چاره ای نیست باید برگردیم شهر صبر کن"خسرو با نگرانی گفت:

 

دستش را زیر کمر او گذاشت و دست دیگر را زی زانوان او که تا شده بود قرار داد و با حرکتی سریع او را مثل پر 

 اهی از جا بلند کرد

 

د که به یاسمن اجازه نمیداد به چیز دیگری فکر کند با این حال شرمگین و محجوبانه شدت در دان قدر زیاد بو

 "بگذارم زمین خودم میام"گفت:

 

 "نمیتونی"خسرو بی اعتنا به جرف او گفت:

 

تا ماشینها راهی نیست "از جوی اب که پرید یاسمن به اجبار تکان خورد و از درد فریاد کشید خسرو گفت:

 "ماشین تا برم بقیه رو خبر کنم ..زود برمیگردم تو باید بری بیمارستانمیگذارمت توی 

 

باسمن فقط لب گزید و سرش را تکان داد خسرو نزدیک به اتوموبیلشان او را زمین گذاشت کلید را از جیبش بیرون 

بود او که از درد کاورد و کمک کرد تا او روی صندلی بنشیند که تکیه گاهش را خوابانده بود با نگرانی به صورت 

 و با عجله او را ترک کرد"میترسم اگر بیخبر بریم نگران بشن..زود برمیگردم"شده بود نگاه کرد

 

 وقتی خسرو رسید به جز مهری خانم و مادرش کسی انجا نبود
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 بقیه کجان؟"خسرو گفت:

 

 "همین دور و برها رفتن بگردن چیزی شده؟"مادرش گفت :

 

 "خورده ممکنه شکسته باشه باید بریم بیمارستانیاسمن پاش پیچ "

 

 "خدا مرگم بده"مهریخانم چنگ به صورتش زد و گفت:

 

 "باید زودتر برسونمش بیمارستان"خسرو در حالی که عقب عقب بر میگشت گفت:

 

صبر "خیدباز دور خودش چر"صبر کن منم میام"مهری خانم دستپاچه دورو برش را برای یافتن کفشهایش نگاه کرد

 "کن

 

نمیخواد شما بیاین خاله اینچوری بقیه بیشتر نگران میشن امیدوارم چیزی نباشد اگر دیر شد نگران "خسرو گفت:

 "نشین

 

 "پس عجله کن مادر"عصمت خانم گفت:

 

 خسرو بی انکه به مهری خانم که میخواست همراه او بیاید توجه کند با عجله از انها دور شد

 

و نیم بعد انها در بیمارستان بودند یاسمن بیشتر از درد پایش از سرعت سرسام اورد اتوموبیل خسرو  ...یک ساعت

 وحشت کرده بود

 

دکتر جوانی برای معاینه او که روی تخت دراز کشیده بود امد برای چندمین بار عکسی که از پای اسیب دیده او 

 "چطوری خوردی زمین؟"اسمن نگاه کردگرفته شده بود را جلوی نور گرفت بعد برگشت و به ی

 

 "پاش به یک شاخه گیر کرد"خسرو به جای او جواب داد:

 

 "این شکستگی درست مثل این است که به زور قوزک پایش رو شکسته باشند"دکتر جوان سرش را تکان داد:

 

 خسرو برگشت و به یاسمن نگاه کرد

 

راه رفتن حتی به کمک عصا هم ممنوع است کامال بی حرکت بعد از  یک ماهی باید توی گچ بمونه"دکتر جوان گفت:

 "او باید دوباره معاینه بشه!متوجه شدی خانم؟

 

 "بله اقای دکتر"یاسمن با زبان لبان خشکش را تر کرد
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دکتر دقیق تر به چهره یاسمن نگاه کرد و فکر کرد:به نظر میاد این پسره نامزدش باشه !بعد به خسرو اشاره 

 "ایشون چه نسبتی با شما دارند؟"رد:ک

 

 خسرو قدمی جلو گذاشت قد و قامت ورزیده او در مقابل دکتر به چشم میزد

 

 "دختر خاله بنده هستند"

 

به خانواده اش تذکر بدین هیچ حرکتی نباید کنه من صندلی چرخدارو توصیه "دکتر جوان سراپای او را برانداز کرد

 "میکنم

 

ظریفی از بلندگو به گوش ریسد دکتر شمس،اورژانس...دکتر شمس،اورژانس ...دکتر از اتاق بیرون صدای نازک و 

 رفت

 

 "حالت چطوره؟"خسرو برگشت و کنار تخت یاسمن ایستاد

 

 "متاسفم روز شما رو خراب کردم خیلی از خودم عصبانیم باعث مزاحمتم شدم"یاسمن گفت:

 

 "حرفش رو نزن سالمتی تو از همه چیز مهم تره"او گذاشتخسرو با مالیمت دستش را روی دست 

 

باز هم دست یاسمن مثل زغالی افروخته داغ شد که گرمای ان در سراسر وجودش دوید حاال که درد کمتر شده بود 

باز هم شور و احساسات جوانی به اتش وجود او دامن میزد از حرکات محبت امیز و حرفهای خسرو غرق شادی و 

ج شده بود خسرو چند لحظه ای به چهره او خیره ماند و بعد با لخنی سرشار از محبت و مالحظه مسرت گی

 "دکتر گفت نباید تکون بخوری باید صندلی چرخدار بخریم"گفت:

 

یاسمن لبگزید و حرف او را تایید کرد خسرو به چشمان عسلی رنگ او نگاه کرد که زیر چتر مژگان بلند و برگشته 

 "باز هم باید بلندت کنم...مجبوریم،میتونی دستتو بیاندازی دور گردنم؟"زیبا بود گفت: اش دلفریب و

 

 این بار با دفعه ی قبل فرق میکرد یاسمن تمام حواسش ، تمام احساساتش و تمام وجودش معطوف به خسرو بود

 

 4فصل

 

 "یاسمن نمیدونم با چه زبونی ازت معذرت بخوام همش تقصیر من بود"

 

 "نه خسرو خان من خودم بی مالحظه بودم باید بیشتر دقت میکردم"

 

 "با این همه خودمو نمیبخشم"خسرو به چشمان یاسمن خیره شده بود
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خیلی برای شما دردسر شدم به خدا الزم نیست هرروز خودتونو به زحمت بیاندازید و به دیدن من "یاسمن گفت:

 و سرش را زیر انداخت"بیایید

 

 "این مدت که توی رختخواب افتادی خیلی حوصله ات سررفته به خصوص که مدرسه هم نمیریالبد "

 

اما این را نگفت که تمام لحظه ها را "نه زیاد..."یاسمن در حالی که حاشیه ملحفه را زیر انگشتانش چین میداد گفت:

 به انتظار امدن خسرو میگذراند

 

 "یاسی؟"

 

همه با محبت او را صدا میکرد و برای نخستین بار بود که شنیدن مخفف نامش انقدر نخستین بار بود که شخصی ان 

لذت برده بود وقتی بچه بود مادرش او را به این نام صدا میکرد ولی پدرش گفته بود نباید نام او را مخفف کنندو 

یکرد برایش رویایی و اجازه نداده بود کسی دخترش را طور دیگری صدا بزند اما حاال جوری که خسرو خطابش م

 خیال انگیز بود خیلی شیرین بود

 

 "دوست دارم بدونم بزرگترین ارزوی تو چیه؟"

 

 یاسمن لبش را گزید حتی نتوانست پاسخ او را در نگاهش پنهان کند

 

 "ارزوی بخصوصی ندارم"

 

 "اما من دارم"

 

ان شربت پرتغال بود خسرو با دیدن او جمع و نسرین در اتاق را گشود در دستش یک سینی کوچک محتوی سه لیو

 جور تر نشست حتی یاسمن هم ساکت شد

 

 "براتون شربت اوردن"

 

 "دستتون درد نکنه ..زحمت کشیدید"خسرو با سرفه ای گلویش را صاف کرد:

 

 شتبی انکه حتی به صورت او نگاهی بیاندازد لیوانی را که نسرین مقابل او گرفته بود از سینی بردا

 

یسمن هم در سکوت مشغول نوشیدن شربتش شد نسرین حضور سنگین خودش را احساس کرد شربتش دست 

 نخورده ماند بلند شد و بی هیچ بهانه ای اتاق را ترک کرد

 

ساعت از سه بعد از ظهر گذشته بود که مهری خانم در را به روی خسرو گشود او را که برای دیدن یاسمن امده بود 

 "خاله حسابی خودتو توی زحمت انداختی"دعوت کرد ضمن ان که از او تشکر میکرد گفت:به داخل 
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چه زحمتی خاله جان به هر حال من خودم را در اتفاقی که برای یاسمن افتاده "خسرو با ادبی توام با احترام گفت:

 که اورده بود به خاله اش دادو طبق معمول دسته گلی را "مقصر میدونم من به اون پیشنهاد کردم باالی تپه بریم

 

حاال اتفاقیه که افتاده نمیخواد "مهری خانم با عطوفت به صورت خواهر زاده اش نگریست و حرف او را قطع کرد 

خودتو سرزنش کنی خدارا شکر که به خیر گذشت نسرین دخترم کارهای جدید تو به خسروجون نشون 

دسته گلها را توی گلدان قرار داد و دسته گلهای قبلی را که چندان هم  و همانطور که او را صدا میزد"دادی؟نسرین...

 پژمرده نبود بیرون اورد تا دور بیاندازد

 

 نسرین در حالی که لباس بیرون پوشیده بود در مقابل چشمان مادرش ظاهر شد

 

 "م به خاله برسونین خسرو خانمتاسفم کار جدیدی که تعریفی باشه ندارم مامان..با اجازه ...کالسم دیر میشه !سال"

 

 "چشم"خسرو لبخندی زد و گفت:

 

نسرین بی انکه نگاه شماتت بار مادرش او را از رفتن باز دارد کیفش را روی شانه اش انداخت و با خونسردی از خانه 

تی راحخارج شد با رفتن او و صدای بسته شدن در حیاط یاسمن که توی اتاقش روی تخت دراز کشیده بود نفس 

 کشید حاال میدانست خسرو چند دقیقه دیگر مثل چند روز گذشته به دیدن او خواهد امد

 

گیسوانش را مرتب کرد و اینه ای را از زیر بالشش در اورد چند حلقه مو روی پیشنیش انداخت و به محض انکه 

ود مادرش بود و پشت سر او ضربه ای به در اتاق خورد به سرعت خودش را جمع و جور کرد و اینه را پنهان نم

 خسرو ایستاده بود

 

 "خسرو جان برای دیدن تو اومدن عزیزم میبینی سر به هوایی تو ایشونو توی دردسر انداخته"مادرش گفت:

 

 "تقصیر من بود خاله جان"خسرو از همان جا که ایستاده بود گفت:

 

او را هیچ مناسب این یکی دخترش نمیدانتس برگشت  مهری خانم بی حوصله و کالفه از رفتار و محبتهای خسرو که

یاسمن امروز که حالت بهتره بد نیست مروری روی درسهات داشته باشی "پیش از انکه ان دو را تنها بگذارد گفت:

 "فصل امتحانات نزدیکه تو که نمیخواهی امسال رد بشی؟میخواهی؟

 

که او از محبت و مالقاتهای خسرو راضی نیست شاید هیچ  همین هشدار که با لحنی تلخ بیان شده بود نشان میداد

کس به اندازه ی یاسمن از شکستن پایش و بیمار و بستری شدنش در خانه انقدر ممنون نبود این اتفاق باعث شده 

بود خسرو هرروز برای دیدن او بیاید در اتاقش را بزند روی صندلی کنار تختخوابش بنشیند و با مهربانی و مالطفت 

 ا او حرف بزندب
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مهری خانم با اکراه و بی میل مشغول اماده کردن شربت بهار نارنج شد فکر کرد حسرت ارزوی ازدواج نسرین با 

خسرو که از هر جهت مناسب او بود را به گور خواهد برد میدانست هرگز اجازه نخواهد داد قلب نسرین شکسته 

 چکتر بود به همسری او در ایدشود و دختر دیگرش که یازده سال هم از خسرو کو

 

یاسمن در حالی که با لبه گلدوزی شده ملحفه ای که روی پایش بود بازی میکرد سر به زیر انداخته بود همیشه در 

 مقابل خسرو همین طور بود هر نگاه خسرو او را منقلب میکرد

 

 "یاسی؟"خسرو دستش را زیر چانه گذاشته بود رو به یاسمن گفت:

 

 "بله؟"

 

او هیچ وقت در مقابل دیگران یاسمن را این گونه صدا نمیزد و این نام برای او جزو راز شیرین عشقی بود که تاان 

 وقت پنهانش کرده بود

 

 "میدونی؟امروز درست هجدهمین روزه است که توی بستر افتادی حدود ده روز دیگه باید گچ پات باز بشه"

 

 "میشهاره خیلی خوشحالم داره تموم "

 

منم به خاطر سالمتی تو خوشحالم ولی..توی این فکرم که بعد از اون به "خسرو نگاه ازرده ای به چهره ی او انداخت

 "چه بهانه ای به دیدنت بیام

 

و نگاهش را از "پاک بهت عادت کردم،دیدنش...به حرف زدنت..."یاسمن به شدت سرخ شد خسرو اه عمیقی کشید

اگر روزی نبینمت انگار چیزی رو فراموش کرده باشم دور خودم میچرخم "پایش انداختروی چشمان او به سرا

 "...گیجم

 

یاسمن برای نخستین بار اعترافات عاشقانه او را شنید اعتراف تکان دهنده و هیجان انگیزی که هیچ علتی جز عشق 

ود و ه بود که توی سینه اش انباشته بنمیتوانست داشته باشد پس او هم گرفتار من شده در نگاهش هزار حرف ناگفت

 هنوز میترسید به زبان بیاورد

 

همین که با "خسرو موهایش را مرتب کرد با همان ژست دلفریبی که قلب یاسمن را میلرزاند بعد اهسته گفت:

ی مننگاهت باهام حرف میزنی کافیه..اشکالی نداره چیزی نگو من همه چیزو از چشات میخونم یاسمن تو همه چیز 

 "،تو...خیلی دوستت دارم یاسی

 

همان موقع مهری خانم ارد شد و با دلخوری اشکاری که در رفتار و حرکاتش احساس میشد رو به خسرو 

هات تو هم بهتره بعد از هرگز یادی از کتاب"و با تشر به یاسمن گفت:"خسرو جان شربتت گرم میشه بیا بخور"گفت:

هم توی همین کالس بمونی شکستن پات به اندازه کافی تور و از درس و  بکنی مطمئنم خیال نداری سال دیگه

 "مدرسه ات عقب انداخته
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 "من دیگهمیرم امیدوارم زودتر حالت خوب بشه"خسرو با احترام از جا بلند شد و از یاسمن خداحافظی کرد 

 

ار و عاشقانه و بی پرده همه چیز را به نمیخواست بی مهری خاله اش را به رو بیاورد باز هم نگاهشان بود که معنا د

 "خداحافظ"هم میگفت:

 

 "به سالمت"

 

صدای یاسمن انقدر ظریف و شکننده بود که خودش هم به زحمت ان را شنید پس از رفتن خسرو مهری خانم با 

 کرد بالشی روی حالتی قهر الود اتاق او را محکم به هم زد یاسمن که تا ان لحظه نشسته بود خودش را روی تخت رها

 صورتش گذاشت و از شدت التهاب و شور و هیجان گریست

 

نسرین ساکت و مغموم مشغول کشیدن طرح میز شکسته روبه رویش بود اغلب افکارش دور و بر خسرو میپلکید با 

و را وجودی که نسبت به او تعلق خاطری نداشت اما دور شدن هر روزه ی او از خودش و نزدیک شدنش به یاسمن ات

ازده میکرد مادرش مدام اصرار داشت او روابطش را با خسرو صمیمانه تر کندو سعی میکرد خودش همانطور که با 

مادر خسرو قرار گذاشته بود به صمیمیت و دلبستگی ان دو کمک کند ولی گویا همه چیز برعکس پیش میرفت 

ود که با جدیت او را وادار میکرد برخالف نسرین بیشتر از هرچیز دیگری از رفتار و احساسات مادرش دلگیر ب

 میلش با خسرو حرف بزند و از او دلبری کند

 

سایه سیاه تصویری که کشیده بود بیش از انچه باید سیاه به نظر میرسید ورقه اش را مچاله کرد و کاغذ دیگری روی 

 بوم گذاشت و مشغول طراحی شد

 

ه یکی از شاگردان بود نسرین به او نگاه کرد که خم شده بود و اقای زاکر معلم نقاشی نسرین مشغول اموزش ب

ماهرانه روی کاغذ طرحی میکشید هروقت به او مینگریست احساس اراموش و اسودگی خیال به او دست میداد ان 

گونه که همه مشکالت و اندوهش را فراموش میکرد دست کم مدتی که در کالس او نشسته بود این احساس را 

 داشت

 

سرو در اتاقش قدم میزد پس از رفتار مایوس کننده و سرد مهری خانم دیگر به دیدن یاسمن نرفته بود چند روز خ

 میگذشت و او بیتاب تر از گذشته باال و پایین اتاق را با قدمهای بلند میرفت و می امد

 

دیدن بیتابی او تا ان وقت چندین  ا زاینکه ان ساعت مادر و پدرش خانه نبودند راضی بود چون به طور حتم مادرش با

بار از او پرسیده بود که چرا انقدر نگران است و خسرو دلش نمیخواست با هیچ کس جز یاسمن حرف بزند از دست 

خودش عصبانی بود که تا این حد مغلوب و دلبسته دختر جوانی شده بود که از نظر سنی انقدر از او کوچکتر بود که 

 نمیدانستمادرش هم او را مناسبش 

 

 عاقبت تصمیمش را گرفت باید کاری میکرد تحمل دوری و ندیدن یاسمن بیش از همه چیز طاقت فرسا بود
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ساعتی بعد با کادوی تزیین شده ای که روی ان دسته گلی هم گذاشته بود زنگ خانه اقای فرهودی را زد مدتی طول 

 کشید تا در باز شد

 

 "یه؟راضی به زحمت نبودمسالم خسرو چه عجب این کارها چ"

 

 یه کادوی ناقابله..برای یاسمن هنوز به"خسرو در پاسخ به لحن مالیم و دوستانه رضا که کمی طنز امیز هم بود گفت:

 "خاطر اینکه باعث شدم یک ماه از درس و مدرسه عقب بیفته توی رختخواب بخوابه شرمنده ام

 

ه بهتر خوب کردی دست کم این مدت از دستش راحت بودیم من دشمنت شرمنده باش"رضا دستی به شانه او زد:

یکی که ممنونتم بفرمایین ...بفرمایین تواتفاقا اتفاقا توی این فکرم که وقتی خوب شد خودم اون یکی پاشو بشکنم و 

 "یک ماه دیگه هم از دستش نفس راحت بکشم

 

 "ست؟خاله جون کجا"در حالی که هردو با هم وارد میشدند خسرو گفت:

 

رفته بیرون..فکر میکنم رفته مجلس زنونه ای چیزی چون با نسرین دو تایی رفتند به من هم تعارف نکردند "

 "همراهشون برم

 

 "اقای فرهودی هم که البد سرکارند"خسرو روی مبلی نشست

 

واسه چی؟شاگر طبق معمول مغازه تشریف دارن من نمیدونم ادم شاگر میگذاره مغازه اش "رضا سر تکان داد:

مغازرو میپاد و اقاجون هم شاگردشو بگو اخه اگه شما به این جوون اعتماد نداشتی چرا گذاشتیش وردستت روزی 

نیست که این بیچاره بازخواست نشه..بیخود و بیجهت کافیه دو ریال توی حسابش کم بیاره زود یقه اون بدبخت رو 

 "میچسبه

 

 "اون چی؟ناراحت نمیشه؟"

 

برم یه قهوه ای چیزی واستون اماده "بعد از روی مبل بلند شد "بیچاره چه کار کنه؟اقاجونه دیگه"خند زد :رضا لب

 "کنم.به قهوه عادت داری دیگه

 

ولی زود از حرفش پشیمان شد دست کم در فرصتی که رضا در اشپزخانه مشغول "نه نه زحمت نکش"خسرو گفت:

با یاسمن حرف بزند و او را ببیند خوشحال شد که رضا به تعارف او توجهی  اماده کردن قهوه بود میتوانست دو کالم

 نکرد

 

پس دستپخت منو نخوردی پسر خاله یک کافه داغی برات بسازم که حظ کنی جوری که توی کافی شاپهای برلین "

 "هم نخورده باشی
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پس "هیجان درونش را پنهان کند گفت:خسرو لبخند زد و در حالی که سعی میکرد بیتفاوت و عادی به نظر برسد و 

 "من میرم یه سر بزنم به یاسمن یک کتاب براش اوردم سرگرم باشه

 

انه و همانطور که به اشپزخ"یاسمن..یاسمن..اقاخسرو اومده ببینتت مالقاتی داری دختر چالق"رضا بلند بلند گفت:

 میرفت اهنگ شادی را با سوت زمزمه کرد

 

 من رفتخسرو به سمت اتاق یاس

 

 "سالم یاسمن"

 

 "سالم"

 

بعد از رفتاری که خاله مهری اون دفعه داشت میخواستم بیام ولی نتونستم نمیتونم فراموشت کنم حتی سعی کردم "

 "دیگه به دیدنت نیام ولی نشد

 

 یاسمن سرش را پایین انداخت

 

م به و مستقی"اونجور سرتو پایین بندازی نشد دیگه ..مگه چقدر فرصت دیدنت رو دارم که"خسرو گله مند گفت:

 چشمانش خیره شد

 

 "چاره ای نیست اگر همه هم مخالف باشند باید با هم ازدواج کنیم"

 

 این را گفت و بعد بسته ای را که با گل تزیین کرده بود همان جا گذاشت و رفت

 

 "خسرو کو؟"کمی بعد رضا داخل اتاق شد و پرسید:

 

 "کنم رفتنمیدونم..فکر "

 

شانه  و"اره رفته..یارو پاک قاطیه"اتاق پذیرایی را نگاه کرد"رضا با تعجب لب ورچید:قهوه براش درست کرده بودم

 ای باال انداخت و یاسمن را تنها گذاشت

 

 یاسمن با دستانی لرزان و در حالی که از شدت التهاب و هیجان چشمانش هم میسوخت بسته را گشود

 

 بود کتاب اسیر فروغ فرخزاد روی نخستین برگ ان خسرو با دستخط زیبایش نوشته بود: یک کتاب شعر

 

 اری اغاز دوست داشتن است

 

 گرچه پایانن راه ناپیداست
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 من به پایان دگر نیندیشم

 

 که همین دوست داشتن زیباست

 

 5فصل 

 

رون میرفتند یاسمن که به خاطر پایش ارام تر از حد تازه زنگ دبیرستان خورده بود و دختر ها دسته دسته از در بی

معمول راه میرفت جزو اخرین نفراتی بود که از در بیرون امد سرش را زیر انداخته بود و کالسور سیاهش را توی 

سینه اش گرفته بود به خاطر رفتن دوست صمیمی اش مریم بیش از روزهای گذشته احساس تنهایی میکرد به 

ه هم مادرش به وضوح به او حالی کرده بود که محال است اجازه بدهد او با خسرو ازدواج کند خصوص که شب گذشت

و قلب نسرین شکسته شود گفته بود :اگر اسمون به زمین بیاد محاله اجازه بدم خسرو با یاسمن ازدواج کنه چه 

 حرفها ..اصال یاسمن وقت شوهر کردنش نیست

 

کی عشق و احساسات لطیفش را گرفته است قلبش ماالمال از عشق خسرو و احساس میکرد سنگینی اندوه جای سب

اندوه او میتپید کتاب شعر هدیه اش را هزاران بار خوانده بود شعری از ان را مرتب زمزمه میکرد:دوستت دارم ای 

 امید محال

 

با او حرف نزده بود هنوز  بوق اتوموبیلی او را به خود اورد برگشت باورش نمیشد خسرو بود ! تاز مانی که خسرو

خیلی خوشحالم بعد از یک ماه باز هم "احساس میکرد خواب میبیند کنار او روی صندلی جلو نشست خسرو گفت:

 "سالم میبینمت از دور زیر نظرت داشتم چقدر اهسته میرفتی

 

قط به ف"لی گفت:یاسمن که تحت تاثیر دیدن غیر مترفبه او دستخوش شور و هیجان دشدید شده بود با خوشحا

 "خاطر سفارش دکتر وگرنه احساس درد ندارم

 

 "خوبه ..خیلی خوبه"

 

خسرو همانطور که رانندکی میکرد برگشت و به چهره ی سپید او که در لباس ساده مدرسه زیباتر به نظر میرسید 

 "خیلی خدا خدا میکردم رضا یا اقای فرهودی دنبالت نیومده باشن"نگاه کرد

 

 "زشون خواستم دیگه دنبالم نیان اینطوری راحتترمخودم ا"

 

 "وقتی از در بیرون اومدی خیلی گرفته بودی..یعنی خیلی تو فکر بودی میتونم بپرسم چرا؟"

 

با لحن مجبت امیز خسرو بغض پنهان دوباره گلوی یاسمن را فشرد خیلی زود نم اشکی بر چشمانش نشست مانده 

 بود که چه بگوید
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منم کالفه ام..از دست مامان از دست خاله از دست پدرم..از دست "د شهمه چیز را فهمیده بودخسرو خو

هیچ کس نیست بگه خسرو نظر خودت چیه؟همه فقط تالش میکنن هرچه زودتر "دستهاش را روی فرمان کوبی"همه

تنهایی من دلخوره و بقیه زن بگیرم مادرم به خیال خودش اگر برام زن بگیره دیگه غصه ای نداره پدر از مجردی و 

هم فقط پیشنهاد میدن میبینی ..این وسط فقط من و احساسم هستیم که فراموش شده ایم و کسی کاری به اون 

 "نداره

 

شیطونه میگه برگردم همون خراب شده که بودم و "مدتی در سکوت با سرعت اتوموبیل را پیش راند دوباره گفت:

میدونم تو وضعیتت بدتر از منه خیلی برات نگرانم یاسمن "رد به یاسمن گفت:همانطور که رانندگی میک"راحت شم

 "خواهش میکنم گریه نکن دلم میگیر

 

یاسمن برگشت وب ه چشمان خسرو که برایش مقدس ترین و با ارزش ترین چزها بود نگاه کرد بی اراده یاد 

 شعری افتاد

 

 انچه در من نهفته دریاییست

 

 اشدکی توان نهفتنم ب

 

 با تو زین سهمگین طوفانی

 

 کاش یارای گفتنم باشد

 

 "یه حرفی بزن یاسمن یه چیزی بگو"

 

چه فایده ای داره خودت همم یدونی که کسی هب حرف من اهمیتی نمیده همه منو یه بچه احمق احساساتی "

 "میدونن مادرم که بدتر از همه

 

ر از اینها سفره ی دلش را پیش او میگشود چقدر زود احساس سبکی چقدر خوب بود که با او حرف میزد کاش زودت

 کرد احسا سخود در پناه او بودن متعلق به او بودن..

 

 "با خاله حرفت شده؟"

 

 "اره همین دیشب میگفت نباید دیگه با تو ارتباطی داشته باشم حتی نباید تو رو ببینم"

 

 نمیدانست از چه وقت او را به جای شما تو خطاب کرده بودچقدر زود واژها صمیمانه شده بود خودش هم 

 

 "اخه چرا؟"

 

 و فکر کرد ایا کارش درست است که میخواهد همه چیز را راحع به نسرین بگوید یعنی گناه نیست"به خاطر نسرین"
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 "نسرین؟چرا به خاطر او..نکنه نسرین هم کاندیدای همسری منه؟"

 

 "هم خاله عصمن و هم مامان نقشه کشیدن از همون روز اولی که تو به ایران اومدی چجورم"سرش را تکان داد:

 

 "ولی من اونو مثل خواهر دوست دارم هیچ احساس به خصوصی نسبت به او ندارم"

 

 "میدونم ولی همه سرزنش ها متوجه منه اونها فکر میکنن من باعث شدم نظر تو در مورد نسرین تغییر کنه"

 

وت کرد و در حالی که اتوموبیل را به سمت خیابون خلوت و پر درختی در شهر هدایت میکرد خسرو سک

 "نظرشون در مورد خودت چیه؟درمورد ازدواج من با تو..."گفت:

 

 و اه کشید"موافق نیستن مادرم میگه ما از هیچ نظر مناسب هم نیستیم"یاسمن نگاهش را از او برگرفت:

 

 "مطرحه..این که من یه مرد بیست و هشت ساله ام و تو دختری هفده ساله؟البد موضوع سن و سال "

 

 "هم این هم چیزای دیگه"

 

 "مثال چه چیزی؟"

 

میگن من در سطح تو نیستم "وقتی اخم میکرد چهره اش دلپذیر تر و حالت صورتش دوست داشتنی تر میشد 

اجم نیست میگن خواستگار های بهتری خواهم داشت البته اخاللقم با تو نمیخونه..چه میدونم میگن حاال وقت ازدو

 "اینها همه بهانه است مادرم نمیخواد دل نسرین بشکنه

 

 "مگه نسرین منو دوست داره؟"

 

و خواست بگوید مگر میشود دختری تو را ببینه و از تو خوشش نیاد با یک دور سریع برگشتند یاسمن از "نمیدونم"

 ذت میبرد زنی که در خود رو کناری بود برگشت تا راننده را ببیندرانندگی ماهرانه خسرو ل

 

 "بهتره برگردیم خونه ممکنه نگرانت بشن نمیخوام دردسر درست بشه"خسرو اه عمیقی کشید و گفت:

 

 "ببخش که مجبورم اینجا پیاده ات کنم نمیخوام سو تفاهمی پیش بیاد"خسرو نزدیک خانه یاسمن ترمز کرد 

 

 "ممتشکر"

 

 "یاسمن؟"

 

 یاسمن برگشت و به چهره ی جذاب او که به حد پرستش دوستش داشت نگاه کرد
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 "خیلی خوش گذشت"

 

 "به من هم همینطور"

 

 "فردا هم میام دنبالت خداحافظ"

 

 

 

 "خانوم فرهودی میشه چند لحظه توی کالس تشریف داشته باشین"

 

فش را دوباره روی میز قرار داد اقای ذاکر مواردی را که مورد نظر بود به نسرین با اطاعت از حرف استادش کی

 اخرین شاگرد تذگر داد پس از رفتن او مقابل نسرین ایستاد

 

کمی دتپاچه بود اما سعی کرد احساساتش را مهار کند و با خونسردی حرفش را بزند عینکش را با انگشت باال راند و 

سرش را پایین انداخت و ارام "ز شما خواهش کردم وقتتونو بگیرم برای این بود که ...خانم...فرهودی اینکه ا"گفت:

اجازه میخوام مادرم رو برای خواستگاری بفرستم پیش از اون خواهش بزرگتری دارم اگر جواب شما به هر "گفت:

 وراتی کنم مایلم نظر قلبیعنوان منفی بود تمنا دارم باز هم به کالس بیایید باور کنین نمیخوام شما رو دچار معذ

خودتونو بدونم عجله ای هم نیست....خوب فکر کنین!من منطقی تر از اون هستم که نتونم واقعیتها رو بپذیرم 

 بعد تنظیم کوتاهی کرد و پیش از انکه نسرین جوابی به او بدهد کالس را ترک کرد"خانم

 

 6فصل 

 

 دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم

 

 و زنجیر تا تدبیر این مجنون کنمگفت ک

 

 قامتش را سرو گفتم سر کشید از من بخشم

 

 دوستان از راست میرنجد نگارم چون کنم

 

یاسمن به خاطر تو کتاب حافظ خریدم به عشق تو که مرا از کار و زندگی انداخته ای مینشینم گوشه ای و حافظ 

م دارم اینجا که همه من را سرزنش میکنند یکی هم نیست میخوانم خوبیش این است که دست کم با حافظ تفاه

 بگوید خسرو عاشق شدنت چه بود!

 

یاسمن برای چندمین بار نامه کوتاه و شاعرانه خسرو را خواند ان را بوسید و بویید و دوباره توی کیفش پنهان کرد 

میماند چقدر دنیا برایش قشنگ و  دلخوشی او دیدار های گاه و بیگاه خسرو بود که مقابل دبیرستانش منتظر او

دوست داشتنی شده بود درختان نارنج حیاط بوی یاسها و بنفشه های توی باغچه بیشتر از همیشه احساس میشد 

گویی همه چیز زیباتر از گذشته بود هیچ احساسی به این اندازه برای او شیرین نبود که دیگر میدانست خسرو به او 
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تی فکر میکرد خسرو او را میخواهد احساس شیرینی قلبش را لبریز میکرد خیلی فکر میکند و دوستش دارد وق

 زودتر از انچه فکرش را میکرد دعاهای صبحگاه و نیمه شب او براورده شده بود

 

با خبر خواستگاری استاد ذاکر که نسرین قرار بود به او اسخ مثبت بدهد بار دیگر چهره درهم و عنق مادرش گشوده 

 شد

 

 همه مشکالتی که سر راه داشت فکر کرد سعادت با چه شتابی به او نزدیک میشودبا 

 

 عاقبت عصمت خانم پیغام داد که یاسمن را برای خسرو میخواهد

 

بعد از ظهر یکی از روزهای تعطیالت بود پدرش درحالی که فنجان چایش را ارام به لب میبرد در مورد خسرو با او 

 صحبت کرد

 

 "ن امیدوارم خوب فکرهایت را کرده باشییاسمن جا"

 

 "بله اقاجون همه فکرهامو کردم"

 

ر به اگ"پدرش فنجان چای را روی میز مقابلش گذاشت مکثی کرد و بعد به چشمان بی قرار و پر نشاط او نگاه کرد

 "همین سرعتی که جواب منو میدی فکر کرده باشی باید بگم که سخت در اشتباهی

 

 و خجالت کشید بگوید در مورد خسرو فکر میکنم"نه اقاجون خیلی وقته که..."امنش بازی میکرد یاسمن با د

 

به هر صورت متوجه همه ی جوانب کار باش ببین من و مادرت فقط سه سال با هم تفاوت سنی داریم همه ی کسایی "

 "که میشناسی و زندگی موفقی دارن هم فاصله ی سنیشون همینقدرهاست

 

فکر کرد چه حرف بیهوده ای بهانه های ان چنانی به یاد یکی از اشناهایشان افتاد مگه اونها هیجده سال  یاسمن

 اختالف سن ندارن ولی همه بهشون میگن شیرین و فرهاد هیچ زن و شوهری هم مثل اونها همدیگرو دوست ندارند

 

ه باعث اختالف میشه خیلی از افراد بوده اند ک البته نمیخوام بگم اختالف سن"اقای فرهودی به پشتی مبل تکیه داد

زندگی موفقی داشتند خیلی از انهایی هم که با سن مناسب با هم ازدواج کردند کارشون به جدایی کشیده ...خوب 

 "چیزهای دیگه هم هست

 

 یاسمن در دلش گفت کاش زودتر بحث را تمام کند از حرفهای تکراریشان خسته شدم

 

 "نی داری چه کار میکنی؟یعنی امیدوارم بدونیمیدا"پدرش گفت:

 

 "بله اقاجون"یاسمن در حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت:
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 "یاسمن تو راستی خسرو را دوست داری؟"

 

 لبش را گزید پاسخ این پرسش پدرش سخت بود اما سعی کرد خجالت را کنار بگذارد

 

 "بله خیلی زاد"

 

 شیداقای فرهودی اهی ک

 

 "پس من دیگه نمیتونم تو رو نصیحت کنم چون همیشه عشق و عالقه گوشهای جوونها را کر میکنه"

 

 "خسرو پسر خیلی خوبیه اقاجون"

 

اقای فرهودی دوباره فنجان خالیش را برداشت گویی میخواست برای برطرف کردن نگرانی و ناراحتیش با چیزی 

 خودش را مشغول کند

 

ما خیلی ها خوب هستند خسرو هم یکی فراموش نکن خسرو اگر هم خوب نباشد مناسب تو نیست به بله خوب ..ا"

هر حال او خیلی از تو بزرگتره کار و شغلش هم توی خارجه تو که نمیخوای از ما جدا بشی تو حساسی یاسمن 

 "نمیتونی دوری از خوانواده رو تحمل کنی

 

یدا کند چون قرار بود اقای فروزش تماس بگیرد و نظر قطعی او و پدر یاسمن دوست داشت زودتر بحثشان خاتمه پ

 و مادرش را برای عروسی بداند

 

یگه پس تو د"اقای فرهودی اه عمیقی کشید و در حالی که چهره اش گرفته و ناراضی بود به دخترش رو کرد و گفت:

 "موافقی؟نمیخوای بیشتر فکر کنی؟

 

 تنها گذاشته بود طاقتش تمام شد و امد نشستمهری خانم که به عمد انها را 

 

 "بله اقاجون"

 

درسته که خسرو پسر خواهرمه و خیلی عزیزه برام ولی باید شرط و شروط هم بگذاریم اولیش "مهری خانم گفت:

 "اینکه صبر کنه یاسمن دیپلمشو بگیره

 

برای همیشه کنار او زندگی کند چقدر برای یاسمن چقدر دیر بود دلش میخواست همین فردا همسر خسرو شود و 

شیرین بود احساس تعلق به او احساس مالکیت به او وای بقیه چقدر میسوختند بهنوش دختر عمه خسرو که توی 

مدرسه چیزهایی در مورد او گفته بود ان شراره که با ان چشمان سیاه خمارش دور و بر خسرو میپلکید ..وقتی بفهمد 

او چقدر خوشبخت بود چقدر خوشبخت بود که خسرو دوستش داشت مهری خانم هنوز البد از غصه غش میکند..

 داشت صحبت میکرد ولی یاسمن پی افکار خوش و نشاط اور خودش بود
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 "تازه اگر تا اون موقع نسرین ازدواج نکرده باشد میتونن تا اون وقت نامزد باشند"

 

ز این جور قرتی بازی ها خوشم نمیاد در همین مدت هم که نه خانم من ا"اقای فرهودی اخمهایش را در هم کرد

 "خسرو به هوای پای شکسته اش می امد مالقاتش کلی بهش بد و بیراه میگفتم

 

 "کو ماکه ندیدیم"مهری خانم خندید 

 

خوب.من چه میدونستم مرتی..چه میدونستم چه نظری به دخترم داره "اقای فرهودی با همان لحن جدی سابق گفت:

 "فکر میکردم برای نسرین است

 

 مهری خانم چشم دراند و اشاره کرد دیگر ادامه ندهد

 

 "نمیدونم چرا ته دلم راضی نیست"اقای فرهودی سرش را تکان داد:

 

مهری خانم خودش هم انقدر ارزوی ازدواح خسرو و نسرین را داشت حاال نسبت به او دودل شده بود اما به روی 

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست اصلش اینه که هردوشون همدیگرو میخوان ما چه کاره "خودش نمی اورد 

 "ایم؟اونها میخوان زندگی کنن یاسمن میگکه به غیر از خسرو حاضر نیست با هیچ کس دیگه ازدواج کنه

 

حیف نشی یاسمن هیچ امیدوارم که "اقای فرهودی دوباره به صورت زیبا و جوان دخترش نگاه کرد قلبش به درد امد

وقت دوست نداشتم بچه هامو وادار کنم طبق میل من برای زندگیشون تصمیم بگیرند با این همه اگر از من میشنوی 

 "بیشتر فکر کن

 

یاسمن فکر کرد اگر به جای من نسرین بود این قدر ادا و اصول نداشتند انگار خسرویی که برای نسرین میخواستند 

 کرد همیشه بین من و نسرین تفاوت میگذاشتند از اول..از بچگی هم همینطور بودندبا این خسرو فرق می

 

 "اقاجون گفتم که من همه ی فکرهامو کردم"

 

 و به مهری خانم نگاه کرد"پسر حرف دیگه ای نیست؟بگم قبول کردیم؟"اقای فرهودی گفت:

 

 "مختصر نامزدی همین یاسمن باید .. فقط خواستگاری و یک جشن"مهری خانم پا روی پا انداخت و گفت:

 

تحمل اوضاع را نداشت از مالقاتهای گاه و بیگاه خسرو و دخترش "خیلی خوب بسه"اقای فرهودی از جا بنلد شد 

احساس بدی داشت به هر صورت قضیه باید به طریقی فیصله میافت یا با ازدواج یا قطع رابطه که یاسمن حاضر 

بود به حیاط رفت تا خودش را با باغچه سرگرم کند چقدر ناراحت بود فکر کرد :مگر  نمیشد اعصابش به هم ریخته

این پسر چه عیبی دارد که اونقدر ناراحتم..شاید برای اینکه خارجه بوده و فکر میکنم ممکنه رفتارهای خاص اونها 

و م به همین راحتی همدیگررو..نه یاد یاسمن افتاد یاسمن بچه س روی احساساتش تصمیم گرفته کاش اجازه نمیداد
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مالقات کنن...لعنت به من شاید هم به خاطر خواستگار جدیدش که دکتره این جور دودل شدم..او لباقت بهتر از اینها 

 رو داره

 

 بیل کوچکی را برداشت و بیهوده با گل و خاک و علفهای هرزو توی باغچه ور میرفت

 

 7فصل 

 

در بسترش دراز کشیده بود پایان هفته بعد نامزدیشان بود نامزدی او با مرد یاسمن با شوق و ذوق بیسابقه ای 

 رویاهایش با اولین عشق اتشین او..با خسرو..

 

عاقبت پدرش نظر موافقش را اعالم کرده بود یاسمن سعی کرد خسرو و اسحاسات لطیف او را با همه وجودش درک 

چه بود خسرو شوهر اینده اش میشد از این اندیشه غرق در کند حظ شیرین این احساس وجودش را گرم میکرد هر

 سرور و هیجان خیال انگیز میگشت

 

 ضربه ای به در اتاق خورد فکر کرد فقط خودش در ان ساعات شب بیدار است

 

 "میتونم بیا تو؟"

 

 شتاز زمانی که نسرین پای خودش را از زندگی او کنار کشیده بود نسبت به او احساس بهتری دا

 

 "البد به استادت فکر میکردی؟نه؟"و به شوخی گفت:"تو هم هنوز نخوابیدی؟"

 

 "خوب هم اره هم نه"نسرین روی تخت کنار او نشست

 

 "یعنی چه؟"یاسمن خندید

 

 "بیشتر در مورد تو فکر میکردم"

 

 "که چی؟"

 

 "احساس میکنم ازدواج خیلی برای تو زوده یاسمن"

 

 "ولی خودم اینطور فکر نمیکنم در ضمن قرار شده روز پنجشنبه فقط نامزدی کنیم"صاف نشست  یاسمن سر جایش

 

 "تو خسرو را چقدر میشناسی"

 

 "خیلی زیاد همونقدر که تو استادش رو میشناسی"یاسمن با سرزنش و عتاب الود نگاهش کرد

 

 "در مورد گذشته اش هم میدونی؟"
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ی منو از تصمیمم منصرف کنی دلت سوخته که عوض تو منو پسندیده حاال توب ه جای یاسمن فکر کرد بای هم بخوا

وارم امید"خسرو باید استاد ذاکر که نه قیافه داره نه قد و باالیی داره قبول کنی نسرین دست خواهرش رو گرفت:

 "خوشبخت باشی یاسمن این ارزوی قلبی منه ولی کمی بیشتر فکر کن خسرو.

 

 "اگر قرار بود خسرو با تو ازدواج کنه همین نظر رو در موردش داشتی؟"را برید و با پرخاش گفت :یاسمن حرف او 

 

 "من هیچ وقت به خسرو غیر از نسبت فامیلی به دید دیگه ای نگاه مکردم"

 

پسندید می ولی مادر و خاله دوست داشتند تو با اون ازدواج کنی اگر هم تو رو"یاسمن سر بلند کرد و بیرحمانه گفت:

 "بحث و نصیحتی در میون نبود

 

شاید به این دلیل که فکر میکردند میتونم انتخاب "نسرین که از طعنه و حالت تهاجمی خواهرش رنجیده بود گفت:

خوبی داشته باشم و از سر فکر و نه از سر احساساتم تصمیم بگیرم گرچه مامان در مورد مسئله جدی با من حرف 

موضوع زنانه و خصوصی وبد حتی خسرو هم اطالعی نداشت ..خوب من هم راضی نبودم سعی  نزده بود و فقط یک

 "میکردم یه جوری موضوع رو براشون روشن کنم من و پدر هردومون عقیده داشتیم خسرو..

 

 "یعنی تو عالقه ای به خسرو نداشتی؟"یاسمن چشمانش را خمار کردو حرف او را برید

 

 "از کسی که چنین فکری درمورد من داشته باشه منزجرم"هم کشیدنسرین اخمهایش را در 

 

به هر صورت حاال که همه چیز تمام شده تو داری با استادت عروسی میکنی و من و خسرو "یاسمن شانه باال انداخت

 "هم با هم فکر میکنم بحث ما خیلی بیهوده است

 

به هر صورت االن بهترین دوران "فکر کند گفت:نسرین که دید خواهرش به هیچ طریقی حاضر نیست منطقی 

 "زندگی توست همیشه هم همسر خوب..

 

دیگه نمیخوام چیزی بشنوم نسرین من و خسرو عاشق هم هستیم "یاسمن دستها را روی گوشش گذاشت و گفت:

 "این مشکل من نیست که خیلی ها نمیتونن این موضوع رو تحمل کنن و حسادت میکنن

 

 بغض تلخی راه گلوی نسرین را بست و بعد بی انکه کلمه ای بگوید از جا بلند شد و به اتاق خودش رفتاز واکنش او 

 

اسمش هوشنگه خدا حفظش کنه فکر "مادر چپ و راست از اقای ذاکر تعریف میکرد و حرص یاسمن را در می اورد 

سرین رو دوست داشته که چنین شوهر خوبی نمیکردم توی این دوره و زمونه ادمی به این خوبی پیدا بشه خدا خیلی ن

 "نصیبش کرده
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دیگر خیالم از بابن نسرین راحته خدا را شکر خیلی به هم میان ..از هر نظر هم سن و سال و هم "اقای فرهودی گفت:

 "عقایدشون

 

 یاسمن زیر چشم نگاهی به پدر و مادر شانداخت و مشغول پوست کندن خیاری شد که توی دستش بود

 

 "نسرین دختر عاقلیه حتم دارم تصمیمش از روی احساسات نیتس"

 

چقدر طعنه چقدر کنایه یاسمن با عصبانیت کارد میوه خوری را توی دستش بود روی پیش دستی مقابلش انداخت و 

 از جا بلند شد

 

راحت بگید دیگه  چقدر سرکوفت میزنید مامان با تو هم هستم اقاجون خوب اگر مخالف ازدواج من هستید خیلی"

 "این همه گوشه و کنایه الزم نیست

 

اقای فرهودی چند لحظه غضبناک به او که پرخاش کنان مقابلشان ایستاده بود نگاه کرد و بی انکه چیزی بگوید رو 

 گرداند

 

ن قدر یخوبه یاسمن دستم درد نکنه معلوم هست چته؟ما در مورد تو صحبت نمیکردیم که ا"مهری خانم امرانه گفت:

 "از کوره در رفتی...متوجه نبودی؟

 

چرا خوب هم متوجه بودم فقط این فکرم که چرا خسرو وقتی قرار بود با نسرین "یاسمن نفس بلندی کشید و گفت:

 "ازدواج کنه خوب بود حاال بد شده؟

 

و مبارکت باشه ما یاسمن ما با تو و ازدواجت مشکلی نداریم خود تو زیادی حساس شدی خسر"اقای فرهودی گفت:

کاری به تو و اون نداریم من هیچ وقت نخواستم به بچه هام زور بگم در مورد تو هم همین طورم تو مختاری هرکسی 

 "رو میخوای انتخاب کنی

 

سعی کرد بغضش را فرو "منم از همین اراحتم مگر من دختر شما نیستم/یک جوری رفتار میکنین که انگار..."

 "د روز دیگه نامزدی من و خسروست انگار فراموش کردینناسالمتی چن"بخورد

 

یاسمن جان کاش درک میکردی تو "مهری خانم اهی کشید و نگاهی به شوهرش انداخت بعد خطاب به یاسمن گفت:

 "خواستگارهای بهتری هم داری

 

 "همه نظر برای تو مناسب ترندکسایی که از "اقای فرهودی از جا بلند شد و رو به پنجره ایستاد مهری خانم ادامه داد

 

 "میشه بپرسم چه کسی؟"یاسمن سعی کرد با خونسردی حرف بزند و از کوره در نورد
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یک دکتر یک دکتر ِ جوان که به تازگی درسش رو تموم کرده از تو "مهری خانم سر تکان داد و لحظه ای فکر کرد

کردی که متوجه هیچ کس دیگه ای تو زندگیت  خواستگاری کرده تو این روزها اونقدر فکرتو مشغول خسرو

 "نیستی

 

 "این دیگه کجا بود/؟"یاسمن اخمهایش را درهم کرد:

 

همون دکتری که برای معاینه پات "اقای فرهودی عصبانی تر از همیشه از اتاق بیرون رفت مهری خانم ادامه داد

م استگاری تو بیاد بی طرفانه هم که قضاوت کنیپیشش رفته بودی چند روز پیش تلفن کرد و اجازه خواست برای خو

از همه نظر برای تو مناسب تره باور کن یاسمن م خوبی تو رو میخوایم شاید اگر تا این زمان خسرو را بیشتر شناخته 

 "بودم هیچ وقت پیشنهاد او را برای نسرین هم نمیدادم

 

 "مگه خسرو چشه؟"یاسمن داشت منفجر میشد

 

 ت یاسمن خسرو قابل مقایسه با اون دکتره پدرت راضی نیس"

 

نیست...خسرو یه جورایی بی مسئولیته،به اون خوبی که فکر می کردیم نیست.به هر حال شاید هم خوب باشه،ولی 

 «مناسب تونیست.
 

 «من جز خسرو با هیچ کس دیگر ازدواج نمی کنم.با هیچ کس.»یاسمن برافروخته ممیان حرف مادرش پرید.
 

 8فصل

 

وقتی کنار خسرو بود دیگر هیچ چیز برایش مهم نبود و هیچ اندوه و غصه ای در وجودش احساس نمی کرد.بگذار 

هر کسی هر چه می خواهد بگوید.او تنها چیزی را که می دید چهره جذاب خسرو بود و تنها چیزی که می شنید 

 بود.حرفهای عاشقانه و شورانگیز او بود که تمام دنیایش را پر کرده 

 

در ان مدت خسرو هرروز او را به گردش بیرون برده بود و هربار در فرصتی به او ابراز عشق کرده بود.برای یاسمن 

لحظه لحظه زندگیش شیرین و دلفریب بود.اوقاتی که در خانه بود اغلب رو به روی اینه می نشست و سعی می کرد 

یش گران قیمتی که خسرو برایش هدیه خریده بود استفاده می کاری کند که او زیباتر به نظر برسد.از وسایل ارا

کرد،لباسهایی را که او با دست و دلبازی برایش خریده بود می پوشید و از رایحۀ عطرهای خوشبویی که او خریده 

 بود خود را معطر می ساخت.

 

د و هرچه زودتر مراسم تنها آرزویش این بود روزهای خوشی را که در کنار خسرو داشت هرگز به پایان نرس

 نامزدیش برگزار شود.

 

 «خسرو باور کن خیلی مهمه می فهمی؟اگر تا چند روز دیگه خودتو نرسونی همه چیز رو از دست میدیم.
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 خسرو با عصبانیت گوشی را دست به دست کرد.

 

 «پس تو اونجا چه کاره ای فرامرز؟!»
 

شر طلبکارهای خودمو از سرم وا کنم،درست به اندازه سهم تو در  من؟!من فقط میتونم بدیهای خودم رو بدم و»

 «شرکت.
 

 «ولی من کارها را به تو سپرده بودم فرامرز.»
 

گفتم که نمیدونم چه کار کنم.خودت بیایی،شرکتهای طلبکار بدجوری تهدید می کنند.... تا چند روز دیگه بیشتر »

 «مهلت نداریموحاال خود دانی.
 

یظ گوشی را روی تلفن کوبید و بعد سرش را میان دستهایش گرفت.عجب اوضایی شد؟حاال چه کار خسرو با غ

کنم؟اه بلندی کشید و به پشتی صندلی تکیه داد.افکارش به شدت مشغول شده بود.باید هر طوری بود راهی پیدا می 

 کرد و شرکتش را از ورشکستگی نجات می داد.باز هم صدای فرامرز تو گوشش پیچید.

 

گفته باشم.... چند روز بیشتر مهلت نداریم.من نمیتونم خسرو... اصال نمیدونم باید چه کار بکنم.همه چکها برگشت 

 خورده... حسابمون خالی خالیه.

 

هر طوری شده باید به المان برمی گشت.الزم بود برای یاسمن توضیح بدهد،همین امروز که او را به خانه رسانده بود 

 اده بود که فقط زمانی به خارج خواهد رفت که او همراهش باشد!به او قول د

 

 مهری خانم پشت خط بود.

 

 «سالم خاله جون،حالت چطوره پسرم؟!»
 

 «بد..... خیلی بد خاله جان!»
 

 «خدا نکنه مادر؟ چیزی شده؟»مهری خانم صاف تر نشست.
 

 «المان. بله..... یک سفر اضطراری برا پیش اومده،باید برگردم»
 

 «اما شما که..»
 

 «میدونم خاله،میدونم.باید به یاسمن توضیح بدم.میشه گوشی رو به او بدین.»
 

 مهری خانم با حالتی حاکی از نگرانی دخترش را صدا زد.
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 «یاسمن؟خسرو... تلفن...»
 

ض شنیدن صدای مادرش باشتاب یاسمن که در مقابل آینه مشغول برس زدن به حلقه های تابدار موهایش بود به مح

از اتاق بیرون ام.چهرۀ نگران مادرش را دید.گوشی را گرفت و روی مبلی نزدیک تلفن بود نشست.موهایش را پشت 

 گوشش خواباند.

 

 «الو..... تویی خسرو؟سالم»
 

 «سالم یاسمن خوبی؟حالت چطوره؟»
 

 فقط وقتی سرحال بود او را یاسی صدا می زد.

 

ر چشم مادرش را نگاه کرد تا شاید از جا بلند شود و گفت و گوی آن دو را گوش نکند.اما مهری خانم با یاسمن زی

نگرانی به دهان او زل زده بود.به ناچار در حالی که از حضور مادرش معذب بود جا به جا شد و آرام جواب 

 احوالپرسی خسرو را داد.

 

 «خوبم.چه خبر؟»
 

فن کردند. باید خیلی سریع برگردم،خیلی سعی کردم شریکم رو وادار کنم یک جوری کارها همین االن از آلمان تل»

 رو ردیف کنه و خودش ترتیب همه چیز رو بده،ولی اون احمق تر و

 

بی دست و پاتر از اونه که فکر می کردم.شرکت در یک موقعیت کاری بد گیر افتاده.داریم ورشکست میشیم.همین 

 «،شاید با اولین پرواز.فردا باید حرکت کنم
 

 «پس... نامزدی چی میشه؟»یاسمن با دلهره ای که صدایش را مرتعش کرده بود گفت:
 

 «وقتی برگشتم،زیاد طول نمیکشه..... یعنی امیدوارم.»
 

 «یعنی راه دیگه ای نیست؟با این عجله آخه....»بغض گلوی یاسمن را فشرد.
 

یعنی تو »برایش پیش آمده بود کفری بود،این بار با حالت سرزنش آمیزی گفت:خسرو که از اتفاق ناخوشایندی که 

فکر می کنی اگر راهی بود به فکر خودم نمی رسید؟خودم به اندازه کافی اعصابم خورد و داغونه،خواهش می کنم 

 «درک کن.
 

 صدای گریه یاسمن او را کمی آرام کرد.

 

 «رم،مجبورم......این مسافرت به میل خودم نیست.مجبورم ب»
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 «می فهمم.کاری نداری؟»صدای بغض آلود یاسمن را شنید.
 

 «نه!بعد می بینمت.دوستت دارم.»
 

 «منم همین طور.خداحافظ.»
 

 خسرو گوشی را گذاشت.خم شد و سرش را میان دستانش گرفت.

 

 شرکت تجاریش داشت ورشکست میی شد.و از یاسمن هم دور می شد.

 

وقتی یاسمن گوشی را گذاشت بی آنکه جوابی به مادرش که از او توضیح می خواست بدهد،با چشمانی  از آن طرف

 اشک آلود به طرف اتاقش دوید.سرش را توی بالش نرمش فرو برد و با صدای بلند گریه کرد.

 

ز همیشه سایه چراغهای خیابان از دور مثل فانوسهای روشن به نظر می رسید،گویی همه چیز و همه کس بیشتر ا

 داشت.شب گرم و کالفه کننده ای بود.

 

فرودگاه شلوغ بود.برای یاسمن گویی دنیا به آخر رسیده بود.طوری بود چهره جذاب و مردانه خسروکه گرفته به 

نظر می رسید نگاه می کرد که انگار برای آخرین بار است او را می بیند.بی اراده رنگ تیرۀ لباس و حالت او را در 

 نش حک می کرد.ذه

 

خسرو در میان کسانی که همراه او به فرودگاه آمده بودند حاضر شده بود،اما مدام نگاهش به سمت یاسمن بود که 

 مغموم گوشه ای ایستاده و به او خیره شده بود.

 

 «منتظرم میمونی؟»از میان جمعیت راهی باز کرد و خودش را به او رساند.
 

رزو داشت خودش را در آغوش او رها کند.سر بر شانه اش بگذارد و با صدای بلند بغض یاسمن نگاهش کرد.چقدر آ

 «تو رو خدا اذیتم نکن خسرو!خودت میدونی که همیشه منتظرت میمونم.»داغش را خالی کند.
 

شود.او نخسرو دست او را گرفت.یاسمن دعا کرد کسی آن دو را نبیند و این وداع غم انگیز به کامشان تلخ تر از این 

هم دست خسرو را با عشق فشرد و به چشمانش خیره شد.ر خالف همیشه و بی انکه از نگاه گیرا،بی پروا و عاشقانۀ 

 خسرو سر به زیر اندازد،او را پشت هاله ای از اشک تماشا کرد.

 

 «خیلی دوستت دارم یاسمن!هیچ وقت کسی جای تو را توی قلبم نمیگیرد.»خسرو گفت:
 

 به آن دو نزدیک شد.دست یکدیگر را رها کردند. آقای فرهود

 

 «امیدوارم مشکلت زود حل بشه جوون!مواظب خودت باش و به ما زنگ بزن.»
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از لطفتون ممنونم.خواهش می کنم مواظب »خسرو برگشت و به مردی که قرار بود پدر همسرش باشد لبخند زد.

 «یاسمن باشین.
 

ین دفعه که اومدی می خوام باهات کوروس بگذارم.قراره آقاجون واسم ماشین ا»رضا هم خودش را به جمع رساند.

 «بخره.
 

رضا،مدتی که نیستم نگذار یاسی احساس تنهایی کنه.هوای »خسرو باز هم نگاهش را به چشمان زیبای یاسمن دوخت.

 «خواهرت رو داشته باش.
 

 «سرو.این رو فراموش نکن.یاسمن خیلی دوستت داره خ»رضا با دست به کمر او زد و گفت:
 

 «زود برگرد خسرو.»عصمت خانم برای چندمین بار پسرش را در آغوش کشید.
 

 ،به مقصد مونیخ....548پرواز شمارۀ

 

یاسمن با چشمانی که از فرط اندوه و دلتنگی کم رنگ تر همیشه به نظر می رسید به صدای بلندگو گوش داد.سعی 

 را فرو دهد. کرد به هر شکل شده،بغض داغش

 

 هر کلمه ای که از بلندگوی سالن پخش می شد گویی پتکی بود که بر سرش فرو می آمد.

 

برایآخرین بار نگاهش به قامت بلند خسرو انداخت که در آن بلوز و شلوار تیره ورزیده تر به نظر می رسید.کثل بقیه 

 تا دیگر دیده نشد.برای او که داشت می رفت،دست تکان داد و آن قدر نگاهش کرد 

 

 دو روز بعد صدای زنگ تلفن یاسمن را که منتظر بود از جا پراند.

 

 «الو....»
 

 «ـالو خسرو!الو.»صدا از راه دور بود.یاسمن با خوشحالی تکرار کرد.
 

 مطمئن بود خودش است.

 

 «سالم یاسمن.»
 

 «حالت چطوره خسرو.»
 

 «ه.تو چطوری عزیزم؟دلم برات تنگ شد»
 

 «منم همین طور.... کی برمی گردی خسرو؟دارم از دوریت دیوونه میشم.»
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 «سعی می کنم تا یکی دو ماه دیگه برگردم،البته سعی می کنم!تو چه کار می کنی؟»
 

 «من... روز ها و لحظه ها رو می شمارم،تا تو برگردی.دو روزه که از پای تلفن تکون نخوردم.»یاسمن مایوسانه گفت:
 

 «خیلی متاسفم این اتفاق افتاد،اما کاریش نمیشه کرد.دوباره باهات تماس می گیرم.فعال خداحافظ.»
 

 «قطع کرد!»مهری خانم پرسید:
 

 یاسمن درحالی که غرق در فکر بود سر تکان داد.

 

 «چه زود... یعنی ترسیدد پول تلفنش زیاد بشه؟»مادرش با اکراه از جا بلند شد و گفت:
 

 گاه یاسمن روی گلهای قالی خیره ماند.ن

 

 9فصل

 

خبرها خیلی زود پخش شد و این خبر که خسرو ازدواج کرده و دیگر به ایران برنمی گردد مثل بقیه خبرها به گوش 

یاسمن هم رسید.با وجود تلخی،ناباوری و حقارتی به یاسمن دست داد که قابل تصور نبود.سعی کرد ظاهرش را مثل 

 غمگین و متاثر و شکننده شده بود،نشان ندهد.روحش که 

 

زمان هیچ مفهومی برای یاسمن نداشت.نه آغازی و نه پایانی.روزها از پی شبها می رفتند و روندی یکنواخت 

داشتند.دبیرستان و اتفاقات آن تمام زندگی یاسمن شده بود.دنیای بیرون برایش دور و ناآشنا و غریب می آمد. 

ر غرق در درسها و کتابهایش باشد که نامالیماتی را که از هر سمت قصد خرد کردن غرور او و سعی می کردآن قد

نابود کردنش را داشتند،نادیده بگیرد. گرچه مادرش و حتی عصمت خانم گفته بودند که خسرو او را فراموش کرده 

 یزی به روی خودش نمی آورد.و تلفنهای او یکباره قطع شده بود،اما به خاطر غرورش هم شده تحمل می کرد و چ

 

سعی می کرد دیگر اسم خسرو را بر زبان نیاورد،ولی گاهی که غیر عمدی این کار را می کرد،با واکنش تلخ 

 دیگرانکه سکوتی سنگین بود مواجه می شد.

 

کوچکی که برای ازدواج نسرین و هیاهوی خانواده ای که به جمع آنان اضافه شده بود هم نمی توانست او را از دنیای 

خودش ساخته بود بیرون بکشاند. مهری خانم احساس می کرد دخترش دچار بیماری روحی شده.سعی می کرد به 

هر شکلی که شده او را از تنهایی اش بیرون بکشد.آقای فرهودی هم تنها راهی که به نظرش منطقی می آمد این بود 

ند که خسرو برای همیشه او را ترک کرده!حتی پذیرفته شدن او در که او را با واقعیت رو به رو سازد و به او حالی ک

 دانشگاه هم روحیه متزلزل و آشفته اش را تغییر نداد.

 

 آن روز در اتاقش نشسته بود و به تنها نامه ای که از ذاشت و آن را هزار بار خوانده بود زل زده بود.
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ت زنگ زده بودند که او متوجه نشده بود.نامه را الی کتابش صدای مادرش راشنید که به کسی تعارف می کرد.چه وق

 قرار داد و دوباره کتابش را باز کرد و مطالب را خواند.

 

 «خواهش می کنم.قدم رنجه فرمودین،خانه خودتونه.»مادرش تعارف می کرد.
 

ای پیرزنی را صدای آشنایی به گوشش خورد.هر چقدر فکر کرد نفهمید آن صدا را چه وقت شنیده است.صد

 «باور کنین از اینکه مزاحمتون شدم شرمنده ام.»شنید.
 

 «خواهش می کنم،خانم...»
 

 یاسمن اهمیتی نداد و مشغول خواندن کتاب درسیش شد.»

 

 «یاسمن چرا نشستی؟»
 

 «پس باید بایستم.»
 

 «خواستگار آمده برات دختر!پاشو دستی به سر و روت بکش.»مادرش آهسته غرید.
 

 «ج.اب من که معلومه!خودتون دست به سرش کنید بره.»یاسمن شانه ای باال انداخت.
 

 «تا کی می خوای خودتو گول بزنی؟»جلو آمد و صورتش پیش آورد.«این چه حرفیه.»مادرش سری تکان داد و گفت:
 

 «ل میزنم.تا هر وقت که الزم باشه.البته اگر درش خوندن معنیش این باشه که دارم خودمو گو»
 

 «الاقل بیا ببیننت.»
 

 «وقتب جواب من منفیه،چه دلیلی داره بیام.»
 

 «این با اونای دیگه فرق می کنه...»
 

 «همشون سر تا پا یک کرباسن.همه مردها مثل هم فکر می کنن،مثل هم برای الی جرز خوبند.»یاسمن بی اعتنا گفت:
 

 «ن حرفها نیست.پاشو زشته منتظرن!این قدر فلسفه بافی نکن،حاال وقت ای»
 

 «مامان!مگر صد دفعه نگفتم نمی خوای ازدواج کنم.»
 

این دکتره...همونی که دو سال پیش هم اومد خواستگاریت و جواب رد دادی.یادت میاد پات شکسته بود... دکتر »

ولی تا کی ود خوب میگیم دیگه،فرشید شمس.خوبیت نداره بیشتر از این منتظرشون بگذاری.پاشو،اگر جوابت منفی ب

می خواهی حرف و حدیث این و اون پشت سرت باشه.به خدا من که روم نمیشه جلوی فک و فامیل سر بلند کنم.فکر 
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می کنند البد خدای ناکرده خسرو بالیی سرت آورده و بی آبرویی شده که نمیتونی با کس دیگه ای ازدواج کنی.یک 

ونواده باش یاسمن!تو حتی با خسرو نامزد هم نکردی که بخوای سرشکسته کمی هم به فکر حیثیت و آبروی خ

باشی.یه حرفی بود تموم شد و رفت،حاال اون داره کیف زندگی خودشو می کنه و تو... یاسمن!بس کن!پدرت از غصه 

 «تو دق مرگ میشه ها!یعنی می خوای تا آخر عمرت با دنیا قهر باشی؟
 

ش بود مرتب کرد و بعد نگاهی به ساعتش انداخت.احساس ضعف می کرد.بعد از خسرو کاغذهایی را که روی میز

آن همه کار و تالش و جدیت حاال وقت استراحتش بود.شرکتش را از ورشکستگی نجات داده بود و چند شعبۀ جدید 

 نیز در مونیخ و برلین افتتاح کرده بود.

 

 «بله آقای فروزش امری بود؟»خط جواب داد.کمی مکث کرد و بعد آیفون تلفن را زد.منشی از آن سوی 
 

 «آنا!اگر کارهات تموم شده و ارباب رجوع نیست،مایلی به رستورانی برویم؟»
 

 «متشکرم آقای فروزش،خوشبختانه همه چیز مرتبه،همین االن آماده میشم.»صدای شادمانه آنا را شنید.
 

وی خسرو در رستوران گرانقیمت هورث شاین نشسته ساعتی بعد آنا دختر زیبای آلمانی تباری بود روبه ر

میخوام یک مدت استراحت کنم.یک جور مرخصی از »بود.خسرو پس از سفارش غذای مورد عالقه شان به او گفت:

 «کار و زندگی و همه چیز.
 

 «لیزا چی؟اون موافقه؟»آنا به چشمان جذاب رییسش نگاه کرد.
 

یدونی که موافق نیست.بیشتر از هر کسی هم به تواعتماد داره.هرچی باشه م»خسرو دستهایش را در هم قالب کرد.

آنا سرش را تکان داد و از لیوان نوشیدنی «شما سالها با هم دوست بودین،خودش اصرار داشت تو پیش ما کار کنی.

 مقابلش کمی نوشید.

 

 «می خوام به او بگی که مجبور بودم بدون خداحافظی و یکباره برم.»
 

 «یعنی بهش دروغ بگم!»با سرزنش او را نگاه کرد. آنا
 

 پیشخدمتی مودبانه ایستاده بود و مشغول چیدن غذای آن دو روی میزشان بود.

 

 «باور کن اگر خ.دم براش توضیح بدم قانع نمیشه.»خسرو سرش را تکان داد و گفت:
 

ن تا مدتی دیگه فارغ میشه و طبیعیه که دلش معذرت می خوام آقای فروزش،ولی حق داره،او»آنا نفس عمیقی کشید.

 «بخواد شوهرش کنارش باشه.
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تحمل بداخالقیهاش رو ندارم،واسه همینه دارم میرم.قبل از اینکه بچه دنیا بیاد برمی »خسرو سرش را تکان داد.

 «گردم.خیال دارم مدتی برم ایتالیا.
 

 «اما...»
 

خواهش می کنم آنا.... به خاطر من،تو تنها کسی هستی که می تونی »خسرو دستش را روی دست آنا گذاشت و گفت:

 «اونو قانع کنی.
 

 «تصور نمی کنم،ولی با این حال سعی خودمو می کنم.»آنا چشمان سبزش را به دیدگان او دوخت.
 

آنکه به خسرو نگاه تشکر آمیزی به او انداخت و بعد مشغول خوردن ناهارش شد.در همان حال فکر کرد پیش از 

ایتالیا برود باید با مادر و پدرش تماس بگیرد.خیلی وقت بود که از آنان بی خبر مانده بود،درست از روزی که خبر 

 ازدواجش با لیزا را داده بود مادرش با خشم تلفن را قطع کرده بود.

 

 «سالم مامان.»
 

 شده بود سعی کرد به روی خودش نیاورد.غصمت خانم در حالی که از شنیدن صدای خسرو غرق در هیجان و شادی 

 

 «سالم خسرو.چه عجب یاد مادر و پدرت افتادی.»
 

 «شما همیشه برای من عزیز بودین مادر.من همیشه یاد شما می افتم.»
 

 «چرا این مدت تلفن نکردی؟دلم شور می زد.»
 

 «نمی خوای احوال لیزا رو بپرسی؟»مکثی کرد.«می بینی که خوبم.»
 

من اونو عروس خودم نمی دونم.هموز هم تو روی مهری و یاسمن شرمنده ام.خسرو چطور »صمت خانم آه کشید.ع

 «دلت اومد این کارو کنی؟خودن یاسمن رو انتخاب کرده بودی.
 

 «خوب،به قول خودتون قسمته دیگه.»خسرو با ژست همیشگی اش موهایش را مرتب کرد.
 

که روم نمیشه حرفی بزنم.چیزهایی گفتم،ولی دختره باور نکرده.به خیالم هنوز دست کم بهشون خبر می دادی!من »

 «منتظرته بیچاره!هر چی باشه فامیلیم،خیلی سرشکستگی داره.
 

 خسرو سکوت کرد.

 

 چهرۀ یاسمن و آن چشمان جذاب عسلی رنگ بار دیگر پیش رویش مجسم شد.
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 «الو.... خسرو...»
 

 «بله مامان؟»
 

ی چی گفتم؟به خدا گناهه،دختره را زابرا کردی و رفتی،باید خودت تلفن کنب یا نامه ای بنویسی و خبرشون فهمید»

 «کنی تا تکلیف خودشونو بدونن.
 

 «چشم.حاال که شما می خواین چشم.راضی شدی؟»
 

 ه؟چرا عکسخوب حاال این لیزا خانم چه شکلی»عصمت که پسرش را از جانش هم بیشتر دوست داشت لبخندی زد.

 «نفرستادی؟
 

 «چند وقت دیگه پسرمون که دنیا اومد یه عکس دسته جمعی می فرستم.»
 

راست میگی؟!الهی قربونش برم.از کجا میدونی »با شنیدن این حرف اشک در چشمان عصمت خانم حلقه زد.

 «پسره؟آزمایش هم رفته؟!زنت چند ماهشه؟
 

 «خوشگل ترین پسر ئنیا میشه.ماه آخر.اگه بچه به مادرش بره مطمئنم »
 

مگر خودت زشتی؟الهی فدات بشم مادر.داری پدر »عصمت خانم با سر انگشتانش اشکهایش را زدود.

 «میشی؟خسرو...
 

 «مامان!خواهش می کنم گریه نکن.ناراحت میشم.خوب... بابا اونجا نیست؟»
 

 «رفته بیرون.»
 

 «داری؟!سالم برسون.کاری نداری... چیزی احتیاج ن»
 

 «نه مادر،خسرو...یادت نره پسرم،یه تلفن بزن به خاله ات...به زنت هم سالم برسون.»
 

 «چشم... خداحافظ.»
 

 «خداحافظ نور چشمم.عزیز دلم.»
 

 ایتالیا،رم،خیابان مولیر،هتل دورنتو.

 

 یاسمن بار دیگر نشانی را خواند که به زبان انگلیسی روی پاکت نوشته شده بود.
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بعد از دو سال نامه ای از خسرو رسیده بود.به محض گشودن پاکت،بوی خوشآشنای او مشامش را پر کرد.بی اراده 

 خو شد.چشمانش را بست و نامه را بوسید و پس از آن شروع به خواندن کرد.

 

 یاسمن عزیزم.

 

بخشی.پیش از آنکه به ایران بیایم و تو را به راستی نمی دانم از کجا شروع کنم و با چه کلماتی از تو بخواهم مرا ب

ببینم نامزد داشتم،یک دختر فرانسوی که مقیم آلمان بود.در دانشگاه هم کالس بودیم.دختر خوبی بود و پدر 

 ثروتمندی داشت.خیلی زود دوستی ما به نامزدی کشید

 

م،تو را را انتخاب کنم به ایران برگشت من در حالی که هنوز به درستی تصمیم نگرفته بودم که برای آینده ام چه کسی

 دیدم و عاشقت شدم.

 

گناه من فقط این بود که به تو نگفتم نامزد دارم.چون قصدم این بود که از او جدا شوم.اما ورشکسته شدن شرکت و 

 دهکاریهای من و شرکتم باعث شد دوباره به سمتش بروم و با او ازدواج کنم.

 

انی برای همیشه از من متنفر باشی،اگر هم مرا درک کنی،میفهمی که هنوز عاشقانه تو را حاال اگر می خواهی می تو

دوست دارم.هیچ وقت ازدواج دلیل عشق نیست.تو عشق همیشگی و دوست داشتنی منی که هر گز فراموشت نمی 

 کنم،حتی اگر از من متنفر باشی.

 

 

 

 خسرو

 

پشیمان شد.نامه را برداشت و آن را توی کمد لباسهایش پنهان کرد.او با یاسمن با خشم نامه را مچاله کرد،ولی زود 

عشق ازدواج نکرده بود،ولی به هر صورت به او خیانت کرده بود پس او چرا تسلیم قسمت و سرنوشت نباشد،چرا 

ی او دل م بخواهد بقیه عمرش را زیر نگاه سنگین اطرافیان و آه های سوزناک پدر و مادرش بگذراند که برای آینده

سوزاندند.شاید این جوری به خسرو حالی می کرد که او چندان آش دهان سوزی نبوده.حاال که فهمیده بود او با خیال 

راحت کارش را به او ترجیح داده و زندگیش را می گذراند به شدت از خودش رنجیده بود که چرا تا آن وقت 

ا که سعی کرده بود با کلمات شیرین آن را بپوشاند قبول موضوع را درک نکرده بود.واقعیت تلخ بی وفایی او ر

 نمود.خسرو ارزش آن را نداشت که عمرش را به خاطر او هدر دهد و غصه دارش بماند

 

 همه از جواب مثبت یاسمن به خواستگارش خوشحال بودند،بیشتر از همه مادرش هیجان زده بود.

 

رین شوهر دنیا نصیب تو شده!خیلی آقا و فهمیده است.همه چیز عزیزم،دیگه تو دنیا هیچ نگرانی ندارم .بهت»

تموم،خدا را شکر یک خونه نقلی هم داره یاسمن،دیگه هیچ مشکلی تو زندگیت نداری.میری سر یک خونه و زندگی 

 «تر و تمیز و آماده.
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ی میگن که از بچگ راست»و رو مادرش گفت:«بیچاره چقدر پسر ماهیه،چقدر تو زندگیش تنها بوده.»نسرین گفت:

 «مادر و پدرشو از دست داده و پیش مادربزرگش زندگی می کرده؟
 

آره.پیرزن نوه اش رو خیلی خودکفا و زحمتکش بارآورده،قابل تحسینه که با اون همه مشکالت »آقای فرهودی گفت:

 «درسشو ادامه داده و پزشک شده.
 

 «ا میشه.مطمئنم یاسمن خوشبخت ترین زن دنی»مهری خانم گفت:
 

 «از دوماد اولی که خیری ندیدیم،بلکه این آقا فرشید دست ما رو جایی بند کنه.»رضا گفت:
 

نسرین به طرفداری از شوهرش به رضا اعتراض کرد.یاسمن سکوت کرده بود و بی تفاوت به حرفهای آنان گوش 

 می داد.

 

 9فصل

 

ز و درشت از پشت شیشه پنجره درخشان و لطیف به نظر می آسمان تازه شروع به باریدن کرده بود.قطره های ری

رسید.روز عروسی یاسمن،مثل همه روزهای آن زمستان سرد و بارانی بود فرشید منتظر بود یاسمن لباس بپوشد تا او 

 را به آرایشگاه برساند.وقتی متوجه شد خیلی طول کشیده پشت در اتاقش رفت.

 

 «یاسمن،میتونم بیام تو.»
 

دای او یاسمن برگشت و به در بسته اتاقش نگاه کرد.نفس عمیقی کشید.کیفش را برداشت و خودش در را باز به ص

 کرد.

 

 «داشتم نگران می شدم!حاضری؟»
 

 «دست خدا همراهتون.تا یکی دو ساعت دیگه من و نسرین هم می آییم.»مهری خانم با شادمانی پیش آمد.
 

و بی اراده خاطره ای پیش چشمش آمد.خسرو در حالی که «آرایشگاه رو بلدین؟ مطمئنید آدرس»یاسمن لبخندی زد.

 دستش را به خودرواش تکیه داده بود با ژست جذابی رانندگی می کرد.گفته بود:مطمئن هستین

 

 اونجا رو بلدین؟

 

دا ش جریان پیفرشید بازوی یاسمین را لمس کرد و احساس کرد دستش داغ شده. داغ شیرینی که در سراسر وجود

 کرد. یاسمن بی اعتنا بود.

 

 چیزی جا گذاشتی؟(_
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 یاسمن سعی کرد افکارش را دور کند.)نه! نه! بریم.(

 

 فرشید رو به مهری خانم گفت: )با اجازه مادر.(

 

 )خدا پشت و پناهتون.(

 

مبادی  برایش ببندد. فکر کرد: چقدروقتی یاسمن سوار شد متوجه فرشید شد که با مالیمت ایستاده تا در اتومبیل را 

 آداب است.

 

به محض سوار شدن فرشید کاست را توی ضبط اتومبیلش گذاشت و موسیقی مالیمی که با آن فضای بارانی همخوانی 

 عجیبی داشت پخش شد.

 

 و رو دیدم...()امروز بهترین روز زندگی منه یاسمن. چند ساله که انتظار این روز رو می کشم. از همون روزی که ت

 

 یاسمن فقط روبه رویش را نگاه می کرد. فرشید سرش را تکان داد..

 

)چقدر برای رسیدن همچین وقتی روز شماری کردم, لحظه شماری کردم...(برگشت و او را نگاه کرد. )که تو مال من 

 بشی. مال خود خودم.(

 

 ر دوستت دارم.(به نیمرخ ظریف یاسمن و بینی کوچک او خیره شد. )آخ! چقد

 

 یاسمن لبخند زد و به روبهرویش خیره ماند.

 

دوست دارم از من خجالت نکشی یاسمن. هر جوری که دوست داری باش. الزم نیست معذب باشی. به خدا این 

 طوری منم راحت ترم. متوجه ای چی می گم؟(

 

 متشکرم!متوجه ام... راحتم.(

 

 ایشگاه مورد نظرشان آنجا بود.فرشید به سمت خیابانی راند که آر

 

)بهشون بگو که زیاد غلیظ آرایشت نکنن. پوستت خراب می شه. تو به آرایش احتیاجی نداری , همین طوری هم زیبا 

 هستی.(

 

جلوی کوچه آرایشگاه یاسمن پیاده شد و فرشید با نگاهی شیفته منتظر ماند تا او داخل شود و در را پشت سرش 

 ببندد.

 

 از ظهر داماد با کت و شلوار طوسی رنگ و بلوز آهاردار سفید جلوی آرایشگاه منتظر عروس بود.بعد 
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یاسمن با لباس سپید عروس زیبایی که انسان را مبهوت می کرد , در حالی که خواهر و مادرش هم همراهش بودند 

 آرام آرام از پله های آرایشگاه پایین آمد.

 

 ورده بود روی سر او انداخت.فرشید چادی را که همراه آ

 

 یاسمن سر بلند کرد و گفت: )این جوری که جایی رو نمی بینم.(

 

)قرار هم نیست ببینی! صورتتو باید بپوشونی. من دستتو می گیرم.( و بعد دست ظریف او را در دستان قوی و مردانه 

 اش گرفتو او را با خودش برد تا سوار خودرو گل زده شود.

 

در منزل بزرگ و قدیمی مادربزرگ فرشید بود که حیاط مصفا و بزرگی داشت. جلوی خانه شلوغ بود. صدای عروسی 

هلهله و کل کشیدن و بوی اسپند و گالب فضا را پر کرده بود. آن قدر صورتهای نا آشنا پیش چشم یاسمن بود که 

لهای او که کسی در شیراز نبود, فقط خاله احساس غربت کرد. اغلب مدعوین دوستان و همکاران فرشید بودند. از فام

عصمت بود و چند نفر دیگر از آشناهایشان! آقای فروزش را که دید بی جهت خوشحال شد. چقدر خوب بود که او 

هم آمده بود. او را یاد خسرو می انداخت. قد بلند پسرش به او رفته بود. چرا هنوز هم به خسرو فکر می کنم. لعنت 

 لبخند بزند و آن افکار را دور کند.بر من! سعی کرد 

 

سفره ی عقد پهن بود و عروس و داماد باالی سفره نشستند. مادربزرگ داماد که پیرزن فرز و چابکی بود و به نظر 

 شهری نمی آمد خیلی سریع قرآن را برداشت و به دستشان داد.

 

 خوشبختتون کنه ایشاال. به پای هم پیر بشین ایشاال.()بخون ننه... قرآن بخونین.( و دستها را باال برد و گفت: )خدا 

 

 به پای هم پیر بشیم؟! یاسمن فکر کرد چرا بدش آمد. مگر خودش چنین آرزویی نداشت؟

 

نسرین که لباس فوق العاده زیبایی پوشیده بود و دستش را در بازوی شوهرش حلقه کرده بود , لحظه ای سر خم 

 بار خطبه رو نخوندن بله رو نگی ها.( کرد و به یاسمن گفت: )تا سه

 

یاسمن به سمت او برگشت و لبخند زد. نسرین چقدر شاد و سعادتمند به نظر می رسید. سعی کرد عشق فرشید را به 

 یاد بیاورد که سه سال مدام به او فکر کرده بود و چقدر دوستش داشت.

 

ازدواج او اشک می ریخت را بوسید. )ننه جون , تو رو فرشید برای چندمین بار دست مادربزرگش را که از شادی 

 خدا گریه نکنین.(

 

)گریه شادیه ننه!( بعد پیر زن خم شد و همان طور که سر فرشید را بوسیده بود سر یاسمن را هم بوسید. )الهی 

 قربونت بشم. جون تو و جون فرشید , خیلی دوستت دارم ننه.(

 

 ون تو جون فرشید! از حاال دارن خودشونو نشون میدن! کار دنیا برعکسه...یاسمن در دل گفت: چه حرفها , ج
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 مهری خانم از پشت سر در گوش یاسمن آورد.)بگو بله! دفعه ی سومیه.(

 

کی خطبه را خوانده بودند که او نفهمیده بود. ناگهان حالتی پر از دودلی و هراس وجودش را آکنده ساخت. من که... 

 ارم. فقط به خاطر خسرو که... خدایا دارم چه کار می کنم؟!من که دوستش ند

 

فرشید برگشت و با چشمان قهوه ای رنگش او را نگاه کرد. نگاهش آن قدر زالل بود که یاسمن احساس گناه کرد. 

 فکر کرد: من حاال در قبال او تعهداتی دارم... دیگه نباید به خسرو فکر کنم.

 

 : )یاسمن خطبه رو خوندند.(فرشید زیر گوشش آهسته گفت

 

 کسی گفت: )عروس رفته گل بچینه(. دیگری گفت: )زیر زبونی می خواد!(

 

 خیلی زود صدای دایی داماد بلند و رسا به گوش رسید. )یک زمین شش دانگ در عسگر آباد.(

 

 ود شنید.همه هورا کشیدند و زنها کل کشیدند. یاسمن صدای خودش را که برای خودش هم بیگانه ب

 

 )با اجازه ی پدر و مادرم...بله.( و بعد در دل تکرار کرد فقط به خاطر اونها.

 

عروسی با همه ی شلوغی و نشاط و سرورش تمام شد و یاسمن که هنوز گیج بود با مادر و پدرش و نسرین 

ه خودش را به آغوش او خداحافظی کرد. خیلی سعی کرد اشکهایش سرازیر نشود , ولی وقتی پدرش را دید بی اراد

 انداخت و گریه کرد. دلش می خواست بگوید چرا منو شوهر دادید؟ من توی اون خونه اضافی بودم؟

 

انگار از همه گله داشت. به هر کسی که می رسید می زد زیر گریه. وقتی عصمت خانم آمد پیش او گریه کرد. کاش 

سالم باشن , ولی کاش دیگه نبینمشون. منو یاد خسرو می  دیگر هیچ وقت عصمت خانم و شوهرشو نبینم. خدا کنه

 اندازند و من هیچ دوست ندارم.

 

جشن عروسیش همان طور بود که در رویاهایش می دید با این تفاوت چشمگیر که داماد در رویاهایش خسرو بود نه 

 فرشید.

 

رشید با مادربزرگش حرف می زند. صدای آخر شب هنوز باران می بارید. وقتی سوار خودرو فرشید شد متوجه شد ف

 مادربزرگش که هنوز برای او دعا می کرد شنیده می شد.

 

)امیدوارم به حق همین شب عزیز سفید بخت باشین. تو باشی همه کس زنت و همه کس تو هم اون! ننه , حرمت 

ر برای هم شیرین باشین. برو همدیگه رو داشته باشین. چه امروز , چه چهل سال دیگه. به قدرتی خدا , همین جو

 ننه... هوا سرده , لباس زنت نازکه , سرما می خوره.(
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چار قد خودش زیر باران خیس شده بود. فرشید اصرار کرد که داخل شود تا آنها بروند , ولی پیرزن قرآن به دست 

 ایستاده بود.

 

 یاسمن خسته بود. پس چه وقت این پیرزن نطقش را تمام می کند.

 

عاقبت فرشید دوان دوان آمد و پشت فرمان نشست. )اوف! عجب هوای سردیه! ببخش دیر کردم!( بعد با حالتی 

سرشار از تحسین سراپای یاسمن را برانداز کرد. )یعنی خواب نیستم؟! این ملکه ی رویایی مال خودمه!( چشمانش را 

 ابد.( بر هم نهاد و گفت: )آخرش مال خودم شدی!... تا آخر عمر... تا

 

یاسمن در مقابل آینه خودش را تماشا می کرد. ابروهایش را که برداشته بود چهره اش عوض شده بود. زیباتر شده 

بود , اما حالت زنانه ای پیدا کرده بود. زمین تا آسمان با یاسمن گذشته فرق می کرد. دیگر خبری از آن ابروهای 

 بودند که چشمانش را هم درشت تر نشان می داد.صاف و پرپشت نبود. حاال ابروها هالل نازکی 

 

رژ لب صورتی رنگی که به لب هایش زده بود هماهنگ با لباس صورتیش بود که فرشید برایش خریده بود. چقدر از 

رنگ و مدل آن بدش می آمد , ولی به اصرار او آن را پوشیده بود. لباسش در باال تنه کمی تنگ بود , ولی دامنش 

 داشت و پشت کمرش هم با یک پاپیون مثل لباس دختر بچه ها تزیین شده بود. چین زیادی

 

اتاق خوابش ساده بود. یک تختخواب بزرگ دونفره چوبی به رنگ سفید با کمد و آینه ی میز توالت که یک چهار 

 پایه ی بلند مقابل آن قرار داشت. یاسمن زمانی که آرایش می کرد روی آن می نشست.

 

ی کوچک مخملیقرمز روی میز بود که طالهای قدیمی مادربزرگ شوهرش و مادر شوهرش که سالها پیش  یک جعبه

 مرده بود , توی آن قرار داشت و حاال به او رسیده بود.

 

از هیچکدامشان خوشش نمی آمد. هر کدام به نوعی دلش را می زد. مدل طالها خیلی قدیمی بود و هیچ جالیی 

طور دست نخورده توی جعبه گذاشته بود. فقط یک سنجاق سینه ی کوچک که شکل یک  نداشت. آنها را همان

پروانه بود را به اصرار زیاد فرشید از میان آنها انتخاب کرده بود و به لباسش زده بود. آن قدر هم برایش بی اهمیت 

 بود که با وجود تعویض لباسش آن را از یقه لباس جدا نکرده بود.

 

و کوچک بود. یک هال کوچک , دو اتاق خواب و یک حیاط بیست متری که یک باغچه سر سبز و  خانه شان نقلی

 قشنگ داشت. پیدا بود فرشید خیلی به آن رسیده است.

 

یاسمن از هیچ کدام از قسمت های خانه خوشش نیامده بود. با این حال به ظاهر گفته بود که از داشتن چنین خانه 

 ت رفت و روب نداشت خوشحال است.جمع و جوری که زیاد زحم

 

هر روز صبح زود فرشید به بیمارستان می رفت و یاسمن تا غروب که او بر می گشت تنها بود. آخرین ترم 

دانشگاهش را می گذراند و با وجودی که سر تمام کالسهایش حاضر می شد باز هم حوصله اش سر می رفت. 
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خانه مادرش تنها تفریح مورد عالقه اش بود. فرشید لیوان چای احساس تنهایی و غریبی می کرد. سر زدن به 

 خوشرنگی را که مقابلش بود برداشت و به آن نگاه کرد.

 

 )دستت درد نکنه! معلومه توی خونتون دختر زرنگی بودی و کمک مادرت می کردی.(

 

 یاسمن به چهره کشیده و الغر فرشید نگاه کرد: )چطور؟(

 

ر وقت لبخند می زد صورتش چین می خورد و یاسمن بدش می آمد. )همین که تونستی چای به فرشید لبخند زد. ه

 این خوشرنگی و خوشطعمی درست کنی نشون می ده که خیلی کد بانو هستی.(

 

 )متشکرم.(

 

حت )یاسمن خواهش می کنم اونقدر جدی با من حرف نزن. تو نمی دونی من چقدر دوستت دارم. تو رو خدا با من را

 تر باش. باور کن من هم راحت تر اگه تو خودمونی تر باشی.(

 

یاسمن سکوت کرد و فرشید مدتی به تماشای چهره زیبایش مشغول شد. فکر کرد ادب , متانت و نجابت ذاتی او 

 مانع از این است که او زود با شخصی صمیمی و خودمانی شود ؛ گرچه این شخص همسر او باشد.

 

چنان او را دوست می داشت که قادر نبود به او فرصت دهد بیشتر به زندگی جدیدش خو بگیرد. به  با این حال آن

 چشمان خوش حالتش خیره شد و با عشق گفت: )یاسی؟(

 

یاسمن مثل برق گرفته ها نگاهش کرد. تنها یک نفر او را به این نام صدا می کرد. کسی که یاسمن سعی می کرد 

 آنقدر آشکار بود که فرشید هم متوجه شد. فراموشش کند. واکنش او

 

 )اشکالی نداره از این به بعد یاسی صدات کنم؟(

 

یاسمن نگاهش را از او گرفت. )ترجیح می دم کسی اسممو مخفف صدا نکنه. دوست ندارم به اسم نا آشنایی صدام 

 کنن.(

 

وای. معذرت می خوام. خیلی دوستت دارم فرشید خم شد و دستهای نرم و سفید او را گرفت. )هر جور که تو بخ

 یاسمن! خیلی!( بعد به آرامی بر دستهای او بوسه زد.

 

 یاسمن از زبری سبیل او احساس چندش کرد.

 

روز جمعه یاسمن همراه فرشید به خانه پدرش رفت. تماشای باغچه آشنای حیاط , گلهای سرخ و گلهای یاسمن که 

رش می گفت به خاطر اسمشان که مثل اسم دخترش است دوستشان دارد... سالن از دیوار سرک کشیده بودند و پد
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کوچک خانه , اتاقش... همه چیز برای یاسمن خیال انگیز شده بود. فکر کرد کاش هرگز از اینجا دور نمی شد. کاش 

 هرگز از خاطرات شیرین گذشته جدا نمی شد.

 

. مادرش طبق معمول مثل خاله عصمت توی آشپز خانه بود و فرشید نشسته بود. مشغول صحبت با پدرش و رضا بود

غذا می پخت. چقدر این لحظه ها را دوست داشت. آنجا احساس آرامش و آسایشی داشت که هرگز در خانه ی 

 خودش و پس از ازدواجش تجربه نکرده بود

 

ی کرد , در عوض خانه ی هر چقدر خونه ی خودش برای خودش غریبه بود و در آن احساس تلخ غربت را تحمل م

پدر امن , راحت و بی دردسر بود. او همه خاطراتش را , همه ی احساسات شیرین گذشته را , حتی عشقی که آن قدر 

 نافرجام پایان یافته بود را در گوشه و کنار خانه حس می کرد.

 

د ت که دلتان خواست بیایید و بریمادرش اتاق او و نسرین را دست نخورده گذاشته بود. گفته بود گذاشته ام هر وق

 توی اتاقهای خودتان. گفته بود دلم نمی آید جز برای جارو کشیدن یا گردگیری پا به اتاقهایتان بگذارم.

 

توی اتاقش نشسته بود و به اطرافش نگاه می کرد. قفسه ی کتابهایش , تختش , میز و صندلیش و کمد کوچک 

ه در و دیوار اتاق زده بود , همه چیز برای او یادبودهای با ارزش گذشته بودند. دیواری... پوسترهای منظره ای که ب

حتی کتاب شعری که هنوز روی میزش بود و با خودش نبرده بود , کتاب اسیر فروغ فرخزاد. صدای فرشید که با 

چک و کهنه رضا صحبت می کرد , معذبش نمود. در اتاق را بست و روی تخت دراز کشید. هنوز هم ضبط صوت کو

اش را که روزی رضا از سر لج آن را پرت کرده بود و در آن را شکسته بود زیر تخت بود. هنوز هم نواری را که به 

 یاد خسرو گوش می داد توی آن بود. ضبط صوت را روشن کرد.

 

 ربود.آهنگ غمناک ترکی...چشمانش را بست و رد خاطرات گذشته غرق شد. پس از مدتی خواب شیرینی او را 

 

 با صدای مادرش از خواب بیدار شد.

 

)عزیز دلم بیدار شو , عروس خانم , قربونت برم , پاشو شام حاضره. ای وای! موهات بهم ریخته , یک شونه بکش 

 بعد بیا! عروس و این قدر شلخته!( خندید.

 

 )چشم مامان!(

 

 مهری خانم او را تنها گذاشت تا سر و وضعش را مرتب کند.

 

چشمانش بر اثر همان خواب کمی سرخ شده بود. کاش هرگز این روزها پایان نمی یافت. از تصور اینکه باید چند 

ساعت دیگر از خانه اش , از اتاقش و از خاطراتش خداحافظی کند و برود , دلش گرفت. با دست انبوه موهایش را 

و کور خودش بدش می آمد , خانه ای که  پشت سرش جمع کرد. چقدر برایش سخت بود, چقدر از خانه ی سوت

 هیچ گرمایی نداشت , هیچ روحی نداشت.
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 بلند شد و به تصویر خودش در آینه نگاه کرد. موهایش را مرتب می کرد که صدای پدرش را شنید.

 

 )پس یاسمن کو. بگو بیاد شام بخوره.(

 

 فرشید پاسخ داد: )اتوی اتاقشه. میرم صداش کنم.(

 

که فرشید پا به اتاقش بگذارد متنفر بود. نمی خواست حضور او خاطرات گذشته را خراب کند. به سرعت چراغ از این

 را خاموش کرد و گفت:

 

 )اومدم آقاجون؟(

 

چه رسم بدی! چقدر دلش می خواست مثل گذشته روبه روی تلویزیون و یا هر جای دیگری که می خواهد بنشیند , 

 ایش مشخص بود , جفت فرشید.اما جای او و بشقاب غذ

 

در حال صرف شام بودند که زنگ زدند. رضا بلند شد و در را باز کرد. لحظه ای بعد نسرین و هوشنگ در حالی که 

 خیس آب بودند وارد شدند.

 

ا قمهری خانم با دیدنشان هول کرد. )الهی بمیرم! برید لباساتونو عوض کنید سرما می خورین! پاشم حوله بیارم. آ

 هوشنگ ماشین گیر نمی اومد؟(

 

هوشنگ گفت: )مادر جون اتفاقاً خیلی هم زیاد بود! ولی من حریف نسرین نشدم.( عینکش را پاک کرد و به چشم 

 زد.

 

نسرین در حالی که از شادمانی و شوق چشمانش برق می زد با هیجان گفت: )من بهش گفتم بیا تا خونه مامان بدویم. 

 فی داشت. هیچ وقت از بارون این همه کیف نکرده بودم.(نمی دونید چه کی

 

رضا که دوباره سر سفره نشسته بود گفت: )آرزو به دل ما موند...فکر کردیم نسرین شوهر کنه عاقل می شه.( و 

 سرش را به نشانه تأسف تکان داد.

 

وق و اشتیاق به شوخی برادرش نسرین که در گذشته به سرعت از حرفهای رضا از کوره در می رفت , حاال با ش

 خندید.)عاقل که نشدم هیچ یه دیوونه مثل خودم پیدا کردم.(

 

 هوشنگ هم با خنده شانه باال انداخت.

 

 آقای فرهودی گفت: )زود باشین تا غذا گرمه لباساتونو عوض کنین بیاین سر سفره.(

 

 آن دو داخل اتاق نسرین شدند و در را بستند.
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 سرتی که نمی توانست آن را در چشمانش بپوشاند به شوق و اشتیاق و عشق آن دو فکر کرد.یاسمن با ح

 

 )بابا جون غذا بخور.(

 

یاسمن به پدرش لبخند بی رمقی زد و به اطاعت قاشقش را برداشت. آیا هرگز می توانست این چنین در زندگیش 

زدواج می کرد حاال او هم در زیر باران رؤیایی دستهای شاد باشد و لذت ببرد. شاید اگر به جای فرشید با خسرو ا

گرم خسرو را می گرفت و قدم می زد. آن وقت با حرارت از روزی که گذرانده بود برای دیگران تعریف می کرد و 

 از شدت خوشبختی چشمانش برق می زد. چقدر با سعادت فاصله داشت.

 

به رضا که در مورد کار از او کمک خواسته بود توضیح داد. )همین فرشید همان طور که ساالدش را می خورد, دوباره 

 فردا با دوستم تماس می گیرم. البته گفته باشم ممکنه کاری که برات پیدا می شه شیراز نباشه!(

 

 رضا با اشتیاق جواب داد: )کار پیدا بشه , جاش مهم نیست.(

 

 )چرا درستو ادامه نمی دی رضا , فکر می کنم...(

 

رضا دست ها را باال آورد.)خواهش می کنم آقای دکتر! همه که نمی تونن مثل شما باشن.( و بعد به سرش اشاره کرد 

 و زیر چشم نگاهی به پدرش انداخت و ابرو انداخت. )نمی کشه دیگه کاریش هم نمی شه کرد.(

 

ه بودی از زیر کار در برو و خوش مهری خانم سرش را تکان داد و خندید.)از بس تنبلی تو! از اولش هم که بچ

 خواب بودی.(

 

رضا گفت: )مامان , میشه دیگه زیر آب منو پیش دکتر نزنی؟! بابا , این جور که تو تعریفمو می کنی دکتر هم 

 پشیمون می شه سفارش ما رو پیش دوستش بکنه.(

 

زه! , ال اقل بیا وردست پدرت توی مغا آقای فرهودی گفت: )دکتر! بهش می گم حاال که درستو بوسیدی گذاشتی کنار

 آدم پسر داشته باشه و بره شاگرد بگیره! شما بگین آقای دکتر.(

 

 رضا گفت: )آقا جون , تو رو خدا...شما همون شاگردتم زیادیه به خدا.(

 

کر کرد مهری خانم گفت: )یاسمن! مادر چرا غذاتو نمی خوری؟ تو که قرمه سبزی دوست داشتی؟( و همان موقع ف

 خدا مرگم بده , نکنه با شوهرش ناراحتی داره.

 

 یاسمن بلند شد. )نمی خورم دیگه , دستتون درد نکنه.(

 

 )مادر به این زودی سیر شدی؟ الهی بمیرم کاش ماکارونی درست می کردم که بیشتر دوست داری.(
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ه یاسمن خوب نیست. باید شربت اشتها استفادفرشید با نگاهی حاکی از نگرانی و محبت به یاسمن نگاه کرد. )غذای 

کنه. خیلی براش نگرانم. چیزی نمی خوره. گاهی به زور و اصرار من یک لیوان شیر می خوره که نصف اون رو هم 

 دور می ریزه.(

 

 مهری خانم گفت: )قبالً که غذاش خیلی خوب بود.(

 

خواهد شوخی کند. یاسمن به برادرش که همیشه سر به رضا گفت: )من می دونم چشه.( از لحن صدایش پیدا بود می 

سر او می گذاشت خیره شد. چقدر دلش برای شوخی های او , هر چند بی مزه هم بود, تنگ شده بود. رضا کمی از 

نوشابه اش را سر کشید. )آخه این یاسمن , نه این که دست به سیاه و سفید نمی زد آشپزی بلد نیست , از بس که 

 دمزه است خودش هم رغبت نمی کنه بخوره.(دست پختش ب

 

 به حرف او فرشید هم خندید , ولی گفت: )باید اعتراف کنم دست پختش حرف نداره.(

 

 آقای فرهودی با خنده گفت: )دکتر! مرد و این قدر زن زلیل؟ بابا جون نترس بعد دعوات نمی کنه.(

 

 گی او را دارد و از خوش اخالقی شوهرش شاد است.یاسمن لبخند کم رنگی زد. معلوم بود پدرش ذوق زند

 

عاقبت نسرین و شوهرش از اتاق بیرون آمدند. در حالی که هر دو به شدت سرخ شده بودند سر سفره نشستند. 

مهری خانم بشقاب غذایی را پر کرد و روبه روی هوشنگ گذاشت. هوشنگ بشقاب را بین خودش و نسرین گذاشت 

 نکنه مادر جون! ما عادت داریم توی یک بشقاب بخوریم. یادتون رفته؟( و گفت : )دستتون درد

 

 مهری خانم سر تکان داد: )نوش جونتون! پس اگر کم اومد باز هم بکشید.(

 

ساعتی بعد یاسمن دوباره در خانه ی خودش بود. همان خانه بیروح و کسل کننده که هر گز از آن لذت نمی برد. 

 ید خوابیده بود. تنها صدایی که شنیده می شد صدای شرشر مدام و یکریز باران بود.همه جا ساکت بود. فرش

 

یاسمن آتش بخاری را زیاد کرد. چقدر احساس سرما می کرد , گویی اگر همه بخاری های دنیا را هم آنجا جمع می 

ین زمستان های آینده را این چن کردند نمی توانستند سرمای کرخ کننده خانه اش را از بین ببرند. فکر کرد , آیا همه

 احساس تنهایی و غربت خواهد کرد؟!

 

 فصل یازدهم

 

صبح سردی از زمستان بود. گلوله های رقصان برف روی شاخه های درختان , کف خیابان , روی بام و هرجا چشم 

 کار می کرد نشسته بود.

 

کر کرد باز هم یک روز تکراری , مثل همه روزهای یاسمن با اکراه از تختخواب گرم و نرمش بلند شد و با خود ف

 گذشته , مثل بقیه عمرم.
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آهی کشید و به دستشویی رفت و شیر آب را باز کرد. مشتی آب به صورتش زد و بعد به تصویر خودش در آینه 

ه خیره شد. ابروانش نازک و طالیی بود و با موهای رنگ شده اش هماهنگی داشت. دیگر چشمانش مثل گذشت

درخشش نداشت , گویی هاله ای از اندوه گرداگرد صورتش نشسته بود. کسل و خسته نشان می داد. با بی حوصلگی 

حوله ای برداشت و صورتش را خشک کرد و به آشپزخانه رفت. روی میز وسط آشپزخانه لیوان چای نیم پر , 

ا خورده و رفته است. مقداری شکر روی میز مقداری نان و کره و مربا بود. پیدا بود فرشید با عجله صبحانه اش ر

پخش شده بود. نگاهی به ساعت انداخت. چقدر لحظه ها کند می گذشت. فکر کرد تا پایان روز چه کارهایی دارد که 

 انجام بدهد شستن حیاط , جمع و جور کردن خانه , خرید روزانه , پختن ناهار.

 

 یزی برداشت. چای سرد شده بود.کمی مربا روی تکه نان لواش مالید و لیوان تم

 

لعنتی! صد بار بهش گفتم زیر کتری را خاموش نکن. لقمه ای را که در دهانش بود به زور فرو داد. همان موقع صدای 

 زنگ خانه بلند شد. با عجله کاپشنی را که دم دستش بود پوشید.

 

نگ باالی سرش گرفته بود با شادمانی گفت: موهای مواجش روی یقه کاپشن لغزید. با دیدن نسرین که چتر رنگار

 )چقدر دلم برات تنگ شده؟ تو کجایی دختر؟!( و دستش را کشید تا داخل شود.

 

 )تنهایی؟(

 

 )آره! هوشنگ کارش شلوغ بود.(

 

مه ه نسرین لبخند زنان وارد خانه شد. همه جا نامرتب بود. رویه پشتیها جابه جا انداخته شده بود و بالشتکهای مبل

 جا بودند جز جای اصلیشان.

 

 )بازار شام راه انداختی یاسمن؟ چرا به سر و وضع خونه نمی رسی تنبل خانم.(

 

یاسمن کاپشنی را که پوشیده بود در آورد. )باور کن توی این فکر بودم که امروز به خونه یک سر و سامونی بدم. 

 امتحاناتم حسابی وقتمو پر کرده بود.(

 

ر و برش را نگاه کرد. )مگر دانشگاهت تموم نشده؟ مادر می گفت فوق دیپلمتو گرفتی و درست تموم نسرین دو

 شده.(

 

 )چرا... دارم دنبال کار می گردم()تو احتیاج به کار کردن نداری. یاسمن بلند شد تا چیزی برای خوردن بیاورد.

 

 هوشنگ چطوره؟()خواهش می کنم در این مورد باهام بحث نکن , خوب چه خبر؟ 
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نسرین از همان جا که نشسته بود گفت: )قراره بریم تهران! شاید اونجا یک گالری افتتاح کنیم یا شایدم محلی برای 

 آموزش اجاره کنیم.(

 

نسرین بلند شد و همان طور که حرف می زد شروع به مرتب کردن خانه آشفته خواهرش کرد , گویی هیچ چیز سر 

 دای یاسمن از آشپزخانه می آمد.جای خودش نبود. ص

 

 )خوش به حالت نسرین! کار و کاسبی تو معلومه. البد میشی شریک شوهرت, نه؟(

 

نسرین در حالی که اطراف بالشتکی را می فشرد تا شکل مناسبی بگیرد گفت: )آره! قراره با هم کار کنیم, اما آخرش 

 نه شور بچه.( و بالشتک را گوشه مبل تکیه داد.چی , ما زنها باید بمونیم خونه و بشیم کلفت و که

 

 یاسمن با سینی محتوی فنجان های چای روی مبلی نشست. )اَه بچه! نگو حالم به هم می خوره.(

 

 نسرین او را نگاه کرد.)راستی؟ این قدر از بچه بدت میاد!؟

 

می دونم چطوری دارم روزها را می گذرونم. )متنفرم...مایه ی عذاب و بدبختی! خودم به حد کافی بدبختی دارم... ن

حاضر نیستم یکی دیگه رو هم توی دردسر زندگیم شریک کنم. شوهر دارم , ولی انگار ندارم. یا من خونه نیستم یا 

 اون.(

 

 پوزخندی زد و ادامه داد: )هر چند که خوش ندارم ببینمش.(

 

بعد با دقت بیشتری به او زل زد. )ببینم؟ تو چرا این قدر )فرشید مرد خوبیه یاسمن! بیخود ازش بدگویی نکن...( 

 الغر شدی یاسمن؟ باور کن وقتی درو باز کردی و دیدمت جا خوردم.(

 

 )زشت شدم نه؟(

 

 )نه! تو همیشه خوشگلی , حتی وقتی پیر بشی.(

 

بل شدم. یک جور پیری )دست بردار نسرین! هر روز که توی آینه نگاه می کنم حس می کنم شکسته تر از روز ق

 زودرس.(

 

 )افکار بیهوده همیشه صورت آدمو خسته نشون می ده. تو هنوز بیست و یک سالت نشده.(

 

یاسمن سکوت کرد. به حرکات مالیم و پر آرامش خواهرش خیره شد. البد زندگی خیلی راحتی داره , البد شوهرشو 

 خیلی دوست داره... بر عکس من.

 

واست با او درددل کند , اما بی اراده رو به جانب او کرد و گفت: )تو خیلی خوش شانسی نسرین! خیلی با اینکه نمی خ

 خوشبختی که با مردی که دوستش داری ازدواج کردی.(
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 لبخند از چهره ی نسرین محو شد. )تو هنوز به خسرو فکر می کنی؟(

 

دنیا تو باید خواهر من می شدی؟ با چهار سال پیشت هیچ  وقتی سکوت او را دید آهی کشید. )پناه بر خدا , از همه

 فرقی نکردی! چطور قدر زندگیتو نمی دونی!(

 

یاسمن احساس کرد خونش به جوش آمده. )قدر زندگیمو نمی دونم!؟ به این هم می گی زندگی؟! من... حتی اونقدر 

ه خونه. ک ساعت از شب گذشته بر می گردفرشیدو ندیدم که بخوام بشناسمش یا بهش دلبستگی پیدا کنم. همیشه ی

 خسته و کوفته مثل جنازه می افته و می خوابه...صبح هم هنوز من بیدار نشدم که او رفته...(

 

 )اما همه این تالشها به خاطر توست , به خاطر زندگیتون.(

 

 یاسمن حرفی نزد.

 

 نسرین پرسید: )بهش گفتی که از وضع کارش ناراحتی؟!(

 

 ()نه!
 

)مگر برات مهم نیست؟ پس چرا چیزی بهش نگفتی! فرشید اونقدر تو رو دوست داره که مطمئنم در ساعت های 

کارش تجدید نظر می کنه , حتی شرط می بندم اگه بدونه تو از این تنهایی خسته شدی , روزهایی رو بیمارستان نمی 

 ره تا بیشتر پیش تو باشه.(

 

 سکوتی طوالنی حکم فرما شد.

 

 )خیلی متاسفم نسرین , تو رو با مشکالت خودم خسته کردم. چاییت سرد شد.(

 

 )به خاطر همینه که می خوای بری سر کار؟(

 

 یاسمن سر تکان داد. نسرین استکان چایش را برداشت.

 

 )با فرشید صحبت کن.(

 

 یاسمن لبخندی اجباری زد. )خبرشو بهت می دم.(

 

 

 

 بری بود. هوا هنوز هم از روز گذشته که برف سنگینی باریده بود سردتر بود.آسمان گرفته و ا

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –همیشه سرخ نیستعشق 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

8 1  

 

یاسمن لباس گرمی به رنگ مشکی پوشیده بود که یقه و سر آستین هایش از جنس خز بود. کنار شوهرش روی 

رد ک صندلی اتومبیلشان نشست و کیف کوچکش را روی پاهایش گذاشت. فرشید وقتی اتومبیل را به بیرون هدایت

 گفت: )اگر موافق باشی برگشتن هم یک سری به مادربزرگم بزنیم.(

 

یاسمن اعتراض کرد.)برگشتم؟ مگر قرار است تا چه ساعتی بیدار باشیم. خودت دیروز گفتی ناهار را خونه او 

 خوردی.(

 

ز هم راحت بشه. دیروفرشید لحظه ای اندیشید و بعد گفت: )درسته , ولی تو خیلی وقته بهش سر نزدی , ممکنه نا

 مرتب از تو می پرسید.(

 

یاسمن خیال داشت به کلی از رفتن به خانه ی مادربزرگ فرشید امتناع کند چون برایش کسل کننده بود. گفت: )به 

هر حال شب اونجا نمی ریم. فکر می کنم بد نباشه سری به خاله عصمتم بزنیم , خیلی وقته که اونو ندیدم , دلم براش 

 ده.( در واقع مایل بود در مورد خسرو خبری بشنود.تنگ ش

 

 اتومبیل فرشید در مقابل خانه ی آقای فرهودی توقف کرد.

 

 فرشید پیش از آنکه پیاده شود رو به زنش گفت: )هوا سرده! تو بمون تو ماشین تا درو باز کنن.(

 

یشه را پایین کشید و خم شد و به خانه شان چند بار زنگ در را فشرد , ولی پیدا بود کسی خانه نیست. یاسمن ش

نگاهی انداختند. )وقتی چراغ حیاط رو روشن می گذارند معلومه نیستند. البد رفتند باشگاه یا شاید خونه ی خاله ام 

 هستند.(

 

وقتی فرشید دوباره حرکت کرد , یاسمن فکر کرد چقدر خوب بود اگر هنوز ازدواج نکرده بود و حاال همراه با 

 انواده خودش بود..خ

 

نیم ساعت بعد مقابل خانه ی آقای فروزش بودند. عصمت خانم با دیدن یاسمن دستها را گشود و با گرمی او را در 

آغوش کشید. استقبال گرم عصمت خانم باعث شد دعوت آنها را برای شام هم بپذیرند. آقای فروزش از فرشید 

 چطور است؟(پرسید: )آقای دکتر , میانه تان با شطرنج 

 

 فرشید لبخند زد و گفت: )عالی!(

 

آقای فروزش بلند شد. )پس در خدمتم!( و او را به سمت انتهای اتاق پذیرایی که زاویه دار بود هدایت کرد. پشت 

 میز دو نفره ای که بساط شطرنج آماده روی آن چیده شده بود قرار گرفتند.

 

 یاسمن و خاله اش هم مشغول صحبت شدند.

 

 )زندگیت چطوره یاسمن جون؟ راضی هستی؟(
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 )بله خاله. شکر , خوبه.(

 

 عصمت خانم به صورت زیبا و جوان خواهرزاده اش نگاه کرد.

 

)مهری جون که خیلی تعریف آقا فرشید رو می کنه ,همین نظر اول هم معلومه چقدر آقاست! داغ همدیگر رو نبینید 

 خاله!(

 

 )ممنونم!(

 

 کرد نتوانست نام خسرو را به زبان بیاورد و حال او را بپرسد.هر چه 

 

 )چه خبر؟(

 

)نا که شدیم زندانی قلعه سنگباران. سال تا سال از خونه بیرون نمیایم. یعنی من جایی نمی رم. فروزش ای , گه 

صله دارم. گاهی خودم گداری یه چرخی برای خودش می زنه , ولی من نه خاله جون! نه پا دردم می گذاره , نه حو

تعجب می کنم چطور حوصلم سر نمی ره! حاال هم به فروزش گفتم از این به بعد خرید خونه رو خودم می کنم. 

 دکترم گفته الزمه پیاده روی کنم. میگه اینجوری رگای پام خشک نمی شه.(

 

کیه و آن را به گلدان کوچکی ت چشم یاسمن به عکس کوچکی که روی میز تلویزیون بود افتاد. عکس توی قاب نبود

 داده بودند.

 

عصمت خانم رد نگاهش را گرفت. دیگر مطمئن بود گذشت سالها و ازدواج یاسمن خسرو را از یاد او برده. آن دو 

حتی نامزد هم نشده بودند فقط یک خواستگاری ساده بود که به هم خورده بود. دلیلی نداشت هنوز هم زندگی 

ان کند. از این گذشته مطمئن بود خواهرزاده اش با داشتن چنین شوهر دوست داشتنی , دیگر خسرو را از او پنه

 حسرت زندگی با خسرو را نخواهد داشت. بلند شد و عکس را برداشت تا نشانش دهد.

 

 )عکس خسرو است.(

 

 پسرشه.(قلب یاسمن , مثل طبل در سینه اش می کوبید. عصمت خانم با انگشت اشاره کرد: )این هم 

 

چقدر همسرش زیبا بود. چه پسربچه ی نازنینی. البد در کنار آن دو خیلی خوشبخت است. هرگز آن قدر احساس 

 حسادت نکرده بود. سراپایش از

 

غذام نسوزه یک "شدت آتش حسرت می سوخت. جای شکرش باقی بود که عمه خانم یکدفعه بلند شد وگفت: 

 "وقتی!
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دستش بود خیره شد. خسرو و زنش روی مبلی نشسته بودند.همسرش پسر بچه کوچکی  یاسمن به عکسی که توی

که به دوربین می خندید در آغوش داشت. عکس را نزدیک تر برد. به چهره خسرو دقیق تر شد. کاشت می توانست 

کوچک ترین دلگیری ونگرانی در چهره خسرو تشخسص دهد و احساس آرامش کند. چقدر خسرو آسوده و 

 دتمند به نظر می رسید. برعکس او...یعنی خسرو فراموشش کرده بود؟!سعا

 

پیش از آنکه خاله اش برگردد عکس را سر جایش گذاشت.تصمیم گرفت، دیگر به خانه ای که او را به یاد خسرو 

 می انداخت نرود.

 

ه وضع خانه را هم مدتی بود بیشتر از همیشه حوصله اش سر می رفت. با این وجود حال وحوصله رسیدگی ب

نداشت.لباسها تلنبار شده بود و چندین روز بود آنها را توی لباسشویی نیانداخته بود.ظرفهای شام وناهار روز قبل 

هنوز روی کابینت آشپزخانه بود. اتاق خوابش ریخت و پاش بود، در کمد ها باز مانده و جوراب و کفش از پایین آن 

 ریخته بود.

 

اش یکی بود که دست کم با او چند کلمه حرف می زد.طی دو روز گذشته فرشید اضافه کاری سرش درد می کرد. ک

 داشت و جای کشیک یکی از دو دوستانش هم در بیمارستان مانده بود.

 

شماره تلفن بیمارستان را گرفت و فرشید را خواست.پرستاری که تلفن را جواب می داد خیلی زود صدایش را 

 "مس، همین االن صدایش می کنم. البته امیدوارم هنوز به اتاق عمل نرفته باشند.چشم خانم ش"شناخت. 

 

فرشید می تونی امشب زودتر برگردی خونه. من مثل زندونی قلعه سنگباران  "وقتی صدای فرشید را شنید گفت:

 مثل خاله اش حرف زده بود. "شدم.

 

هر جور شده سعی می کنم زودتر "آهسته حرف می زد. "ات.متاسفم عزیزم... سعی خودمو می کنم. الهی بمیرم بر "

 "اشکالی نداره که خودم تنهایی برم بیرون. یعنی خونه مادرم برم. "یاسمن بی اهمیت به اظهار محبت او گفت:"بیام.

 

هر جور دوست داری عزیزم، ولی با آژانس برو. خیلی ممنون که زنگ زدی! دلم خیلی برات تنگ شده بود. فکر "

ی کردم االن خواب باشی وگرنه خودم زنگ می زدم. حاال که صداتو شنیدم به اندازه تمام روز انرژی گرفتم و م

 "خستگیم در رفت.

 

 "پس اگر زود اومدی بیا دنبالم. "باز هم یاسمین بی توجه به حرف های او گفت :

 

 نهاد.یاسمن بی حوصله از شوخی او، چشمها را بر هم  "اطاعت می شه سرورم."

 

 "خداحافظ."

 

ساعتی بعد او در خانه خودشان بود. در اتاق خودش. باز هم احساس خوب گذشته...باز هم کتاب شعر اسیر فروغ 

 فرخزاد...
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 ...گاهی می نالد به نزد دیگران

 

 کاو دگر آن دختر دیروز نیست

 

 آه، آن خندان لب شاداب من

 

 این زن افسرده مرموز نیست

 

 روز تا غروب یاسمن خودش را با امور خانه مشغول کرد. وقتی فرشید آمد به سردی به پیشوازش رفت.آن 

 

 "خسته نباشی. "

 

 "تو را می بینم قشنگم خستگیم از بین میره عزیزم. اگر چایی آماده نیست برم قهوه آماده کنم ، چطوره؟ "

 

 خواهد گفت.یاسمن فکر کرد پس از صرف چای موضوع کار رابه او 

 

 "نه چای درست کردم."

 

 "چایی که تو درست کرده باشی باید خوش طعم ترن چای دنیا باشه."فرشید کتش رابیرون آورد.

 

 یاسمن چیزی نگفت وبه آشپز خانه رفت.

 

 "یاسمن؟"

 

تم بودی و ظهر نتونسنمی خوای لباستو بپوشی باهم بریم گردش؟ عزیزم تمام امروز رو از اینکه توی خونه تنها  "

 "بهت سر بزنم عصبانی بودم... اگر مایل باشی بریم کمی قدم بزنیم.

 

 یاسمن فکر کرد آن وقت به او خواهد گفت، وقتی که باهم قدم می زنند.

 

به او خواهد گفت که مایل است بیرون کار کند وکمتر وقتش را در خانه بماند. به او می گفت که چقدر توی خانه 

ه اش سر می رود. با عجله لباسش را پوشید، یک بارونی سرمه ای رنگ که فرشید تازگی برایش خریده بود. با حوصل

اَه بازم بارون!من لباسمو پوشیده  "صدای رگبار هر دو به هم نگاه کردند... یاسمن معترضانه کیفش را زمین انداخت.

 "بودم!

 

م، اگر دوست داشته باشی بریم یه سر به مادربزرگم بزنی "ا بلند شد.فرشید که منتظر او روی کاناپه نشسته بود از ج

 "این جوری...

 

 "نه !حوصله اش را ندارم!"
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 "باشه عزیزم پس دوست داری کجا بریم؟ "فرشید کمی دلخور شد، ولی به رویش نیاورد.

 

 "بریم خونه مامانم!"

 

 روی او ایستاد. بعد بلند شد و رو به"هر جور تو بخوای."فرشید گفت:

 

فقط تو خوشحال باش، فقط تو لبخند بزن، اون وقت به من بگو بمیرم...یاسمن خیلی  "بازوانش را گرفت وگفت:

 "دوست دت دارم...خیلی زیاد... حاال اخمهاتو باز کن...آها! آفرین دختر خوب.

 

 گلفروشی بزرگی نبش خیابان بود که فرشید داخل آن شد.

 

 "رز سرخ می خواهم.یک دسته گل "

 

 "چند شاخه؟مهمه یا فرقی نمی کنه؟"

 

 "نه! همین که دسته گل قشنگی به نظربیاد... لطفا روبان سفید دورش بپیچید."

 

جلوی خانه می خواست با کلیدئ در راباز کند، ولی پشیمان شد وبرای آنکه از وضع آیفون که تازه تعمیر کرده بود با 

 شرد.خبر شود زنگ در را ف

 

 "کیه؟"یاسمن از آیفون صحبت کرد.

 

 "یک عاشق خسته که یک خبر غیر منتظره برای معشوقش داره!"

 

 پیش از آنکه گوشی را بگذارد صدای اعتراض آلودش به گوش فرشید رسید.

 

 "مگر کلید نداشتی؟"

 

 شوهرش برود. یاسمن که در آشپزخانه مشغول کارش بود حتی به خودش زحمت نداد به استقبال

 

 "سالم"فرشید پشت سر او ایستاد.

 

 "خسته نباشی."او سری تکان داد وخیلی معمولی گفت:

 

 "نمی خواهی بپرسی برات چه خبری دارم."

 

یاسمن از روی شانه نگاهی به او انداخت وفرشید دسته گلی را کهبرایش خریده بود به سرعت جلوی چشمان او 

 ها هرگز به زیبایی او نمی رسند.گرفت و فکر کرد این گل
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 یاسمن دست های کف آلودش را زیر شیر آب گرفت وشست. فرشید همچنان منتظر ایستاده بود.

 

 فضای آشپزخانه از بوی معطر ودلپذیر رزهای سرخ که با روبانی به هم بسته شده بودند آکنده شد.

 

 .یاسمن گلها را گرفت.چشمانش را بر هم گذاشت و بویید
 

 "درسته خیلی قشنگند، ولی به پای تو نمی رسند عشق من."

 

 یاسمن فکر کرد کاش ساکت می شد و آن قدر حرف نمی زد.

 

دوستت دارم یاسمن... می دونی توی فرهنگ گلها ،هر گلی نشونه یک "فرشید دستهایش را دور کمر او حلقه کرد.

 "تو! چیزیه وگل رز سرخ نشونه عشقه... عشق ابدی من به

 

خاطره ای پیش چشم یاسمن آمد.چند سال پیش زمانی که همراه خسرو در دل دشت قدم می زد برای او گلی چیده 

بود.صدای او، صدای مردانه او بار دیگر در ذهنش پژواک یافت. سعی کرد آن افکار را دور کند.دستهای فرشید را از 

 "ها چطور پیش می ره؟فرشید کار "دور کمرش باز کرد وبالحنی عادی پرسید:

 

 "خوب!عالی!نپرسیدی خبر غیر منتظره ام چی بود؟"فرشید گفت:

 

 "فکر کردم که این گلها...خوب؟"یاسمن سعی کرد خودش را خوشحال نشان دهد.

 

 یک هفته مرخصی گرفتم...فکرشو بکن! "فرشید دستها را به هم کوبید.

 

یک هفته رو باید حسابی خوش بگذرونیم،می خوام بریم به یک  یک هفته !تو هم که دیگه تعطیلی. تمام این

 "مسافرت.

 

 یاسمن روی صندلی نشست و به صورت مهربان شوهرش نگاه کرد.

 

 "کجا؟!"

 

هر جایی که تو  "لحن صدایش پر از محبت خالصانه وعمیق بود. "هر جا تو دوست داری؟ "فرشید مشتاقانه گفت:

 "بگی!

 

ترجیح می دم خونه باشم.تازه دارم معنی استراحتو می  "ز پیشنهاد شوهرش به وجد بیاید گفت :یاسمن بی آنکه ا

 "فهمم. این ترم آخری خیلی انرژی و وقتم را گرفت.

 

 "خوشحالم دیگه مشکلی نداری."فرشید خم شد وپیشانی او را با مالیمت بوسید.
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 "باید دنبال کار باشم، چند جا در خواست دادم. "یاسمن در حالی که به رزهای سرخ نگاه می کرد گفت:

 

کار؟ ما احتیاجی به پول بیشتر نداریم. احتیاجی نیست تو کار کنی.حقوق من کفاف "فرشید اخم هایش در هم شد.

 "مخارج را می ده.

 

 کند. تیاسمن سعی کرد شخصی راکه در درونش فریاد می زد به تو مربوط نیست که به من دستور می دهی را ساک

 

 "به خاطر پولش نیست."

 

 "پس به خاطر چیه ؟"

 

 "می خوام سر گرم باشم."

 

 در واقع تمام روز را به سکوت درختان باغچه گوش می داد و تنها هم دمش کتاب شعرش بود.

 

 "تو که تازه از دانشگاه فارغ شدی! به این زودی..."

 

 بود دلتنگ بود. چقدر برای لحظه های گذشته که دختری آزاد

 

 بس کن فرشید! خواهش می کنم ساعتو نحس نکن. من تصمیم خودمو گرفتم."

 

 ”پس من چی؟نظر من برات مهم نیست؟”فرشید پیش پای او زانو زد و گفت:
 

 یاسمن سعی کرد به چشمان قهوه ای رنگش نگاه نکند.

 

رون هستی ،توی بیمارستان.هیچ وقت شنیدی من مخالفتی موضوع این نیست.نظر تو هم مهمه،ولی تو تمام اوقاتتو بی“

 ”کنم.
 

 فرشید دست هایش را روی دستای او که روی زانوهایش گذاشته بود قرار داد.

 

من هر کاری می کنم به خاطر توئه.از اون گذشته من یه پزشکم مجبورم به خاطر وظیفه ام بیشتر وقتمو توی “

 ”بیمارستان باشم.
 

کرد تمام وقت اوبا مرگ ها،سرفه ها،تف کردن ها ،درد کشیدن ها و خلط های بیمارانش پر می یاسمن فکر 

 شود.گاهی احساس می کرد خودش هم یکی از بیماران شوهرش است که سال ها پیش مرده.

 

ند.باید کفرشید سکوت کرد و بعد سعی کرد با لحن مالیم تری با او حرف بزند.شاید الزم نبود بیشتر از این خواهش 

 بگذارد او خودش در مورد کارش تصمیم بگیرد.
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یاسمن...اگر فقط موضوع اینه که تو حوصله ات سر می ره،من از ساعت های کاریم می زنم و سعی می کنم اوقات “

 ”بیشتری توی خونه باشم،قول می دم.
 

 و تغییر نمی ده،تو که نمی خوای بهولی این چیزی ر”یاسمن دستش را از دست او بیرون کشید و با درماندگی گفت:

خاطر من دست از کارت بکشی...می خواهی!خواهش می کنم مخالفت نکن.فرشید من حق دارم برای خودم تصمیم 

 ”بگیرم!حق ندارم!؟
 

او فکر می کرد که بی دلیل نبوده که تا حاال نتوانسته به این مرد که فقط می تواند منطقی فکر کند دل ببندد.آیا می 

 وانست گوشه ای را برای کشتن بقیه ی ساعت های عمرش پیدا کند؟!ت

 

خیلی خوب،بعد در موردش صحبت می کنیم.حاال بهترین چیز اینه که لباستو بپوشی و دوتایی ”فرشید از جا بلند شد.

 و به اجاق گاز که چیزی روی آن نبود نگاه کرد.”به یک رستوران بریم.شام که درست نکردی؟

 

 ”ال داشتم امشب کالباس و گوجه بخوریم.خوب خی“
 

 ”پس موافقی بریم بیرون؟زود باش عشق من!تا یک دوش بگیرم تو هو آماده شو.“
 

 فرشید به هیچ روی نمی خواست خاطر نازنین همسرش را مکدر کند.

 

 12فصل 

 

لش بود خالی شد.دوباره و دوباره دل آشوبه روز گذشته سراغش آمد.به سمت دستشویی دوید و هر چه که توی د

دوباره.با حالتی پر از ضعف و سستی روی کاناپه افتاد.گوشی تلفن را برداشت.شاید بیماریش جدی بود.روز گذشته 

 هم دچار همین حالت شده بود،ولی فکر می کرد به خاطر غذایی بود که خورده.

 

 ”م.متشکرم...باشه صبر می کنم.الو...ببخشین،دکتر شمس رو می خواستم...بله......من خانمش هست“
 

 ”تویی یاسمن!حالت چطوره عزیزم؟”کمی بعد فرشید پشت خط بود.
 

 ”بد فرشید...دل آشوبه شدید دارم...حالم خوب نیست،خودتو برسون.“
 

 روز بعد همه فهمیده بودند که موضوع از چه قرار است و سیل تبریک ها روان شده بود.

 

 ”ن شاءاهلل به سالمتی و خوشی.قدمش مبارک باشد...ا“
 

 بیشتر از همه ننه جون فرشید خوشحال بود و می گفت به بزرگ ترین

 

 آرزویش که دیدن بچه فرشید بوده رسیده.
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مهیا کردن لباسهای نوزاد و اتاق او دلخوشی جدید روز های زندگی یاسمن شد.او که تا ان وقت از وجود یک بچه در 

 اال نسبت به کودکش احساس رقت ودلسوزی میکرد.زندگیش بیزار بود،ح

 

موضوع کار کردن خود به خود منتفی شده بود ،چون یاسمن دوران بارداری سختی را می گذراند و به شدت ویار 

 داشت و مایل بود تمام روز را در بسترش بخوابد و هیچ کاری نکند.

 

ی در را ب روی مادرش گشود .مهری خانم با دیدن او که نزدیکهای ظهر مادرش برای سرزدن به او امد.با بی حال

و  دستش را گرفت.«عزیزم!چه قد بی حال به نظر می رسی .خیلی ضعیف شدی :»رنگ پریده به نظر می رسید گفت 

اقاجون چه طوره ؟رضا چه کار می :»به او کمک کرد تا به اتاقش برگردد وروی تختش دراز بکشد.یاسمن پرسید 

 «براشون تنگ شده.کنه؟خیلی دلم 
 

مهری خانم بسته های را که با خودش اورده بود یکی یکی از توی پالستیک در می اورد وروی میز کنار تختخواب می 

یک مقدار چشم روشی و سوغتاتییه .رضا آورده.خدا پدر شوهرتو بیامرزه،عاقبت فرشید دست رضا رو بند .«گذاشت 

دوستهایش برای رضا سفارش کرد ،اونم رضا رو گذاشته معاون خودش  کرد ...مگر بهت نگفته؟به شریک یکی از

توی دفتری که تو اصفهان داره.حقوققش هم خیلی خوبه !آخرهای بعضی از هفته ها میاد شیراز ،خیلی بهت سالم 

 «رسوند.
 

 باسمن فکر کرد چقدر دلم برای خونه تنگ شده...برای اتاقم،برای همه چیز.

 

 «خیلی از ریخت افتادم مامان!»آهی کشید و گفت :
 

کی گفته؟تو فقط کمی ضعیف »مهری خانم همان طور که در یکی از جعبه ها را باز می کرد اخمی بر چهره نشاند.

 «شدی .بچه قدرت و زورت رو گرفته .چیزی نیست،خیلی از زنهای حامله بد ویار ند.
 

 «مامان ،نسرین چه کار کرد ،عاقبت رفتند تهران؟اما من بدتر از همه ام .راستی یادم رفت ازت بپرسم »
 

اره!همین دیروز تمام :»و در جواب او ادامه داد .«برم یه سوپ خوشمزه و مقوی برات بپزم »مهری خانم از جا بلند شد.

وقت مشغول اسباب کشی بود و گرنه می آمد سراغت!قول داده ماه اینده یه سر بیاد شیراز !کلی شسفارش تو رو به 

 چیزی برای درست کردن سوپ داری؟سبزی،هویج؟»»صدایش از تو اشپز خانه می امد.«من کرده...

 

 «فکر نمی کنم !شایدم فرشید خریده باشه.نمیدونم.»یاسمن ،همانطور که در بستر خوابیده بود به سقف خیره شد.
 

 «ید و زود بر می گردم.دختر پس شما چی می خورین ؟!من می رم خر.«لحظه ای بعد جلوی در اتاق امد 
 

یاسمن سر تکان داد.چقدر از وجود مادرش احساس ارامش می کرد ،چقدر به وجود او احتیاج داشت.اصال برا چی 

ازدواج کرده بود .کاش همیشه در خانه ی خودشان کنار پدر و مادرش می ماند .اگر ماجرای خسرو پیش نمی امد او 
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ان و یا لجبازی با خسرو تن به ازدواج ناخواسته بدهد.مدتی طول کشید تا هرگز وادر نمی شد به خاطر حرف دیگر

صدای بقستن شدن در حیاط به گوشش رسید.چشمانش را با بی حالی بر هم گذاشتع و سعی کرد به چیزی فکر 

 نکند.

 

م از .مهری خانغروب،فرشید زودتر از همیشه به خانه بر گشت.یاسمن با دیدن او پتویش را تا زیر چانه باال کشید

 «چرا همچین می کنی یاسمن؟یک وقت بنده خدا بهش بر می خوره.»غیبت کوتاه فرشید استفاده کرد و گفت:
 

 «نمی تونم نگاش کنم! حالم بد می شه ،دست خودم نیست.» یاسمن گفت:
 

رتش را با حوله خشک بعد از جا بلند شد به فرشید که دست و صو«زنم اینقدر بد ویار؟!»مهری خانم سر تکان داد.

شامتونو اماده کردم ،توروخدا نگذارین ناز کنه ونخوره ها؟به زور هم شده غذاشو بهش بدین ...مد »می کرد گفت:

 .«دیگه باید برم 

 

 !«چشم حتما!صبر کنید برسونمتون »فرشید با خوشرویی گفت:

 

 «اژانس زنگ زدم ،االن میاد. نه مادر!تو پیش یاسمن بمون،زن حامله خوب نیست تنها باشه،من به»
 

 بعد از رفتن او فرشید کنار تخت یاسمن رفت.حتی بوی او که امیخته با تند الکل بود حالش را بهم زد.

 

 «فرشید می تونی چراغ رو خاموش کنی؟»
 

 «اما تو که شام نخوردی.»
 

 ا او از اتاق بیرون برود.وسعی کرد نفسش را حبس کند ت«میل ندارم،خوابم میاد.»با ناراحتی گفت:

 

 «نه...»فرشید با محبت خم شد تا او را ببوسد .یاسمن خودش را کنار کشید و گفت:
 

 «چرا؟!»
 

 «بوی الکل اذیتم می کنه.کم مانده بیارم باال،خواهش میکنم برو لباسهاتو عوض کن.»
 

 «مم!این قدر زیاده؟شاید عادتم شده که نمی فه.»فرشید یقه اش را باال کشید و بویید 
 

 «همیشه از بوی بیمارستان متنفر بودم.»یاسمن سرش را تکان داد:
 

گناه من چییه؟دلم می خواهد همسر خوشگلمو ببوسم.پس می رم یه دوش می گیرم .»فرشید به روی خودش نیاورد 

 «و بعد شام رو دو نفری می خوریم.
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!اگه برات ممکنه امشب توی هال بخواب.فکرمی کنم اگر اینجا بیای من شام نمی خورم»یاسمن با اکراه رو گرداند.

 «،من مجبور می شم برم روی کاناپه بخوابم
 

 فرشید کمی به او خیره ماند.سری تکان داد وبعد چراغ را خاموش کرد .در اتاق را بست و رفت.

 

 مدتی طول کشید تا چشمانش به تاریکی عادت کرد .

 

 «کنی ممکنه دوباره اتگشتهای پامو ببینم،وای این بچه خیلی بزرگه!اوه مادر ،فکر می »
 

 «زبونتو گاز بگیر بگو ماشااهلل..»مهری خانم با محبت به او نگاه کرد 
 

 «خیلی خوشحالم فردا از دستش خالص می شم.دیگه حتی تحمل یک روز انتظار رو ندارم.»
 

یستم،سزلرین چییه؟وقتی میتونی بچه ات را طبیعی به دنیا بیاری و ولی من هنوز باهاتون موافق ن»مهری خانم گفت:

 «مشکلی نداری...
 

 .«ماتمان!خواهش می کنم ،من حتی از تصورش وحشت می کنم »یاسمن رویش را به طرف مادرشچرخاند وگفت:

 

 .«تو همیشه لوس ترین بچه ما بودی ،هنوز هو هستی ،هیچ عوض نشدی یاسمن :»مادرش گفت 

 

کاش عوض نشده بودم،کاش هیچ چیز عوض »یاسمن دوباره نگاهی به مادرش انداخت و لحن صدایش را تغییر داد.

 «نشده بود،گاهی فکر می گنم من ابنجا چه کار می کنم،توی خانه ی فرشید...مثل یک غریبه.
 

 فکر هایی بیخود نکن یاسمن.»مادرش او را روی تخت خواباند و گفت:

 

 «کش تا من به کارها برسم.باید وسایل بچه رو آماده کنم و ساکش را ببندم.زود میام.اینجا دراز ب
 

 وقتی می رفت پیش خودش فکر کرد انگار این دختر شوهرشو دوست نداره!

 

ساعت ده صبح بچه به دنیا آمد.مادر و بچه هر دو سالم بودند.بچه یک دختر تپل سه کیلو نیمی بود.به نظر فرشید،او 

وی فکر نکن او جای تو را ت»ترین بچه ای بود که در تمام عمرش دیده بود.او پیشانی همسرش را بوسید و گفت: زیبا

قلب من تنگ می کنه!خیلی دوستت دارم عزیزم،خدا را شکر که هر دوتون سالمید!خیلی خوشحالم یاسمن،حاال 

 «خوشبختی ما کامل تر شد.
 

ان روی تخت بچه خواب بود.دست های کوچک و ظریفش را مشت یاسمن به دختر کوچولوش نگاه کرد.دخترش

 کرده بود.

 

 «اسمش رو چی بذاریم؟»
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 «شقایق.»یاسمن لحظه ای سکوت کرد و آهسته گفت:
 

 به یاسمن که لباس بلند و سپید پوشیده بود و موهای مواجش دور صورتش ریخته بود خیره شد.

 

 یل های فرشید بودند،خلوت آن دو را به هم زدند.مالقات کنندگان که اغلب از فک و فام

 

 13فصل 

 

شقایق چهار ساله گوشه ی اتاق نشسته بود و با اسباب بازی هایی که مادرش جلوی او ریخته بود،بازی ی کرد.یاسمن 

 آرایش مختصرش را تمام کرد و بعد از اتاق بیرون آمد.

 

 «شقایق،بریم.»
 

 «شه صبر کنیم تا بابا بیاد.نمی»شقایق با بی میلی گفت:
 

نه عزیزم،بابات دیر میا،تا اون وقت خاله و دایی میرند خونه های »یاسمن دستکش هایش را دست کرد و گفت:

 «خودشون.
 

 «ولی بابا قول داده امشب زود بیاد،من بهش گفتم اونم قول داد.»شقایق دوباره اعتراض کرد:
 

تو نمی خوای با دوقلو های خاله »گذاشت تا صورت سپید و ظریف او را ببیند. یاسمن خم شد و دستها را روی زانو

 بازی کنی؟

 

شقایق کچولو،نگاه دزدانه ای به مادرش انداخت که داشت با لبخند به او نگاه می کرد.این لبخند به نحو دلپذیری 

 دوستانه بود.

 

 «نه!من دوست دارم با بابا بازی کنم.»
 

بابا رو موقع برگشتن می بینی،حاال دختر خوبی باش و بلند شو »دستها را به کمر زد و گفت:یاسمن بی حوصله 

شقایق فکر کرد چه چیزی موجب شده که او آن طور لبخند بزند.البد فقط شوخی نبود.باید هر طور که بود «بریم!

اتاقش که شکل پینوکیو  حرف مادرش را می پذیرفت.یاسمن پالتوی کوچک و قرمز رنگ او را از روی چوب لباسی

عجله کن شقایق!ممکنه بدون ما شامشونو بخورند.مطمئنم مادربزرگ غذایی رو که تو دوست داری »بود برداشت.

 «برات پخته.
 

 «اما تو که به اونها نگفتی می خوایم بریم،چطوری این کار رو کردی؟!»شقایق او را با نگاه دنبال کرد.
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خوب...شاید به دلش افتاده باشه ما داریم »به دختر کوچولوی باهوشش چه بگوید. یاسمن لبخندی زد.مانده بود

 «میریم!
 

اتومبیل را مقابل در خانه ی مادرش پارک کرد.شقایق در حالی که خرگوش کوچوک عروسکی اش را در آغوش 

 داشت پیش از او پیاده شد.

 

ده بود.پسرک حدود شش سال داشت.فکر کرد ممکن است در حیاط پسر کوچکی ایستاده بود که تا به حال او را ندی

بعد «هچقدر بانمک»برادر کوچک فیروزه،نامزد رضا باشد.وقتی از کنارش می گذشت گونه ی او را کمی کشید و گفت:

خم شد و دوقلوهای نسرین را که با او مشغول بازی بودند بووسید.داخل شد.شقایق توی حیاط ماند.به دوقلوها سالم 

 «سالم!»و به روی پسرک ایستاد.کرد و ر
 

پسرک که چشمان درشتو آبی رنگی داشت چیزی گفت که شقایق نفهمید.دوقلوهای نسرین،شیما و شیدا،با هم 

 «بلد نیست مثل ما حرف بزنه!»گفتند:
 

 شقایق با تعجب به او خیره شد.

 

روزه این پسر کوچولوی خوشگل برادر فی»رسید:یاسمن بعد از احوال پرسی با بقیه از مادرش که کنار او نشسته بود پ

 «است؟
 

خجالت نمی کشی این جوری راجع به برادر فیروزه حرف می »مادرش اخمی به چهره نشاند و آهسته گفت:

 «زنی؟پسره دانشجوی سال دومه،اون وقت تو بهش می گی کوچولوی خوشگل؟
 

 «،شش سالش بیشتر نیست مامان!ولی من این بچه ای رو می گم که توی حیاطه»یاسمن خندید
 

بلند شد و با خنده «اوه...اونو میگی؟نه!اون برادر فیروزه نیست.»مادرش گویی چیزی به خاطر آورده باشد گفت:

شقایق نمیای یه بوس خوشمزه بدی به »و از پنجره سرک کشید«یاسمن،شقایق کجاست؟شقایق...»گفت:

 «بات،بستنی؟مادربزرگت؟برات شکالت آب شده دارم ها!اب ن
 

یاسمن احساس کرد مادرش از گفتن حرفی طفره می رود،اما اهمیتی نداد و مشغول گفت و گو با بقیه 

شد.فیروزه،نامزد رضا،دختر کوتاه قد و به نسبت زیبایی بود.دختری خوش سر و زبان که خیلی زود سر صحبت را با 

ضا نمی گذشت و پس از ماه ها از شهر خودشان به شیراز خواهر نامزدش باز کرد.بیش از شش ماه از نامزدی او با ر

 آمده بودند.

 

 «جمع ما خیلی بدون شما بی صفا بود،چه قدر خوب شد آمدید یاسمن جان.»
 

 «بی صفا بود؟باشه فیروزه خانم،پس من اینجا چی بودم؟من...دنیای صفا...»رضا به شوخی گفت:
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 ...«ودی رضا...منظورم یاسمن خانم بود که منظورم تو نب»فیروزه لبخند شیرینی زد.

 

 «پس بله...منظورت نسرین و مامان بود...یعنی اون ها بی صف بودند؟»رضا سر تکان داد و بالحنی طنز آلود گفت:
 

 و زیر چشم به بقیه نگاه کرد.« رضا خواهش می کنم.»فیروزه جدی گفت: 

 

ای همه رو شده، می خواد بحث راه بیاندازه، این پسر شیطونو نترس فیروزه جون، رضا دستش بر»نسرین خندید. 

 «درس میده.
 

 «شکایتتو به آقا جونت می کنم، بذار بیاد خونه.»فیروزه از بازوی او نیشگون کوچکی گرفت. 
 

 »مامان، مامان، این منو میزنه.»رضا جای نیشگون او را مالید و با شیطنت داد کشید: 
 

است خیلی همدیگه رو دوست دارند. به یاد نداشت خودش با فرشید این جوری صمیمانه شوخی یاسمن فکر کرد پید

کرده باشد. صحبتها دور ازدواج و تاریخ عروسی فیروزه و رضا می چرخید. مشغول گفت وگو بودند که شقایق دوان 

و با دو دست چشم اشک « مامان... مامان، اون بچه عروسکمو انداخت تو حوض!»دوان داخل شد وگریه کنان گفت: 

 «عروسکمو خراب کرد.»آلودش را مالید. 
 

 «کی؟شیما یا شیدا؟»نسرین زود گفت:
 

 «نه، اون پسره! همون که بلد نیست حرف بزنه.»دخترک همان طور که گریه می کرد به بیرون اشاره کرد. 
 

 «و در میارم دایی جان، گریه نکن.االن میرم پدرش»یاسمن شقایق را در آغوش گرفت. رضا بلند شد و گفت: 
 

 «این بچه کیه؟ بچه همسایه است؟»وقتی او رفت یاسمن رو به خواهرش کرد وگفت: 
 

 «نه... پسر خسروئه!»نسرین نگاهی به مادرش انداخت و با لکنت گفت: 
 

جا چی کار می این»یاسمن احساس کرد کمی رنگش پرید. سعی کرد خودش را بی تفاوت و خونسرد نشان بدهد. 

 «کنه؟
 

 «طفلک وقتی شیما و شیدا رو دید حاضر نشد همراه خسرو بره.»فیروزه گفت: 
 

دهان یاسمن خشک شده بود. پس خسرو آمده، او هم آنجا بوده. صحبت کردن برایش سخت شد. حس کرد 

 «ت می خرم.یکی دیگه شو برا»نسرین به او خیره شده. شقایق را بوسید و خواست او را آرام کند. 
 

 «اما من خرگوش خودمو می خوام.»شقایق باال و پایین پرید و گفت: 
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یاسمن با دست شقایق را نگه داشته بود. به شدت عصبی به نظر می رسید و نمی توانست بر اعصابش تسلط داشته 

 «خیله خوب، برو به دایی بگو اونو از حوض دربیاره.» باشد. 
 

 «ولی حتماً خراب شده... خیس شده، دیگه مرده.»نه ای گفت: شقایق با لجبازی کودکا
 

بسه شقایق خسته ام کردی. برو بیرون بازی »یاسمن با تحکمی خارج از حد دختر کوچک چهار ساله اش، نهیب زد: 

 «کن.
 

 «پس عروسکم چی میشه؟»
 

 «به جهنم! از جلوی چشمام گمشو...»
 

گاه و برگشت به مادرش ن« مامانم منو دعوا کرد.»اره به گریه افتاده بود بغل کرد. فیروزه بلند شد وشقایق را که دوب

 کرد.

 

 یاسمن روی مبلی نشست و سعی کرد خونسردیش را حفظ کند. در همان چند لحظه کوتاه حسابی منقلب شده بود.

 

کشم؟ هوشنگ میگه خدا به بچه ها همیشه باعث دردسرند، نمی دونی از دست شیما و شیدا چی می »نسرین گفت: 

 «هر کسی عذاب نازل کنه، دوقلو...
 

یاسمن صدای او را نمی شنید. خسرو برگشته بود. می توانست او را ببیند یعنی گذشت سالها احساس او را کم رنگ 

د. اطرافیان را تر نکرده بود. از همان اول هم... یاد نامه اش افتاد. آخرین نامه او که با عشق از او حداحافظی کرده بو

میان هاله ای از مه می دید. البد همراه همسرش آمده! بعد از این همه سال... چرا به او فکر میکرد؟! دیوانه شده بود! 

 آن وقتها فقط یک دختر هفده ساله خام بود، حاال چی؟!

 

نه برات خشکش اال»فیروزه در حالی که خرگوش کوچک شقایق را در دست داشت و سراغ بخاری می رفت گفت: 

 «می کنم عزیزم. دیدی چطور دایی رضا نجاتش داد؟!
 

 «مطمئن هستین که فقط سرما خورده فیروزه خانوم؟!»شقایق با چشمانی نگران پشت سر او می آمد. 
 

 رماالبته که س»فیروزه با حالت دلسوزانه ای که پیدا بود از طرز حرف زدن شقایق لذت برده به دیگران نگاه کرد: 

 و تظاهر کرد بینی او را هم می گیرد.« خورده، من دکتر عروسکهام، به خصوص خرگوشهای کوچولو.

 

 «باید بهش دوا هم بدم.»شقایق آرام گفت: 
 

 «البته.»فیروزه چشمکی زد و گفت: 
 

 «تو معرکه ای فیروزه، باورم نمی شه بتونی شقایقو ساکت کنی.»نسرین گفت: 
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طفلکی ماتیوس، درست می گم؟ چه اسم قشنگی »ه خرگوش را باالی بخاری نگه داشته بودگفت: فیروزه همان طور ک

 «هم داره... خیلی بده که تو این سن پیش مادرش نیست.
 

 یاسمن گیج و منگ فکر کرد: پس فقط او و پسرش آمده اند ایران.

 

ون اهمیت می دن، به قول هوشنگ زیادی خارجیها اغلب بیش از هر چیزی به آرامش و راحتی خودش»نسرین گفت: 

 «واقع بین هستند.
 

ولی اینکه یک زن بچه اش را تنها بگذارد و برود واقع »فیروزه که با حالتی حق به جانب به او گوش می کرد گفت: 

 «بینی نیست!
 

ت می توانس رنگ از رخسار یاسمن پرید. پس طالق گرفته اند. احساس می کرد نفسش تنگ شده. چقدر خوب بود

 حرفی بزند، اما فکر کرد اگر دهانش را باز کند همه می فهمند او چقدر تحت تاثیر قرار گرفته.

 

و همان موقع متوجه مادرش شد که از آشپزخانه « آقاجون و هوشنگ دیر نکردن؟»نسرین نگاهی به ساعت انداخت. 

 بیرون می آمد.

 

 «االنه پیداشون میشه.»
 

به قول خسرو البد خاله عصمت هم مثل مادر همیشه تو آشپزخانه بود. چقدر حرفهای خسرو را به یاسمن فکر کرد: 

 یاد می آورد. کوچک ترین حرفها و حرکات او را... انگار همین دیروز بود که از او جدا شده بود.

 

 «رضا کجاست؟ هنوز تو حیاطه؟»نسرین پرسید: 
 

 «مش چی بود... پسر خسرو خان رو برسونه خونشون.رفته اون پسر بچه... اس»فیروزه گفت: 
 

 یاسمن اندیشید: یعنی همه این سالها خودش را فریب داده بود. چرا آن قدر از شنیدن اسم خسرو دگرگون می شد.

 

 

 

با بدنی خسته و ناتوان خودش را به خانه رساند. ساعت از یازده شب گذشته بود و و هنوز فرشید برنگشته بود. 

قایق را که بین راه خوابش برده بود توی تختخوابش گذاشت و بعد چراغ خواب اتاقش را روشن کرد که اگر بیدار ش

شد نترسد. پس از عوض کردن لباسهایش لبه تخت نشست. چرا این قدر آشفته ام؟ شاید به خاطر وضعیت آب و 

د. فکر کرد باران ریز و نم نم باعث تضعیف هوا باشد. هوای بیرون خیلی سرد و غم انگیز است. کنار پنجره ایستا

 روحیه ام شده. دوباره نشست. چقدر فرشید دیر کرده!
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سعی کرد خسرو را از ذهنش دور کند، اما تصویر او و چیز هایی که در مورد او شنیده بود به سرش هجوم می آورد. 

تا برام یک مشت داروی تقویتی باید یک قرص بخورم. چقدر احساس خستگی می کنم. شاید برم مطب فرشید 

بنویسه. باز هم سعی کرد فکر خسرو را از سرش براند. فردا شقایق رو باید به مهد ببرم. بهتره تا زمانی که فرشید 

میاد یک چرت بزنم، ممکنه فردا خواب بمونم. خدای من چقدر کار دارم. توی جعبه داروها را کاوید و یک مشت 

ص به درد بخوری پیدا نکرد. لعنت به فرشید! او تنها دکتریه که جز آسپرین و قرص قرص و دارو بیرون ریخت. قر

 دل درد تجویز دیگه ای برای خانوادش بلد نیست. شیر آب را باز کرد و لیوانی آب نوشید.

 

فت. وی آینه ر... خسرو طالق گرفته و با پسرش تنها زندگی می کنه... اَه! به درک... چرا باید برام مهم باشه. رو به ر

 حالت عبوس چهره اش بیشتر عصبیش کرد.

 

 در آشپزخانه پشت میز نشسته بود و در افکارش غرق شده بود. دستها را زیر چانه زده بود.

 

 «تو هنوز بیداری عزیزم!؟»
 

لند شد و ب« بودم. اوه! اومدی فرشید. خیلی منتظرت»فرشید بود که در آستانه در ایستاده بود. با صدای او از جا پرید. 

 خود را در آغوش او رها کرد.

 

آیا نقش بازی می کرد؟ باز هم می خواست خودش را بفریبد؟ از چیزی فرار می کرد؟ از اندیشه ای که مثل خوره به 

 «عشق من! سعی می کنم از فردا زودتر بیام.»جانش افتاده بود. فرشید از استقبال گرم و بی سابقه او خوشحال شد. 
 

چیزی شده؟ حالت »احساس کرد دستهای یاسمن می لرزد. دست او را از دور گردنش باز کرد و در دست گرفت: 

 «خوب نیست؟ توی بارون که بیرون نرفتی؟
 

نه...فقط کمی خسته ام! چقدر »یاسمن سعی کرد نگاهش را از چشمان او بگیرد، گویی عمل خطایی از او سر زده بود. 

 تونست افکار دیگری را بخواند. خوب بود که کسی نمی

 

دستت خیلی داغه! فکر می کنم تب داری. صبر کن... لحظه ای هم چنان که نبضش را »فرشید نبض او را امتحان کرد. 

 «البد سرما خوردی عزیز دلم.»می گرفت مکث کرد و بعد گفت: 
 

 ؟ فرشید را دو تا می دید...یاسمن بی اراده فکر کرد: مثل خرگوش شقایق! آیا دچار هذیان شده بود

 

 چند لحظه بعد بیهوش در آغوش شوهرش افتاد.

 

14 

 

یاسمن پس از رساندن شقایق به مهد کودک به سمت خانه مادرش رفت.طی هفته ی گذشته که به شدت بیمار شده 

فته بود تا مبادا بودچندان از آنان خبر نداشت.به اصرار خودش فرشید در مورد بیمار شدنش چیزی به ان ها نگ
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نگران شوند اما درواقع یاسمن از این می ترسیدکه کسی بدحالی اورا به آمدن خسرو ربط دهد.احساس می کرد همه 

او را سرزنش خواهند کرد.بیش تر از همیشه و بیش تر از گذشته.البداو را یک زن خطاکار و گناه کار می دانند.زنی 

گیش نیست. آن زمان نمی دانست چه اتفاقی خواهد افتاد.ذهنش پر از که پاک و نجیب نیست زنی که درقید زند

نجواهایی شده بود که قادر به مهار ان ها نبود.به محض ورود به خانه مثل اشخاص صائقه زده بر جایش میخکوب 

د اشد.صدای ضربه های خفه و تهوع اور قلبش را می شنید.باز هم بوی آشنای ادوکلن خسرو!چقدر خوب آن را به ی

داشت.بوی عشق بوی گلهای سرخ مانده در وزش نسیم می دانست ان بو تا ابد در ذهنش ماندگار خواهد بود.خسرو 

 لبخند زنان مقابل او ایستاد.

 

 

 

 «حالت چطوره یاسمن؟کم کم داشتم می رفتم.چه خوب شد تورا هم دیدم دختر خاله از دیدنت خیلی خوشحالم»
 

 «منم همین طور»حساس شیرین یاسمن را دچار نوعی التهاب کرد.یاد روزهای گذشته و ان ا
 

 خسرو دوباره سرجایش نشست و با خونسردی مشغول کشیدن سیگارش شد.

 

ناگهان دستخوش چند احساس ضدو نقیض و گوناگون شد.اودر ان واحد شاد و هیجانزده و هم چنین عصبی 

احساس کرد.پیش خودش فکر کرد.چرا دچار چنین حالتی بود.چقدر خوب معنای آمیخته شدن اشک و لبخند را 

 شدم!آه چیزی نیست.

 

البد به این جا آدم مادر را ببیند.چند دقیقه بنشیند و از حال او جویا بشود.وجود من کم ترین تاثیری در او 

 ندارد....چرا باید داشته باشد؟چقدر دلم برای شقایق یکدفعه تنگ شد!

 

 «حدود یک ماه میشه که به ایران اومدم.من و ماتیوس!ماتیوس پسرمه»ن کردو گفت:خسرو رو به جانب یاسم
 

بله دیدمش پسر فوق العاده ای است.خیلی قشنگ و ناز »لحن هیجان زده و گرفته زن جوان را احساس کرد که گفت:

 «بود.
 

 «راستی؟کی اورا دیدی»خسرو ابروها را باال بردو با شگفتی پرسید:
 

همون روز که به خاطر دوقلوهای نسرین اینجا »است بگوید هفته پیش که مادرش به جای او جواب داد:یاسمن خو

 «شقایق کو مادر؟»بعد رو به دخترش کرد.«موند بازی کنه.
 

 «گذاشتمش مهد»
 

 «مهد چیه؟بچه چهار ساله مهد رفتن داره؟»مادرش رو ترش کرد
 

 «البد خیلی شیطونه؟»خسرو خندید.
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وزیر چشم او را برانداز کرد.بلوز مشکی که مشخص بود خارجی است و «آره همین طوره»من به او نگاه کرد.یاس

شلوار مرغوب و گرانقیمت.هنوز هیکلش همان طور عضالنی بود و موهایش ...اندکی تارهای خاکستری در آن به 

رو به باال شانه زده بود.به همان چشم می خورد که بیش تر اورا جذاب می کرد هنوز هم مثل گذشته آن ها را 

جذابیت و قشنگی گذشته حتی جذاب تر از گذشته فقط کمی گرفته تر و چاق تر شده بود.برجستگی عضالت 

بازوانش توی آستین بلوزش مشخص بود حرکات و ژست هایی که عادتش بود هنوز هم همان گونه فریبنده و 

 دلنشین بود.

 

اشت به یاسمن نگاه می کرد.یاسمن زود چشم از او گرفت و بی اراده کلید خودرو هر دو سکوت کرده بودند اوهم د

 اش را در مشت فشرد.

 

 «مامان من دیگه میرم»
 

چنین قصدی نداشت اما از دهانش پریده بود.چه بهتر!باید هم برم!باید برای فرشید شام بپزم.شقایق را حمام ببرم.با 

 شقایق و فرشید می ریم پارک!

 

 تی می رفت مادرش اندیشید:خدارو شکر دوست ندارم دیگر مقابل خسرو بنشینه...وق

 

خبر جشن تولد ماتیوس پسر هفت ساله ی خسرو برای افراد فامیل هیجان انگیز بود پس از مدت ها کسالت و 

 .بود نداشتن هیچ تفریح و جشنی این برنامه که به طرز با شکوهی قرار بود برگزار شود خوشحالشان کرده
 

یاسمن سعی می کرد ماجرای دیدن خسرو را به هر ترتیبی شده فراموش کند و به زندگی کسالت بارو یکنواختش 

ادامه بدهد.او دوباره با مشکل جدیدی رو به رو شده بود نرفتن او به جشن تولد پسر خسرو که قرار بود همه در ان 

پچ های زنانه می شد. و هیچ صورت خوشی نداشت.از شرکت کنند باعث تعجب و ما یه ی صحبت و غیبت و پچ 

طرفی هم دیدن او عذابش می داد تا اندازه ای که حتی نمی توانست کارهای روزمره و عادیش را سالیان بود به آن 

خو کرده بود ادامه دهد.نمی خواست ندای وجدانش او را آزار دهد.فقط می خواست افکاری را که به ذهنش هجوم 

ود کند.فرشید کت و شلوار سیاه رنگی را برای جشن در نظر گرفته بودو ان را به اتو شویی داده می آورد ناب

بود.خودش هم برای شقایق لباس پفی صورتی رنگی که با پاپیون های کوچک و سفید تزیین شده بود را کنار 

ش در مورد لباس پوشیدن در گذاشته بود ولی هنوز در انتخاب لباس خودش مردد بود.همیشه حتی از دوران نوجوانی

مجالس وسواسی بود.اما حاال با همیشه فرق داشت.دلش می خواست چیزی بپوشد که از هر حیث مناسبش باشد.او 

حاال یک زن متاهل بیست و شش سال بودو با یک دختر جوان مجرد شانزده هفده ساله فرق می کرد.باید دقت بیش 

خصوص که پس از مدت ها با افراد فامیل رو به رو می شد.گویی تا به  تری در پوشیدن لباسش به خرج می داد. به

حال چنین مشکالتی نبوده؟سال ها بود که دیگر برایش مهم نبود با چه سرو وضعی مقابل دیگران ظاهر شود.اما حاال 

 فرق می کرد.
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ود که نیم تنه رنگی پوشیده بشب هنگامی که کنار فرشید در خودرو شان نشسته بود لباس تافته تنگ و چسبان سیاه 

 حریر فوق العاده زیبایی بازوان و یقه او را می پوشاند.

 

شقایق با شادمانی و سروصدا با پدرش حرف میزد و گاه از پشت خم می شدو گونه پدرش را می بوسید.یاسمن 

 برگشت و با حالتی آمرانه گفت:

 

 «سرجانشقایق حواس پدرتو پرت می کنی عزیزم.بهتره بشینی »
 

خودت به اندازه کافی حواس منو پرت کردی عزیزم!امشب .»فرشید برگشت . نگاهی از سر دلباختگی به او انداخت 

 «اونقدر زیبا شدی که توی دلم دعا می کنم هر چه زودتر جشن تولد تموم بشه و برگردیم خونه.
 

یجان وجودش را تسخیر کرده بود.تحت هر یاسمن هیچ حوصله شنیدن تعریف های او را نداشت.نوعی التهاب و ه

 شرایط دیگری که قرار می گرفت دچار چنین حالتی نمی شد.

 

حاال چی براشون خریدی عزیزم؟نکنه کادو یادت رفته باشه!این طور که شنیدم »فرشید با حالتی معصومانه پرسید:

 «جشن مفصلی هم گرفتند البد انتظار یه کادوی خوب هم دارند
 

من هم هنوز کادو رو ندیدم!مامان به من هم نشون »ه خودش را از عقب بین پدرو مادرش کشانده بود گفتشقایق ک

 «نداده
 

ی البد می خواسته تو فسقل»فرشید همان طور که مشغول رانندگی بود خم شدو بینیش را روی موهای دخترش سایید

 «خرابش نکنی
 

به نظرش می رسید آن ها همچون شمعهای پرنور و فروزانی می  یاسمن به چراغهای روشن خیابان نگاه می کرد.

درخشند. به رهگذرانی که با شتاب می گذشتند نگاه می کرد گویی عابران بیش تر از شبهای پیش عجله داشتند تا به 

 مقصدشان برسند.شاید هم این فقط تصور او بود.

 

 «رکه تورو دیدم اون همراهت بود؟یاسمن این خسرو همون پسرخاله ایه که من برای اولین با»
 

وخاطره شیرین آن روز را به یاد آورد روز شیرین خاطره انگیزی که هرگز «آره همونه»به سنگینی جواب داد:

نتوانسته بود در البه الی خاطره های روزهای عادی زندگیش فراموش کند.وقتی خسرو اورا میان بازوان قوی و 

 ز زمین بلند کرده بود...مردانه اش گرفته بودو او را ا

 

یادش به خیر!اون شب وقتی رفتم خونه همش به تو فکر »فرشید هم که به گذشته فکر می کرد سرتکان دادو گفت:

تو بودم.خیلی ازت خوشم اومده بودحتی تعریفتو برای ننه جون هم کردم...گفتم نمی دونم آدم بود با فرشته؟موهات 

ود روی بالش و چشمهای عسلی رنگ قشنگت اشک آلود بود..همون وقت پیش پریشون بودو حلقه حلقه ریخته ب

 «خودم گفتم هر طور که شده...
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 صدای بوق ممتد خودرویی که از روبه رو می آمد اورا از خیاالت بیرون کشید .شتابزده خودرو را کنار کشید.

 

 «حواست کجاست فرشید؟»نفس یاسمن از ترس بند امده بود 
 

می گفتم!چقدر هم که منو دووندی!عجب عالقه ای به ادامه تحصیل داشتی »و با خنده گفت:«پیش تو!»ندید.فرشید خ

 «ها!دوسال تموم ااومدیم و رفتیم تا خانم جواب بله بده
 

 او هیچ به حرفهای شوهرش گوش نمی داد.«خوبی مامان؟»یاسمن برگشت و به شقایق نگاه کرد

 

 «آفرین بابا!رانندگیت حرف نداره!من عاشقتم!»ش دست زدو گفتشقایق با خوشحالی برای پدر
 

حاضری ترانه ی خودمونو با هم بخونیم اما من که دستهام گیره تو برام گوش »فرشید دوباره او را بوسید و پرسید:

 «بذار
 

 خواندنشادمانی شقایق اندازه نداشت.ازپشت دستهایش را کنار گوش پدرش گذاشت و با خوشحالی شروع به 

 «خرگوش من چه نازه/گوشهاش خیلی درازه/پوستش سفیدو نرمه/مثل بخاری گرمه/...»کرد.
 

 تارسیدنشان یاسمن از سروصدایشان کالفه بود.

 

گویی هیچ چیزی تغییر نکرده بود.خانه خاله عصمت مثل گذشته بودو همان طور دلبازوقشنگ.همان مبلمان قهوه ای 

های پاییزو بهار که درقابهای طالیی رنگ بود...باغچه بزرگ و پر از گل چقدر آن جا را رنگ مخملی ....همان تابلو

دوست داشت از زمانی که شقایق به دنیا امده بود دیگر ان جا نرفته بود.خاله عصمت مثل همیشه با مهربانی و گرمی 

 ازشان استقبال کرد.بی اراده چشمانش اتاق را کاوید.دنبال خسرو می گشت.

 

له عصمت کنار مادر نشسته بودو با شوق و ذوق در موردنوه اش حرف می زد این که قراراست اورا به کالس خا

فارسی بفرستند چون قادر نیست به غیر از زبان مادری اش به زبان دیگری حرف بزند این که اگر خسرو راضی 

 بشود او را خودش نگه خواهد داشت.

 

پیش در این خانه جمع شده بودند و به این امید که خسرو آن ها را انتخاب کند  همه بودند همه دخترانی که سال ها

 خودنمایی می کردند.حاال همگی زنانی بودند که یکی دو بچه داشتند و یا در شرف ازدواج بودند!

 

ی ان اهیچ کس دیگر به خسرو فکر نمی کرد و برایشان اهمیتی نداشت که او در موردشان چه قضاوتی کند.اغلب بر

که به بچه هایشان در جشن تولد خوش بگذرد یا از سر کنجکاوی دیدن پسر خسرو که مادری فرانسوی داشت ان 

 جا بودند.

 

 آه خدایا چرا این قدر ملتهبم...شاید اتاق بیش از حد گرم است...

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –همیشه سرخ نیستعشق 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 2  

 

زرشکی رنگ براقی شراره دختر عموی زیبا ی خسرو هم امده بود به نظر می رسید هنوز ازدواج نکرده لباس 

پوشیده بود که تا ناحیه کمر تنگ و چسبان بودو پس از ان به طرز دلنشینی کلوش بود.حلقه گیسوان مشکی و 

براقش را پشت سرش بسته بود .با وجود این انبوه موهایش به نظر پریشان می آمد وهنوز هم چشمان خمار و 

رد باید حدود سه چهار سالی از من بزرگ تر باشد آن فریبنده اش همه را به تحسین وا می داشت.یاسمن فکر ک

 وقت ها که خسرو تازه امده بود تازه دیپلمش را گرفته بود.

 

عصمت خانم نگاه پرمحبت و معناداری به شراره انداخت و طوری که کسی صدای او را نشنود به مهری خانم و 

براش زن نگیرم ول کنش نیستم!این شراره هرچی  دیگه نمی گذارم خسرو زن نگرفته به خارج بره تا»یاسمن گفت:

 «باشه بهتر از زن های خارجیه.
 

 «دختر خوبی هم به نظر میاد»مهری خانم رد نگاه اورا گرفت و گفت:
 

البته دیده و شناخته هم هست.پیش خودمون بزرگ شده از جیک و پیکش خبر داریم.یک کمی زبون درازه ولی »

 «می خوادکه حسابی مهارش کنهالزمه خسرو زن برش داری 
 

 «خوشگال هم هست خودش چی؟راضیه؟»مهری خانم گفت:
 

از خداش باشه مگر خسرو کم ادمیه.شانس نداشت که اون سلیطه خارجی ».عصمت خانم با مالیمت سر تکان داد

 رفت قهر میزنش شد.فریبش داده بود...با پولش پسرمو اغفال کرده بود.بعد هم خسرو چپ می رفت وراست می 

وبا دست شرق و غرب را نشان داد.سری تکان دادو ادامه «کردو می رفت خونه اش .فرانسه کجا و آلمان کجا؟

بچه اش رو میبینی؟این طفلکی رو هم دق مرگ کرده بود دور از جونش .روزی نبود که بچه رو تنها نگذاره . تا »داد:

 «تقی به توقی می خورد به خانم بر می خورد!
 

 «شنیده بودم خیلی قشنگه»ری خانم با مهربانی گفت:مه
 

عصمت خانم با اشتیاقی که از وجود پسرو نوه اش در خانه سرچشمه گرفته بود.خم شدو بشقاب میوه ای را جلوی 

خوشگلی سرش رو بخوره !زن باید غیر خوشگلی هنرهای دیگه ای هم داشته باشه.مهری جون »خواهرش گذاشت.

 «خواب نیستزندگی که همش رخت
 

یاسمن ناگهان احساس سالخوردگی کرد.ازتصور احساس خسرو به زنان دیگر دچار سرخوردگی و حسادت شد.باز 

هم نجواهای ناخوشایندی به گوشش رسید .حادثه ای که باعث شده بود او برای همیشه از داشتن خسرو و سعادت با 

 او بودن محروم بماند.کاش هیچ وقت شوهر نکرده بودم!

 

هیچ کس حواسش به او نبود.حرف ها عادی شده بود ولی هنوز یاسمن به حرف های خاله اش که درمورد خسرو بود 

 فکر می کرد البد خسرو از دست زنش خیلی عذاب کشیده!حقش بوده!
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 «کار خوبی کردی که یک کلفت گرفتی کارهاتو بکنه!»مهری خانم گفت:
 

 «زن زرنگیه»د پیش دستیها را جلوی مهمانان می چید اشاره کرد.و یه زن و الغرو درازی که تند تن
 

بد نیست!امان از پا درد!خسرو مجبورم کرد. وگرنه زیاد خوش ندارم کسی تو »عصمت خانم سرش را تکان داد.

ن اواز شدت خنده شانه هایش تک«زندگیم بپلکه و با خنده افزود:بیچاره رو وا میدارم دم و دقیقه دستهاشو بشوره!

 خورد.

 

 یاسمن احساس کرد بیش از حد ساکت است.نکند فکر کنند او به خسرو می اندیشد.چه فضاحتی!

 

 «موضوع رو با خسرو هم درمیون گذاشتید؟»لبخند بی رمقی زد و پرسید:
 

خودش از سوالی که از دهانش پریده بود جا خورد ولی نباید کسی به او شک می کرد هرچه بود حاال یک زن 

 شوهردار بود.

 

 «آره ولی خسرو میگه دیگه هیچ وقت نمی خوام ازدواج کنم.مگر دست خودشه؟»
 

چشمان یاسمن ناگهان پراز اشک شد.خودش را با خوردن شیرینی مشغول کرد.نکند به خاطر او چنین تصمیمی 

با او مشغول صحبت شد  گرفته.زیر چشم شراره را پاییدحرکات اورا زیر نظر داشت.وقتی دید کنار خسرو رفت و

بدش امد.بی اراده باز هم حس تلخ و داغ حسادت وجودش را سوزاند.لعنت به من چرا اینقدر احمقم باز هم با نفرت 

 به شراره که با عشوه و ناز با پسرعمویش حرف میزد نگاه کرد.

 

ز جا بلند شد.خسرو که کنار موقع باز کردن هدیه ها ،کسی زنگ در را فشرد...عصمت خانم تعجب کرد که یاسمن ا

پسرش نشسته بود با نگاه او را تعقیب کرد.فرشید که مشغول صحبت با آقای فرهودی بود عذرخواهی کرد و با 

 عجله دنبال یاسمن رفت.

 

 ))یاسمن،تو چرا میری درو باز کنی؟زشته.((

 

بسیار بزرگی را که کادو پیچی شده یاسمن بی توجه به او که پشت سرش می آمد در حیاط را گشود.مردی بسته ی 

 بود مقابل در گذاشته بود.پرسید :))منزل فروزش؟((

 

 یاسمن لبخند زد.))بله !لطفا بیارینش تو!درست اومدین .خودم سفارش داده بودم.((

 

فرشید سرک کشید و پرسید:))این چیه دیگه!کادوی تولده؟خدای من چقدر بزرگه؟حاال چی هست؟(( و کمک کرد 

 کارگر کادو را بلند کند. تا

 

 یاسمن گفت:))یه ماشین شارزیه که پسر بچه ها دوست دارن.((
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 ))فرشید میشه امروز نری سر کار؟((

 

فرشید در حالی که لباسش را می پوشید گفت:)) نه عزیزم. خیلی دلم میخواد،ولی نمی تونم.امروز جلسه مهمی 

 داریم.((

 

عمیقی کشید.))پس سعی کن زود تر بیای.((و بلند شد تا برای او صبحانه آماده کند..فرشید همان طور  یاسمن نفس

که فقط یک آستین کتش را پوشیده بود او را در آغوش کشید.))نمی خوام تو از خوابت بزنی تا برای من صبحانه 

 رم.بگیر بخواب!اینجوری راحت ترم.((آماده کنی.باور کن از گلوم پائین نمیره.یه چیزی توی بیمارستان می خو

 

 یاسمن او را نگاه کرد.))منتظرتم.((

 

 فرشید او را بوسید.)) تو همیشه منتظر منی عزیزم.((

 

بعد از رفتن او مدتی از پنجره ی اتاقش بیرون را تماشا کرد و به صدای قطره های ریز باران گوش داد.پیش خود 

 آستانه ی فصلی سرد... زمزمه کرد:این منم زنی تنها در

 

 شب گذشته تا دیروقت اشعار او را می خواند.کتاب شعر فروغ فرخزاد.

 

 هنوز هم همانجا کنار تختخوابش بود،کتابی که خسرو به او هدیه داده بود.

 

برگشت و روی تختخوابش دراز کشید.نمی دانست چه وقت خواب او را ربود که با صدای زنگ تلفن از خواب 

 د.بدون گشودن چشمانش گوشی را برداشت.با حرکت سر موهایش را کنار زد و گوشی را به گوشش چسباند.پری

 

 ))الو؟((

 

 ))یاسمن؟من هستم خسرو.((

 

از جایش بر خاست و در حالیکه قلبش به شدت شروع به تپیدن کرده بود گفت:)حالتون چطوره آقا خسرو؟پسرتون 

 چطوره؟((

 

 را منظم کند.خواب به کلی از سرش پریده بود.سعی کرد افکارش 
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)) از هدیه تون خیلی خوشش اومده، توی آلمان لنگه ی همین ماشینو داشت،ولی نتونسته بودیم اونو همراه خودمون 

 بیاریم.با اون حسلبی مشغول شده.کمک بزرگی بود .زنگ زدم ازت تشکر کنم.((

 

هرگز اتفاقی بینآندو نیفتاده بود و یا اینکه همه چیز را فراموش کرده  چقدر خسرو با او خودمانی حرف میزد،گویی

 بود.

 

یاسمن با صدایی که تا اندازه ای معذب به نظر می رسید گفت:))تشکر؟اوه...خواهش می کنم قابل اونو 

ه ک نداشت.((سعی می کرد جدی و بی تفاوت صحبت کند.خسرو به صحبتش ادامه داد.))ماتیوس خیلی دوست داره

 همبازی داشته باشه.تمام روز تنها بود و حسابی مرا کالفه کرده بود.کادوی تو مشکل را تا حدودی حل کرده!((

 

یاسمن از شنیدن زنگ صدای خسرو به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود.با آنکه عقل و وجداتش به او حکم می کرد 

مکالمه شان خاتمه دهد،اما وسوسه شد باز هم به صدای او زودتر با او خداحافظی کند و با سردی و بی تفاوتی به 

 گوش دهد که برایش خاطره های شیرین گذشته را تداعی میکرد.

 

 ))خوشحالم که خوشش اومده.((

 

خسرو لحظه ای سکوت کرد و با لحن مالیم تری گفت:))دختر زیبایی داری،شبیه خودته.حالت چشمهای عسلی 

 و کوچک و قرمز.(( رنگت و همون لبهای برجسته

 

از لحت کالم او که مستقیم تعریفش را میکرد به شدت سرخ شد.چیزی مثل سرب ذوب شده در رگهایش جریان 

 پیدا کرد.

 

 ))یاسی!!؟؟((

 

 ))آه..بله!((

 

 هر وقت او را به این نام صدا میزد سراپا شور و احساس میشد و بیشتر فکر میکرد متعلق به اوست.

 

 کردم گوشی رو قطع کردی.(())فکر 

 

 یاسمن با استیصال اندیشید:من؟آن هم وقتی تو پشت خط باشی!

 

خسرو گفت:))میدونم..همیشه کم حرف بودی.همین خصوصیت تو منو همیشه هیجان زده میکرد!این که یه زن زیبا 

 مثل یک اقیانوس پر از رمز و راز به نظر بیاد خیلی برای مرد ها جذابه.((

 

گر نفسش سنگین شده بود.کاش بیش از آن ادامه نمی داد وگرنه مجبور می شد به او تذکر بدهد،ولی او حرفش دی

 را ادامه داد.بدون آن که یاسمن بتئاند کوچکترین اعتراضی بکند.
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 ))هیچ عوض نشدی یاسمن.من چی؟خیلی تغییر کردم؟((

 

 ))ابدا..((

 

 ))پس هنوز از من متنفری!((

 

 این طور نیست.من همه چیز رو فراموش کردم خسرو خان.(())نه 

 

احساس کرد با گفتن این حرف دیوار محکمی بین خودشان کشید و خیالش راحت شد.حاال او هم به یاد می آورد که 

 من یه زن شوهردارم.

 

 شد. ده.((صدایش گرمتر))اما من هیچوقت نمی تونم تو رو فراموش کنم.هیچ چیز نمیتونه احساس منو به تو تغییر ب

 

))دیروز که تو اون لباس قشنگ دیدمت نزدیک بود پاک همه چیز رو فراموش کنم.فکر می کردم هنوز همو دختر 

 خاله خوشگل و هفده ساله ی خودمی که عاشقت...((

 

 ))خسرو خواهش می کنم.((

 

 اسمن،دوستت دارم!((خسرو با صدایی هیجان زده و پر حرارت گفت:))من هنوزم دوستت دارم ی

 

یاسمن سعی کرد به هیچ چیز فکر نکند .خودش را به امور خانه مشغول می کرد.به شقایق می رسید و لباس های 

فرشید را اتو می کرد.خرید می کرد و ساعتها مشغول آشپزی می شد.برای شقایق قصه می خواند و سعی میکرد به 

های او گوش می دهد بخندد.گلهای باغچه را می چید و توی گلدان چشمان شوهرش نگاه کند و درحالی که به حرف

می گذاشت و ایوان را جارو میکرد و آبپاشی می کرد اما.....چیزی بود که نمی توانست از خاطر براند.شبها که تنها می 

 شد،وقتی که فرشید و شقایق می خوابیدند،او هنوز بیدار می ماند و کتاب شعرش را می خواند.

 

 من دیوانه عاصیآن 

 

 در درمنو های و هو می کرد

 

 مشت بر دیوار می کوفت

 

 روزنی را جستجو می کرد....

 

 

 

 شرمگین می خواندمش بر خویش

 

 از چه رو بیهوده گریانی
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 در میان گریه می نالید...

 

 دوستش دارم نمی دانی!دوستش دارم

 

 خکبا هفت تا آسمون پر از گلهای یاس و می

 

 با صد تا دریا پر از عشق و اشتیاق و پولک

 

 با یه قلب عاشق. با یه حس بی قرار کوچک

 

 فقط می خواد بهت بگه...دوستت دارم.

 

 

 

فرشید همانطور که با شقایق بازی می کرد متوجه نوشته روی کتاب شد.لبخندی زد و کتاب را سر جایش گذاشت و 

وستت دارم.بیشتر از جونم.تو هر چقدر هم که منو بخوای باز به اندازه عشق من اندیشید:عزیز دلم.من بیشتر د

 نیست.تو همه چیز منی یاسمن.

 

 گونه دخترش را گرفت و گفت:))عزیزم بازی بسه.خوب((فکرش متوجه یاسمن شده بود.

 

 ((وی خونه ام چای درست کنم.شقایق پا بر زمین میکوبید))نه بابا!ما که تازه خونه ساختیم.من تازه میخوام برات ت

 

 فرشید نگاهی به ساعت انداخت:))مامانت همیشه انقدر دیر میاد؟((

 

 شقایق سرش را تکان داد :)همیشه وقتی ناهارمونو می خوریم...((

 

ت رفریز ریز خندید..))اون فکر میکنه من خوابم و باخیال راحت میره.اما من بیدار می مونم تا بازی کنم!وقتی اون 

 بلند می شم.((

 

 فرشید به او نزدیک تر شد:))یه وقت دست به چیز های خطرناک نزنی دخترم!((

 

 شقایق شانه ای باال انداخت و ))مامان در آشپزخونه رو قفل می کنه.((

 

 فرشید به او خیره شد و لحظه ای اندیشید))پس تا وقتی اون بیاد چی می خوری؟((

 

کرد و به گوشه ای اشاره کرد.چند بسته پفک و چیپس به چشم فرشید خورد.))مامان به اندازه شقایق دستش را دراز 

 کافی برام خوراکی می ذاره((
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 فرشید بلند شد و پاکت ها را با عصبانیت برداشت و مچاله کرد.))اه!مگه نگفتم این چیزها بده و نباید بخوری؟؟((

 

 مامان اون ها رو میذاره من بخورم.((شقایق با حالت معصومانه ای گفت:))اما 

 

فرشید سر تکان دادو از جا بلند شد.در حالیکه پاکت های مچاله شده را هم با خود می برد گفت:))پس بیا بریم توی 

 آشپزخونه تا خودم یه چیز خوشمزه درست کنم.و با هم بخوریم.چی دوست داری عزیزم؟؟((

 

 رد گفت:))مگه تو آشپزی کردن بلدی؟((شقایق همانطور که به پدرش نگاه میک

 

 ))البته!فقط بگو چی میخوای؟؟قبل از اون هم باید به من قول بدی دیگه از این آت و آشغاال نخوری((

 

 شقایق با شنیدن این حرف با شادمانی دنبال پدرش دوید.))من یک کیک خوشمزه می خوام.((

 

 برگشت.به محض آمدن گفت:))شقایق عزیزم ....کجایی؟(( ساعتی پیش از تاریک شدن هوا یاسمن به خانه

 

فرشید و شقایق که نقشه نرساندن و شوخی بااوراداشتند پشت کاناپه بزرگ اتاق پنهان شده بودند.تکیه گاه کاناپه به 

ازی ب آن اندازه بلند بود که دیده نشوند.شقایق با انگشت اشاره اش جلوی بینی اش را گرفت و در حالی که از این

 لذت می برد به پدرش گفت:))هیس!((

 

 یاسمن پیش خود فکر کرد البد شقایق توی اتاق خوابش برده .بعد آهسته روی مبلی نشست و تلفن را برداشت.

 

 از آن سوی خط صدای خسرو را شنید:))الو؟((

 

د از ش از اینکه از کار آن دو بترسهمان موقع فرشید و شقایق از پشت کاناپه بیرون پریدند تا او رابترسانند.او پی

 اینکه نتوانست با خیال راحت با خسرو حرف بزند جا خورد.

 

فرشید و شقایق در حالی که می خندیدند با او نزدیک شدند.شقایق خود را به دامان مادرش آویخت و فرشید کنارش 

 نشست.))خسته نباشی عزیزم.کجا رفته بودی؟؟((

 

یک کار نیمه وقت پیدا کرده ام!((و فکر کرد اگر جمشید نشانی محل کارش را از او بخواهد چه ))به تو گفته بودم که 

بگوید.اما زود خیالش راحت شد.چون به یاد آورد فرشید هرگز فرصت چنین کارهایی را نخواهد داشت.در واقع 

زد.پیش از آن هم به فرشید دلیلی نداشت بخواهد به او شک کند و او راتعقیب کند و راست و دروغش را آشکار سا

گفته بود می خواهد سرکار برود.حتی پیش از آنکه خسرو بیاید.فرشید موهای او را نوازش کرد و گفت:))پس در 

 این مدت شقایق را به مهد ببر.بیچاره شقایق از صبح تا شب باید بیرون باشد.شقایق عجب پدر و مادر بدی داری.((

 

را در آغوش پدرش رها کرد.))ولی من دوست دارم برم مهد...تازه مامانی و بابایی  شقایق لبخند شیرینی زد و خود

 من خیلی خوبند((
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 یاسمن بلند شد ))می رم شام رو آماده کنم...چقدر امروز زود اومدی؟((

 

ایران  رفرشید در حالیکه تلویزیون را روشن می کرد گفت:))مرخصی سالیانه!کلی طلبکارم!می خوام تووشقایق رو دو

 بگردونم!!((

 

شقایق با جیغ و فریاد خود را شادمانه به گردن پدرش آویخت!اما یاسمن اخم هایش را در هم کرد و لب 

 گزید!!چقدر بد شد!لعنتی!

 

 

 

تحمل روزهای تعطیالت برای یاسمن به حد دیوانه کننده ای کسالت بار بود.فرشید.همسر و دختر کوچکش را به 

 ال برده بود.کنار دریای شم

 

تمام اوقات یاسمن به قدم زدن و تنهایی در کنار دریا می گذشت و فرشید و شقایق مشغول انواع بازی های شیرین 

کودکانه می شدند..هر بار که فرشید سعی می کرد به یاسمن نزدیک شود با اکراه او روبرو میشد..ساختن قصرهای 

 رگرم می کرد که مزاحم مادرش نشود.شنی و قلعه های بلند هم آنقدر شقایق را س

 

 تعطیالت را در ویالی اجاره ای کوچکی می گذراندند.

 

شب آخر وقتی فرشید شقایق را به زحمت خواباند. به اتاق خوابشان امد.یاسمن کنار پنجره ایستاده بود و در سکوت 

رد..حرف هایی که باید به فرشید می به صدای امواج خروشان دریا گوش می داد و در ذهنش افکارش را مرتب می ک

 گفت.

 

 فرشید از پشت او را بغل کرد و پرسید:))به چی فکر می کنی عزیزم؟(( و موهای او را بوسید..

 

 یاسمن آهسته خود را از آغوشش بیرون کشید:))هیچی!داشتم به صدای امواج گوش می دادم.((

 

 ))از تعطیالت لذت می بری؟((فرشید از اکراه او کمی رنجید و روی تخت نشست.

 

یاسمن پیش خود گفت:))نه لعنتی. من هیچ وقت از بودن با تو لذت نمیبرم...هیچ وقت...(( اما آهی کشید و 

 گفت:))آره...متشکرم که وقتتو برای ما گذاشتی...((

 

 از خودش بدش آمد که مجبور بود صادق نباشد.

 

 بود یک بطری نوشابه بیرون آورد و محتوی آن را در دو لیوان خالی کرد.فرشید از یخچال کوچکی که در اتاقشان 
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))از اینکه باعث شدم به خاطر من از کارت مرخصی بگیری معذرت میخوام..احساس کردم که همه ما به یک تنوع و 

ظر می مسافرت نیاز داریم..چیزی که کمی روحیه آدم رو عوض کنه..به خصوص تو .این مدت خیلی گرفته به ن

 اومدی..مدام تو فکر بودم که چه چیزی فکرتو مشغول کرده..؟؟((

 

یاسمن ناگهان دچار وحشت شد..))درست میگی!این روزا خیلی خسته ام((و لیوان نوشابه اش را برداشت.احساس 

 کرد چقدر اعتراف حرفی که می خواست بزند سخت است.

 

 گفت:))به سالمتی خودمون(( فرشید به شوخی لیوان خود را به لیوان او زد و

 

قلب یاسمن به درد آمد.تحمل آن همه حقارت و پستی را نداشت.چرا نمی توانست حرفش را راحت بزند؟چرا باید 

 باز هم در مقابل او نقش بازی کند؟آیا برای طالق و جدایی الزم بود دلیل قانع کننده ای داشته باشد؟؟

 

زکرد تا بگوید:من دیگر قادر نیستم به این زندگی ادامه بدهم...ناگهان فرشید درست در لحظه ای که یاسمن دهان با

گفت:))میل داری یک موسیقی خوب گوش کنیم؟؟((و بی آنکه منتظر پاسخ او بشود خودش آهنگ مالیم و آرامی 

د و رگذاشت که مخصوص رقص های دو نفره بود.بعد مخفیانه به ساعتش نگاه کرد و رویش را به جانب همسرش ک

 پرسید:))مایلی کمی برقصیم؟((

 

به زن جوانش نزدیک شد.بوی عطر مالیم او برایش خیال انگیرتزین رایحه دنیا بود.دستش را دور کمر او حلقه کرد 

و با حرکت مالیمی شروع به رقصیدن با نوای آهسته موسیقس شاعرانه کرد.یاسمن تحت تاثیر موسیقی وهم انگیزی 

 یگری سیر می کرد.که میشنید در عالم د

 

آیا الزم بود همین االن به او بگویم که دیگر نمی خواهم با او زندگی کنم و خسرو را دوست دارم؟؟فرشید به چشمان 

 درشت او که درخشندگی دلپذیری داشت نگاه می کرد و لبخند می زد..

 

گ فرشید افتاد.یک روز گفته یاسمن احساس کرد نم اشکی در چشمان او نشسته است.بی اراده یاد مادر بزر

بود:همیشه دعا می کنم هر کس دل فرشیدمو بشکنه خدا دلشو ریش کنه!فرشید قلبش مثل طال می مونه!راست می 

گفت.هیچ وقت به یاد نداشت فرشید او را آزرده باشدیا از محبت به او کوتاهی کرده باشد.همیشه و در همه حال 

نست از اندیشه خسرو دست بردارد؟؟فرشید همچنان با عشق به او لبخند عاشقانه دوستش داشت.ولی چرا نمی توا

 می زد و همراه نوای خیال انگیز موسیقی آرام آرام با او میرقصید.

 

 نخستین روزی که به شیراز برگشتند یاسمن به خسرو تلفن زد

 

 ))اوه.تویی عزیزم؟((

 

 ونه می شدم.(())چه خوب شد زودتر اومدین یاسی.داشتم از دوریت دیو

 

 ))منو نمی گی خسرو...تحمل لحظه های دیگر رو نداشتم.((
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 ))پس چرا قبول کردی باهاش بری؟((

 

یاسمن نفس بلندی کشید))مجبور بودم!می خواستم همه چیز رو بهش بگم !فکر کردم اون جا بهتر می تونم باهاش 

 حرف بزنم.((

 

 ))خب...گفتی؟((

 

 !نتونستم((یاسمن مکث کرد:))نه

 

خسرو از شنیدن این حرف خوشش نیامد))پس چی؟می خوای چه کار کنیم؟همین طوری دزدکی بقیه عمر همدیگه 

 رو ببینیم؟من که دیگه طاقتشو ندارم.((

 

 ))نه.خودم هم کالفه ام.منتظر فرصتی هستم که همه چیز رو بهش بگم...ولی کمی برام سخته..((

 

 ))یاسی؟((

 

عشق چشم ها را بر هم گذاشت.چقدر به شنیدن صدای او و لحن نوازشگر او محتاج بود.))تو مطمئنی که یاسمن با 

 منو بیشتر از زندگیت دوست داری؟((

 

 ))این چه حرفیه خسرو؟من تو رو از جونم هم بیشتر دوست دارم.((

 

 خوشبختی نکردم.هیچ وقت(( ))پس معطل نکن!چشم های من همیشه دنبال توئه یاسی!هیچ وقت بدون تو احساس

 

 ))منم همینطور((

 

 

 

 

 

 روز بعد به خانه مادربزرگ فرشید رفتند.

 

در خانه ننه جون همه چیز قدیمی و آشنا بود.لحاف ساتن آبی کم رنگ روی ننه جون .پشتی های گل مخملی و مخده 

رای فرشید دوست داشتنی و خاطره انگیز ها.روطاقچه ای های سفید رنگ .صندوق آهنی قدیمی گوشه اتاق.همه ب

بود.یاسمن مثل غریبه ای که به زور به جایی ناشناس دعوت شده باشد نشسته بود و به صورت تکیده و زرد رنگ 

 پیرزن نگاه میکرد.

 

 فرشید با لحن مالیم اما گله مند گفت:))چرا زودتر خبرم نکردی ننه جون؟خبر مرگم من هزار تا گرفتاری دارم.تو

 نباید یه زنگ به من بزنی بگی حالت خوب نیست؟؟((
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پیرزن با صدایی رفته گفت:))تلفنم کجا بود ننه؟(( و پیش خود گفت:مگر عقلم کم بود که تو رو بیخودی نگران 

 خودم کنم و از کارو زندگی بیاندازم؟

 

م که اسمش چی بود؟طلعت خانم گفتفرشید باعصبانیت گفت:))صد بار به این همسایت که ماهیانه پول بهش میدم...

هر روز بیاد بهت سر بزنه و کم و کسری داشتی بهم بگه.پس من واسه چی ماه به ماه به قول خودش شیرینی به بچه 

 هاش می دم؟((

 

 پیرزن سرفه خشکی کرد.))حاالتونمی خواد جوش بزنی!تو چطوری یاسمن خانم؟خوبی عروس عزیزم؟((

 

نگفتید به فرشید که حالتون خوب نیست؟فرشید وظیفه اش بوده که بیاد کمکتون.مطمئنم  ))خوبم ننه حون.خب چرا

 به خاطر شما نمی تونه خودشو ببخشه.((

 

پیرزن زمزمه کرد:))در خانه تاریک گور....در پیش دارم راه دور.((چنان به تلخی زمزمه کرد که اشک بر دیدگان 

می رسید.بلند شد:))همین االن باید ببرمت بیمارستان بخوابی!باید  همه نشست.فرشید در حالیکه بد خلق به نظر

 آزمایش بدی.((

 

پیرزن گفت:))نه ..نه ننه جون..آخر عمری بذار خونه خودم راحت بمیرم.توروخدا ایلون و ویلونم نکن...((و همان 

 موقع احساس کرد نگاهش تار می شود.فرشید را به درستی نمی دید.

 

 د :))اونجا خودم باالی سرتم.از پیشت هم تکون نمی خورم تا خوب بشی!((فرشید اخمی کر

 

 ))من خوب بشو نیستم ننه!((

 

 دوباره سرفه خشکی کرد.))شقایق کجاست؟((

 

 ))همین جا!!توی ماشینه!((

 

 حرف فرشید را نشنید و با صدای گرفته ای گفت:))پس چرا نمیاد ببینمش!می خوام ببینمش...((

 

 منتظره تا شما رو ببریم بیمارستان.تا فهمید شما مریض شدین رفته توی ماشین نشسته تا همراهتون بیاد.(())

 

 پیرزن بی رمق چشم گرداند.)))صداش کن بیاد..چشم انتظارش بودم.((

 

 بعد با زبان لب های ترک خورده اش را تر کرد.))فرشید ننه یه چیزی بیار بذار جلوی خانمت.((

 

 من در حالیکه برای پیرزن ناراحت شده بود گفت:))ممنونم....چیزی میل ندارم.((یاس
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فرشید شقایق را آورد.او سالم کرد و جلوی در ایستاد.با صدای کودکانه اش خودش را لوس کرد.))بی بی اگر بیام 

 ببوسمت اونوقت میای بریم بیمارستان؟!!((

 

 قربونت بشم کبوترم!((صدای پیرزن بیشتر به ناله شباهت داشت))

 

دستش را روی موهای نرم او کشید.وقتی شقایق گونه چروکیده و نرم او را بوسید برگشت به پدرش گفت:))بابایی 

 بی بی چقدر سرده!((

 

 «خسرو باور کن این طور خودم هم دارم زجر میکشم . فرشید حاضر نیست به حرفهام گوش بده!»
 

 «پس میگی چه کار کنم؟:»ب کرد خسرو با دست موهایش را مرت
 

وضعیت خیلی بدی داره حسابی به هم ریخته...به خاطر مرگ مادر »یاسمن با چشمان بی قرار به او خیره شد.

 و احساس کرد که این بدترین موقعیتی است که تا به حال داشته .«بزرگش.

 

 در شور و هیجان می شد.خسرو دست یاسمن را گرفت . یاسمن هنوز از تماس دست او سرپا غرق 

 

 «یاسمن تو یک بار دیگر هم اشتباه کردی !باز تکرار نکن.»
 

یاسمن چشمانش به گونه ای بود که گویی چشمانش به او می گفت که چه وقت؟خسرو مستقیم رو به رویش قرار 

 .«نی یک بار وقتی با فرشید ازدواج کردی و حاال داری به ادامه زندگی با او فکر میک:»گرفت 

 

 یاسمن سرش را به نشانه تصدیق تکان داد .

 

 ادامه این زندگی بی روح و بدون عشق برای هر دوی شما بی فایده»

 

است . وقت تلف کردنه....فقط داری جوونیو عمر و زیباییتو پای مردی که دوستش نداری حروم میکنی.(( بعد دست 

را بیرون داد گفت :))این وسط منم دارم داغون میشم.تو مال من او را رها کرد و سیگاری آتش زد . وقتی دودش 

بودی یاسمن! تو اولین و آخرین عشق منی .زندگی من با لیزا درست تکرار شبها و روزهای تو و فرشید بود.با این 

ز ا تفاوت که ما عاقبت فهمیدیم که به این ترتیب عمر خودمون تلف میکنیم و خیلی راحت از هم جدا شدیم ، چون

 اولش هم به درد هم نمیخوردیم.((

 

 ))اما...شقایق چی؟((

 

خسرو سیگارش را توی زیر سیگاری تکاند .))مطمئنم اگر از او بخوای اونو بهت میده.(( و اجازه نداد یاسمن بار 

داره که از ن دیگر با شرمندگی به مهربانی و محبتهای فرشید فکر کند .)) البته مجبوره ! چون به هر حال او کسی رو

 دخترش مراقبت کنه و کارش هم این اجاز رو بهش نمیده که پیش خودش بمونه.((
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پیشخدمت مقابلشان تا دو عدد کافی گالسه گذاشت و رفت.خسرو گفت :))یاسمن ادامه این وضعیت برای هردوی ما 

 مشکله.قبول کن باید زودتر تمامش کنی.((

 

خسرو! زندگی عاشقانه ! یک عمر سعادت و یک دنیا شور و هیجان در انتظارش یاسمن به گوشه ای خیره شد.عشق ! 

بود.سربلند کرد. مثل همیشه نتوانست در مقابل نگاه بی پروا و پر معنا و عاشقانه خسرو مقاومت کند.خسرو همه چیز 

 او بود .او قادر نبود خسرو را از ذهن خود بیرون نماید.

 

ت از بیماران ، رزیدنتهای جدید در اتاق کوچکی که در طبقه هم کف بیمارستان بود آن روز عصر پس از پایان عیاد

جمع شدند.فرشید با حالتی مایوسانه روپوشش رادر اورد و آماده رفتن شد.همکارانش از وضعیت او که به خاطر 

 عضای مهم متخصصمرگ مادربزرگش متاثر بود با اطالع بودند.با وجود آنکه حضورش در جلسه به عنوان یکی از ا

 واجب بود ، اما کسی اعتراض نکرد.

 

فرشید گرفته و مغموم دستهایش را در جیبش فرو برد و قدم میزد .نزدیکیهای خانه سعی کرد قیافه ی شادتری به 

خود بگیرد. فکر کرد نباید ناراحتی خودش را به یاسمن و شقایق منتقل کند.چهره ی پیر و مهربان ننه جون مقابلش 

آمد و او با درد چشمانش را بر هم میگذاشت.برای مدتی طوالنی مقابل در خانه اش ایستادو کمی که آرام گشت می 

 واردشد.

 

با دیدن شقایق که باز هم تنها در خانه بود عصبانی شد.شقایق در حالی که دستها را دور گردن او حلقه کرده بود با 

مدی ، مامان در حیاط رو قفل کرده بود. خیلی ترسیدم(( وبعد با چشمان گریان گفت :))بابا جون، خوب شد که او

صدایی که از حیاط پشتی خانه به گوش میرسید محکم تر به پدرش چسبید و گفت :))خیلی وقته اونجاست ! فکر 

 میکنم جادوگره ((

 

 ور میکنن.((چشمانش را معصومانه بست و گفت :))نرو بابایی ، جادوگرها با ناخنهای تیزشون آدما رو ک

 

فرشید موهای او را نوازش کرد. )) کی به تو گفته جادوگر وجود داره.(( شقایق که به شدت ترسیده بود خودش را به 

او چسباند .))مامانی گفته ! گفته اگر دختر بدی باشم جادوگر میاد.(( با رنگ و رویی پریده و نگاهی معصومانه دل 

 ابایی من کار بدی نکردم ...اون لیوان از دستم افتاد.((پدرش را به درد آورد . ))به جون ب

 

فرشید با نگرانی به دست های او که دور گردنش بود نگاه کرد .شقایق مشتهایش را گره کرد بود . فرشید مشتهای 

 کوچک او را بوسید و گفت:

 

 دستتو باز کن ببینم شقایق! -

 

شتانش راگشود. جای جای کف دستش و روی انگشتان کوچکش جای شقایق لبش راگزید و با احتیاط و نگرانی انگ

 بریدگی بود.
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 میخواستم خرده شیشه هارو جمع کنم تا مامان دعوام نکنه. بعد شیشه رفت توی دستم...بعد اون جادوگر... -

 

 فت:فرشید با اندوه دختر کوچکش را بغل زد. در حالی که به شدت برای او ناراحت و نگران شده بود گ

 

 االن دستتو پانسمان میکنم. -

 

 شقایق عقب رفت:

 

 اما اونجا یه جادوگره بابا... -

 

 فرشید از دست یاسمن هم عصبانی بود که چرا آن همه اورا ترسانده.

 

 نخیلی خب اول میریم ببینیم اونجا چیه؟ بعدش باید قول بدی دختر خوبی باشی و اجازه بدی بابایی دستتو پانسما -

 کنه.

 

 به محض باز کردن در حیاط خلوت گربه خاکستری رنگی بیرون پرید . از در جلویی ساختمان به حیاط دوید.

 

 فرشید به دخترش نگاه کرد:

 

 دیدی؟ اون فقط یه گربه بود. -

 

شد.  رصدای چرخش کلید توی قفل در پیچید و لحظه ای بعد یاسمن باسرو وضعی مرتب و صورتی آرایش شده ظاه

 فرشید برای نخستین بار بی مقدمه گفت:

 

 یاسمن؟ معلوم هست کجایی؟ این بچه از ترس داشت دق میکرد!-

 

 یاسمن گفت:

 

 من که بهش گفته بودم زود بر میگردم. -

 

 فرشید صدایش را بلند کرد:

 

 ولی دیگه الزم نبود اون بترسونی؟ -

 

 یاسمن با قیافه ای گرفته پاسخ داد:

 

 اتفاقا الزم بود!شقایق دختر شیطونیه، به همه چیز دست میزنه و فضولی میکنه. -

 

 فرشید خشمگین به نظر میرسید:
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همه بچه ها تو این سن کنجکاوند یاسمن. تو پاک فراموش کردی که قبل از هر چیز یک مادری و وظیفه مهم تری  -

 هم به غیر از رفتن سرکار داری؟

 

با ترحم جنباند و فکر کرد: کار مرا راحت تر میکند. با این جروبحث میتوانم راحت تر همه چیز را  یاسمن سرش را

 بگویم. بهانه به دستم میدهد.

 

 شقایق دوباره به آغوش پدرش خزید:

 

 بابایی خواهش میکنم! سرش داد نکش، ناراحت میشم. -

 

 که یاسمن به زحمت موفق به شنیدن آن شد گفت:فرشید بی آنکه تامل کند دست اورا گرفت و با صدایی 

 

 شقایقو میبرم پارک -

 

 

 

 فرشید...میخوام یه چیزی بهت بگم. میدونی، یاید باهات حرف بزنم. -

 

 فرشید بشقاب خالیش را دوباره پر کرد:

 

 حاال نه عزیزم! بگذار از غذامون لذت ببریم. -

 

 ولی... -

 

 برداشت: فرشید بشقاب او را هم

 

 برای توهم بریزم؟ راستی که معرکه است ، دست پخت تو حرف نداره -

 

 یاسمن با عبانیت رو گرداند و گفت:

 

 فرشید! خواهش میکنم. -

 

 فرشید لحظه ای تامل کرد. بدیهی بود که مایل نیست به صحبت های او گوش بدهد.

 

 ه؟ خیال دارم یک ماه مرخصی بدون حقوق بگیرم.فکر میکنی برای تعطیالت امسال کجا بریم بهتر -

 

 من نمیتونم با شماها بیام...یعنی منظورم اینه که... -

 

 فرشید چند لحظه به چشمان او نگاه کرد.
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 فرشید من دیگه نمیتونم ادامه بدم. -

 

 م.اگه از من ناراجتی میتونم گورم رو گم کنم. در مورد رفتار اون روزم معذرت میخوا -

 

 موضوع این چیزها نیست...زندگی من و تو دیگه حماقت محضه! -

 

 فرشید احساس کرد دیوار های اتاق به او نزدیک و نزدیک تر میشوند. صندلیش را کنار زد:

 

 میرم ببینم دخترمون داره چیکار میکنه. دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. -

 

 

 

 الو خسرو؟ -

 

 رف زدی؟تویی عزیزم؟ باهاش ح -

 

 خسرو...اون حتی حاضر نیست به حرفهام گوش بده. -

 

 خسرو در حالی که روی تخت خوابش لم داده بود نیم خیز شد:

 

 الزم نیست اون حاضر باشه، تو باید همه چیز رو بگی! اون مجبوره گوش کنه. -

 

 دارم از دستش کالفه میشم! -

 

 یاسمن؟ -

 

 بله. -

 

 زم منو دوست داری؟ میخوام قسم بخوری.تو...تو هنو -

 

 یاسمن چشم هایش را با عشق برهم گذاشت:

 

 بیشتر از جونم...خسرو من فقط کنار تو احساس خوشبختی و آرامش میکنم. فقط با تو قسم میخورم. -

 

 خیالم راحت شد. فکر کردم باز هم باید سالهای سال به درد عشق تو بسوزم. -

 

 رد. خسرو ادامه داد:یاسمن سکوت ک
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فکر کردم شاید پشیمون شده باشی. من باید بلیط هارو آماده کنم . یاسمن....نگذار یکبار دیگه سرنوشت برامون  -

تصمیم بگیره. اگر تو این بار هم بامن نیای، من هیچ وقت دیگه برنمیگردم.دیگه هیچ وقت به عشق فکر نمیکنم. 

در اصرار داره با شراره ازدواج کنم. به خاطر ماتیوس مجبورم ازدواج کنم ، ولی ..یاسمن...خودت میدونی مادرم چق

نمیخوام این ازدواج باز هم بدون عشق باشه .یاسمن... سعادت و دنیای عشقمون رو خراب نکن....به آینده فکر 

رو که دست های همدیگکن...به روزهای قشنگ و آفتابی که با هم قدم میزنیم...به روزهایی که پشت پنجره در حالی 

 میگیریم ، بارون رو تماشا میکنیم....به احساس قشنگی که به هم داریم.

 

 وقتی یاسمن گوشی تلفن را گذاشت پیش خود گفت:کاش نسرین اینجا بود....کاش میتونستم با کسی حرف بزنم.

 

 سرش را روی میز گذاشت و شروع به گریه کرد.

 

 

 

17 

 

 

 

 چکش را روی میزش کوبید.سکوت برقرار شد. منشی دادگاه قرائت کرد.گاه nقاضی دا

 

 خواهان خانم یاسمن فرهودی. -

 

 قاضی به زن جوان و زیبایی که آرایش مختصری کرده بود نگریست.

 

 خوانده آقای دکتر فرشید شمس. -

 

تش را اصالح نکرده نگاه کرد، قاضی به چهره خسته و نگران مردی که ته ریش او نشان میداد مدت هاست صور

 سپس نگاهی به پرونده مقابلش انداخت.

 

 خانم فرهودی، بازم روی دادخواست قبلی اصرار دارین که از شوهرتون جدا بشین؟ -

 

 بله آقای قاضی.-

 

 آقای فرشید شمس شما حاضر هستی ایشونو طالق بدی؟ -

 

 نه آقای قاضی، به هیچ وجه. -

 

 ی، شما به چه دلیلی میخواین از شوهرتون جدا بشین؟خانم فرهود -

 

 فرشید برگشت و با چشمانی بی فروغ و چهره ای خسته او را نگاه کرد.
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 "دوستش ندارم آقای قاضی. "

 

این دلیل محکمی برای ارائه به دادگاه نیست خانم. شوهر شما باید یا مشکل اخالقی داشته باشه یا مشکل بیماری. "

 "هر شما فساد اخالقی داره؟آیا شو

 

 "نه خیر!"یاسمن عینک تیره اش را در دست فشرد.

 

 "معتاده؟"

 

نه آقای قاضی. او هیچ مشکلی نداره، خیلی هم با کماالت و خوب و محترمه! ولی من این آقای با کمال و محترم رو  "

 "نمی خوام.

 

 "دختر چهار ساله ...  این جا نوشته شده که شما بچه ای هم دارین ... یک "

 

 "همین طوره آقای قاضی."

 

 فرشید با حالتی متاثر نگاهی به زنش انداخت و فکر کرد :اون فقط چهار سال و نیمش است.

 

خانم فرهودی چناچه دلیل محکمه پسند دیگری برای ارائه به دادگاه "قاضی سکوت کرد وبعد خاطر نشان کرد:

 "می کنیم.ندارین، ختم جلسه رو اعالم 

 

ا و در حالی که ب "این ظلمه آقای قاضی، این عدالت نیست ... من نمی خوام با او زندگی کنم. "یاسمن از جا بلند شد:

نفسش  "من حتی حاضر نیستم دیگر یک لحظه هم با او روبه رو بشم."انگشت به سمت فرشید اشاره می کرد گفت:

 "من عاشق مرد دیگه ای هستم! می خوام با او ازدواج کنم!"گفت: را حبس کرد و بعد با شهامت بیزار کننده ای

 

 فرشید سرش را به زیر انداخت و چشمانش را بر هم فشرد.

 

منشی دادگاه آهسته وقت را به قاضی متذکر شد. قاضی قاطعانه گفت: آقای شمس چنانچه شما به هیچ وجه حاضر به 

 "را به جلسه بعدی موکول کنیم. شما حرفی ندارید؟طالق ایشون نباشین، مجبوریم ادامه دادگاه 

 

 "نه آقای قاضی."

 

من همه چیزمو می بخشم آقای قاضی ... مهریه، بچه، همه چیز. فقط طالق می خوام ... "یاسمن محکم و با اراده گفت:

 "فقط طالق...

 

و کاغذی را برای اعالم جلسه بعدی  "وقت دادگاه تموم شد."قاضی بی توجه به او از جا بلند شد. منشی تذکر داد:

 دادگاه به دست یاسمن و فرشید داد.
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 "یاسمن؟"روی پله های دادگاه فرشید او را صدا زد:

 

 یاسمن لحظه ای ایستاد. عینک تیره اش را به چشم زده بود.

 

 "یاسمن، شقایق گناهی نکرده به خاطر ما یک عمر عذاب بکشه. "

 

 "می تونی اونو به من بسپاری، تو وقت رسیدگی به اونو نداری. خودتم می دونی.":یاسمن بی رحمانه گفت

 

 "اون خیلی به من عالقه داره یاسمن! اون به هر دوی ما ..."فرشید ملتمسانه گفت:

 

 "بسه فرشید ... چرا نمی خوای بفهمی ازت متنفرم. "

 

اراحتی به خاطر تو میگذارمش کنار، باور کن، قسم می خورم ولی ما که هیچ مشکلی نداشتیم. حتی اگر از شغل من ن "

 "هر کاری که تو گفتی انجام بدم، هر کاری؟

 

 "راستی؟"

 

قسم می خورم. به جون خودت که برام عزیزترین موجود "نور امیدی در قلب فرشید درخشید، نزدیک تر شد. 

هر کاری که گفتی می کنم ... فقط بمون! یاسمن! بمون دنیایی. تو رو می بخشم و همه حرفهات رو نادیده می گیرم. 

 التماس می کرد! "....

 

 اشکهای یک مرد، همیشه متاثر کننده است. شکستن غرور مردی که همسرش را با همه وجود دوست می داشت.

 

 یاسمن سعی کرد چشم از او بگیرد که مظلومانه اشک می ریخت.

 

ز تو نمی خوام. خواهش می کنم بفهم! دیگه هم پامو توی اون خونه نمی گذارم. من جز طالق هیچ چیز دیگه ای ا "

هیچ وقت ... می توانی آبروی خودت رو و منو ببری و به همه بگی، می تونی مثل آدم منطقی بگذاری همه چیز به 

 "خوبی تموم بشه.

 

ا پوشاند. شانه هایش از شدت هق و به محض بردن نام شقایق برگشت و با دست صورتش ر "به شقایق چی بگم؟ "

 هق می لرزید.

 

یاسمن با عجله خیابان را طی کرد. وقتی احساس کرد به اندازۀ کافی دور شده اطرافش را نگاه کرد. سکه ای را از 

 "کیفش بیرون آورد و داخل کیوسک تلفن شد.

 

بود که آن روز جلسۀ دادگاه است و می شمارۀ خانه آقای فروزش تنها تلفنی بود که از خسرو داشت. به او گفته 

 دانست خسرو منتظر او پای تلفن نشسته تا از نتیجه مطلع شود.
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 "الو ... بفرمایین."زنی گوشی را برداشت:

 

جرات نکرد حرف بزند و به سرعت گوشی را گذاشت. تا آن روز اجازه نداده بود کسی متوجه مشکلشان بشود، حتی 

عاشق یک مرد میلیونر تهرانی شده. باید همه چیز را پوشیده نگه می داشتند. خسرو هم فرشید هم گفته بود که 

 همین مسئله را به او هشدار داده بود.

 

 دوباره سکه ای انداخت و شماره را گرفت.

 

 ".بله ... بفرمایین .... عمه جان صحبت نمی کنند. ... نمی دونم"این بار صدای جوان و نرم شراره را شناخت. 

 

 نفسش را حبس کرد و دوباره گوشی را گذاشت. پس او هم آنجا بود. تمام بدنش از شدت حسادت گر گرفته بود.

 

 کمی بعد دوباره بی صبرانه شماره گرفت. این دفعه خسرو گوشی را برداشت، نفس راحتی کشید.

 

 "خسرو ... منم یاسمن! چه خوب شد خودت گوشی رو برداشتی."

 

 پیدا بود نمی خواهد دیگران از موضوع باخبر شوند. "روس! حالت چطوره؟تویی سی"

 

 "خسرو از امروز دیگه به اون خونه نمی رم. همه چیز بین ما تمام شد."

 

 "چطور مدرکو گرفتی؟"

 

نه ی اون خونه ... هنوز طالقم نداده و دادگاه جلسه دیگه ای اعالم کرده اما به فرشید گفتم که به هیچ عنوان پا تو"

 "نمی گذارم.

 

 "خوب کاری کردی"

 

خسرو؟ ولی نمی دونم کجا باید برم. تازمانی که اونجا بودم وضع فرق می کرد. با وجودی که از هم جدا بودیم وبه "

معنای واقعی ارتباطی با فرشید نداشتم. دست کم خیالم راحت بود بقیه چیزی نمی فهمند. می ترسم فرشید موضوع 

 "ادرم و بقیه خبر بده.رو به م

 

 "تو که چیزی در مورد ..."صدایش را آهسته کرد و پرسید: "می ترسی؟ خوب خبر بده..."

 

 متوجه شد شراره صحبتهای او را گوش می دهد. "نه!نه! اما کاش امروز رو ..."

 

 "گفتی کجا سیروس؟ کجا می تونم ببینمت؟"صدایش را بلند تر کرد و پرسید:
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برگشت و با حالتی پر از عشوه و ناز به خسرو نگاه کرد. خسرو هم چنان گوشی تلفن دستش بود سرش را شراره 

 پایین آورد و به او لبخند زد.

 

 یاسمن در حالی که لرزشی از درون به تمام دست و پایش سرایت کرده بود چشم گرداند.

 

 "صبر کن ... اسم این خیابون ... خیابون ..."

 

جان، من زیاد این جاها رو نمی شناسم. لطفا هرجا هستی خودتو به پارک برسون. بی خودی منو دربه در  سیروس "

 "خیابونا نکن!

 

 "پارکی که همیشه همیدگه رو می بینیم؟"

 

و با لبخند نگاهی به شراره انداخت و فکر کرد تا ساعت پنج شراره به خانه شان  "آره! اونجا می بینمت. ساعت؟"

 "ساعت پنج خوبه؟"گردد و دیگر مشکلی نبود. برمی

 

یاسمن نگاهی به ساعتش انداخت. عقربه ها ساعت ده را نشان می داد. می خواست چیزی بگوید. ولی فکر کرد البد 

 موقعیت خسرو مناسب نیست.

 

 "باشه. تا اون موقع یک جوری وقتمو می گذرونم."

 

 او عجله کند.مردی با سکه به شیشه کیوسک ضربه زد تا 

 

 "پس خداحافظ"

 

 "خداحافظ. دوستت دارم خسرو. "

 

سن "ارتباط قطع شد. با سرزنش به مرد مزبور نگاه کرد. مرد در حالی که سرش را می جنباند با تاسف زیر لب گفت:

سرک  ت شیشهو در حالی که شماره خودش را می گرفت از پش "ازدواج باال رفته. مشکالت که یکی دوتا نیست که ...

 کشید تا به یاسمن که مردد و بی هدف به نظر می رسید نگاه کند.

 

 "الو ... سالم جیگر."

 

 صدایش آن قدر بلند بود که یاسمن هم شنید. سرش را به زیر انداخت و با سرعت از آنجا دور شد.

 

رد دید ساعت یازده و نیم است. چقدر فکر کرد کجا برود؟ مدتی بی هدف در خیابانها قدم زد. وقتی به ساعت نگاه ک

 ساعتها کند می گذشت، گویی تا ساعت پنج به جای هفت ساعت، هفت سال مانده بود.
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جلوی یک ساندویچ فروشی که آب پاشی شده بود چند میز و صندلی گذاشته بودند. در حالی که هزاران فکر ضد و 

نشست. کیفش را مقابلش گذاشت و دستها را ستون سرش نقیض به ذهنش هجوم آورده بود روی یکی از صندلی ها 

کرد. هرگز آن قدر احساس استیصال نکرده بود. به خودش نهیب زد:تو گناهی نداری، تو می خواهی سهمت را از 

این دنیا بگیری، تو هیچ وقت فرشید را دوست نداشتی، وادار شدی با او ازدواج کنی. به خاطر دیگران، به خاطر 

خاطر اصرار خودش. صدایی دیگر در ذهنش گفت: فرشید خیلی دوستت داشت. تو نباید با زندگی او  خسرو ... به

 بازی می کردی.

 

احساس اولی قوی تر نهیب زد. من فقط یک دختر نوزده ساله بودم. او ممکن بود عاشق هر دختر دیگری بشود، 

 تقصیر من چه بود؟

 

 شقایق! شقایق! شقایق! شقایق!

 

خترش به یادش آمد و بی جهت بغض گلویش را گرفت. خودش را دلداری داد. من که او را تنها نمی گذارم. چهرۀ د

 او را هم با خودم می برم. شقایق کنار من و خسرو خوشبخت خواهد بود. در آلمان زندگی راحتی خواهیم داشت.

 

 "رین خانم؟ساندویچ یا نوشابه میل ندا"مردی با پیش بند پیشخدمتها جلویش آمد.

 

 رشتۀ افکارش برید. کاش این مرد تا ابد می ایستاد و حرف می زد تا او نتواند فکر کند.

 

 "با شما هستم خانم. حالتون خوبه؟"

 

 "بله ... یعنی نه چیزی نمی خورم، چرا چرا ... یک نوشابه. "

 

 "زرد یا سیاه؟"

 

 "سیاه، من فقط نوشابۀ سیاه دوست دارم."

 

کرد این جملۀ آخری چی بود که گفتم. به او چه ربطی داره که من چی دوست دارم. یعنی باید به همه توضیح  فکر

بدم که علت کارهام چیه؟ لعنت به فرشید که باعث شد کارمون به دادگاه کشیده بشه. اگر مثل آدم قبول می کرد 

. چون هیچ وقت منو درک نکرده. نه من رو نه منو طالق بده حاال راحت شده بودم. آره اون مقصره. خیلی هم هست

 احساساتم رو. تمام عشقش فقط حرفۀ خودشه. خیال کرده کی هست. من نمی گذارم عمرم کنار او تلف بشه.

 

تا ساعت پنج به یک سینما رفت که چیزی از فیلمش نفهمید، زیرا در افکار خودش غرق بود. به یک رستوران درجه 

غذایش دست نخورده باقی مانده بود. یک بار هم به کیوسک تلفن رفته بود تا به خسرو تلفن دو رفته بود و بازهم 

 کند. ولی کسی گوشی را برنداشته بود. حدود ساعت چهار ونیم در پارک قدم می زد.
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 قیبا دیدن خسرو با اشتیاق پیش رفت. همیشه از دیدن او همان قدر هیجان زده می شد. تمام وجودش را شور و شو

 شیرین می گرفت و قلبش به شدت می تپید.

 

 "سالم عزیزم"

 

 "سالم ... تا ساعت پنج بشه مردم و زنده شدم."

 

 "چرا؟"

 

یادش  و "مگر به تو نگفتم به خونه نمیرم. قبال که قرار داشتیم تاساعت قرار خودمو یک جوری سرگرم می کردم. "

و وضعش نگاهی هم نینداخته بود یعنی هنوز آرایشهای صبح روی آمد تمام مدت جلوی آینه می نشست حاال سر

صورتش باقی بود و مثل همیشه جذاب و مرتب به نظر می رسید؟ سعی کرد با رفتار و نگاه خسرو در این مورد 

 مطمئن بشود.

 

 "آره فراموش کرده بودم. شب چی یاسمن؟ من که نمی تونم تو رو ببرم خونه خودمون؟"خسرو گفت: 

 

 یاسمن بدون انگه از حرف او دلگیر یا ناراحت بشود به فکر فرو رفت. او راست می گفت.

 

ریم ناراحت نباش، می"خسرو در حالی که با او به سمت نیمکتی می رفت که زیر درخت بید مجنون قرار داشت گفت:

 "هتل، چطوره؟

 

 "اور کنم که دیگه داری مال من میشی؟ب"وقتی نشستند خسرو به سمت یاسمن چرخید و به چشمانش خیره شد. 

 

یاسمن چشمها را بر هم گذاشت. چقدر در کنار او احساس خوشبختی و امنیت می کرد. کاش هیچ وقت بچه دار 

نشده بود. شقایق! یک کمی نگرانم. و صدایی در درونش گفت: فقط برای اون. تصویر واضحی از چهرۀ مظلوم و ساده 

آمد. با درد چشمانش را بر هم گذاشت. آیا پشیمان شده بود؟ حرف فرشید به یادش  و مهربان فرشید پیش چشمش

 آمد. همیشه به او می گفت تو پاک ترین زن دنیایی.

 

نه! چشمهاتو نبند. وقتی به چشمهات نگاه می کنم غرق میشم. نمی دونی چه حالی بهم "خسرو دست او را گرفت. 

 "دست میده یاسی.

 

 بود، چقدر حرفهایش ... دلنشین و فریبنده بود.چقدر خسرو عالی 

 

خیلی دوستت دارم یاسمن. وقتی من و تو و شقایق با هم باشیم دیگه هیچ چیز توی دنیا نمی تونه مانع خوشبختی "

هیچ وقت "بعد سرش را خم کرد و ارام بر دست او بوسه زد.  "مون باشه. همه این روزهای سخت می گذره.

 "ه خاطر عشقمون چه سختیهایی کشیدی.فراموش نمی کنم ب
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 یاسمن به چشمان او نگاه کرد. گویی آرام تر شده بود.

 

خسرو جلوی آینه دستشویی مشغول اصالح صورتش بود. صدای ضربه زدن تیغ به دیواره دستشویی پسرش را از 

 ت می کرد.خواب بیدار کرد. آمد و به پدرش صبح بخیر گفت. خسرو همیشه با پسرش آلمانی صحب

 

 "سالم پسرم! ماتیوس من امروز چطوره؟ "

 

 "خوب ... ولی خیلی حوصله ام سر رفته. چه وقت پیش مامان برمی گردیم."

 

 زمانی که در آلمان بودند گاهی لیزا به دیدن پسرش می آمد. "زود پسرم! خیلی زود!"

 

 "اما من دیگه نمی خوام اینجا باشم؟ "

 

 "کسی تو رو ناراحت کرده ماتیوس؟"ه مشغول تراشیدن صورتش بود پرسید:خسرو همان طور ک

 

 ."نه"ماتیوس به چارچوب در تکیه زد. سرش را تکان داد و گفت:
 

 "بعد به صورتش شکلکی داد تا زیر گلویش را هم تیغ بکشد. "پس الزمه کمی دیگه صبر کنیم."خسرو گفت:

 

 "پاپا؟"

 

 "هوم!"

 

 "ازدواج کنی؟تو می خواهی "

 

 "کسی چنین حرفی به تو زده؟"خسرو لحظه ای دست از کارش کشید و با چشمان خمار و گیرایش به او خیره شد. 

 

کسی چیزی نمی تونه بگه، چون زبون منو بلد نیستن! من هم نمی فهمم اونها چی میگن. اما شما با اون خانمه که "

 "گفتی اسمش ... چراره است خیلی دوستین.

 

 "درسته ماتیوس، ولی همیشه آدم با دوستهاش ازدواج نمی کنه! این طور نیست؟"خسرو لبخند زد. 

 

بعد با بی حوصلگی راه افتاد که  "درسته پاپا!"ماتیوس چشمان آبی رنگ و خوش حالتش را به چهره پدرش دوخت. 

الن ا "ما بیدار شدین. خدا مرگم بده ...الهی من بمیرم، ش"برود. عصمت خانم که تازه از بازار برگشته بود گفت:

بر مرگم. خ"بعد خندید.  "صبحونه را آماده می کنم. ماتیوس ننه، قربونت برم، بیا تو آشپزخونه صبحانه ات رو بدم.

 "بچه زبون نفهم که حالیش نیست من چی می گم، خسرو به بچه بگو بیاد تو آشپزخونه صبحانه بخوره.

 

 "گرسنه نیستم. چیزی نمی خورم."مادر را برای ماتیوس ترجمه کرد. ماتیوس جواب داد: خسرو با صدای بلند حرف
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 "میگه نمی خورم."خسرو شانه ها را باال انداخت. 

 

خودم فهمیدم! یعنی چه نمی خورم؟ این بچه پاک از خواب و غذا افتاده. چرا یک "عصمت خانم با اعتراض گفت:

 "فکری براش نمی کنی؟

 

اون می تونه برای خودش تصمیم بگیره. البد گرسنه نیست، "ر حالی که صورتش را خشک می کرد گفت:خسرو د

 "آدم با شکمش تعارف نداره! داره؟

 

بله که داره! پدر و پسر عین همند!لجباز و یکدنده ... خسرو کی می "عصمت خانم با لحنی سرزنش آمیز پاسخ داد:

 "لوم کنی؟خواهی تکلیف ما رو با این دختره مع

 

 "با کی؟ شراره رو می گی؟ "

 

خدا مرگم بده! مگر کس دیگری هم هست. معلومه که شراره رو می گم! مگر نمی بینی هر روز میاد اینجا، دختره  "

 "رو هوایی کردی. حاال هم امروز و فردا می کنی؟

 

 ون سالم میکنه به فکر عقد و عروسینمی دونم چرا دخترای ایرانی به محض اینکه کسی بهش"خسرو گله مند گفت:

 "می افتن!

 

 "خب مادر چون پاکند. اونها که کافر نیستند چند سال...استغفراهلل..."

 

اونقدر حوله رو اون جوری به صورتت نزن!اعصابم را خرد کردی! خب یک بار بکش پایین "بعد با تغیر گفت:

 "باال.صورتت خشک میشه دیگه مادر!

 

 "نه مادر! اونجوری پوست صورت خراب میشه!"روی مبل گذاشت و با خونسردی پاسخ داد: خسرو حوله را

 

چه حرفها!یعنی پوست ما خراب شده که مثل تو نمی کنیم؟پناه برخدا! انگاری دون "عصمت خانم لب ورچید:

 "برمیچینه!

 

ب شده! تو االن فقط پنجاه و هشت بله مادر!بله که پوستت خرا"خسرو همانطور که نشسته بود پا روی پا انداخت:

 "سالته اما به نظر هفتاد ساله میای! در آلمان زن ها به سن و سال تو هنوز خودشون رو جوون میدونن و تازه...

 

از سر من پیرزن دست بردار خسرو. همون تجویز قرصهات واسه پادردم "عصمت خانم عصبی دست ها را باال برد:

 "بس بود.

 

 "چرا خودت رفته بودی بازار؟پس او مستخدمی که برات گرفتم چی شد؟"خسرو خندید:
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مگر من دیوونه ام بگذارم کسی توی زندگیم بپلکه؟تازه دست و بالش هم "صدای مادرش را از توی آشپزخانه شنید:

 "تمیز نبود!فرستادمش رفت.

 

 تلفن زنگ خورد. خسرو گوشی را برداشت.

 

 "الو خسرو!"

 

 "من!صبح به خیر،دیشب چطور بود؟هتل خوب بود؟سالم عشق "

 

 "جهنم بود."

 

 "هتل؟"

 

 "نه!حال خودم...خسرو زودتر بیا دارم دق میکنم!"

 

دی دلت به این زو"خسرو سرش را به پشتی صندلی تکیه داد. با خنده و با صدایی که بلند به نظر می رسید گفت:

 "برای من تنگ شده خوشگله؟

 

 "نیست؟مادرت صداتو نشنوه!آبروریزی میشه! کسی اونجا"

 

 "مگر فقط توی دنیا تو خوشگلی که بفهمند منظور من تویی؟"خسرو بلندتر خندید:

 

همون برمی گشت خارج "عصمت خانم جلوی آشپزخانه آمد و با شنیدن صدای خسرو سر تکان داد و در دل گفت:

و با حرص برگشت و مشغول کارش شد. زیر لب  "شده! خارجی شده!بهتر بود. الهی بمیرم.بچم از این رو به اون رو 

اون وقت فروزش میگه تقصیر خواهرزاده خودت بود! پس این شراره چی؟اون که دیگه برادرزاده "غرغر کرد:

 "خودشه! دختره احمق نمی فهمه خسرو بازیش میده.لعنت...بر پدرت صلوات خسرو!

 

 

 

 18فصل 

 

من در هتل می گذشت. در این مدت بارها برای شقایق دلتنگ شده بود اما جرات نمی کرد حوال ده روز از اقامت یاس

 خانه اش برود.

 

چند بار به امید آنکه صدای دخترکوچولویش را بشنود تلفن زده بود، اما یا فرشید گوشی را برداشته بود و یا هیچ 

 کس در خانه نبود.
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ی مانده بود؟با بی صبری کنار پنجره پشت پرده ایستاده بود و به انتظار خسرو چند روز دیگر تا تاریخ دادگاه باق

 بیرون را می پایید.

 

خسرو در حالی که از اتومبیل جدیدش پیاده میشد عینک آفتابی اش را برداشت و بعد سر بلند کرد و به پنجره اتاق 

دس زد یاسمن منتظرش است. دستی برای او یاسمن نگاه کرد. بدون اینکه او را ببیند از حرکت محسوس پرده ح

تکان داد و با قدم های بلند از خیابان گذشت. قلب یاسمن از شدت شور و هیجان فشرده شد. همیشه وقتی او را 

میدید همین حالت شیرین را در وجودش احساس میکرد. بی صبرانه منتظر ایستاد تا او در را باز کند. مرتب و 

 د.آرایش کرده منتظر او بو

 

 "خسرو؟"

 

خیلی خوب! هر طور توی می »خسرو می خواست او را در آغوش بکشد، ولی با امتناع او خودش را عقب کشید. 

 «خوای.
 

 «نمی خوام توی عشقمون که این قدر شیرینه احساس گناه کنم! هنوز طالق نگرفته ام! می خوام پاک باشم!»
 

 «منم همین طور عزیزم.»
 

 را باور نکرد. کنار او نشست که به سرعت سیگاری آتش زد. یاسمن حرف او

 

 «خسرو؟»
 

 «هوم»
 

 «از دستم ناراحت شدی؟»
 

نه! درکت می کنم! گفتی اول باید طالق بگیری! بعدش باید ازدواج کنیم! تا اون وقت هم من »او به سردی جواب داد: 

 «رو دوستانه و از روی هیچ غرضی و هیچ... حق ندارم به تو دست بزنم، اما من فقط می خواستم تو 
 

 «می دونم خسرو! می دونم تو خیلی خوبی، ولی من احمقم، من...»
 

 «کی تموم میشه؟»موهای پریشانش را عقب راند. 
 

 «هر وقت تو بخوای!»خسرو پک عمیقی به سیگارش زد. 
 

 «من می خوام، ولی...»
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مسخره اهمیتی ندی! کافی بود قبول کنی، اون وقت قاچاق هم که شده از مرز  می تونستی به این مراحل قانونی و»

 «خارج می شدیم.
 

 «ولی من نمی خوام یه عمر با ترس و لرز زندگی کنم. می خواهم از هر نظر سعادتمند و راحت باشم.»
 

تمام سالهای گذشته هرگز خسرو دود سیگارش را بیرون داد و به چهره جذاب یاسمن که مقابلش بود خیره شد. در 

 نتوانسته بود چهره او را از خاطر ببرد.

 

 «دلت براش تنگ شده نه؟ شقایش رو می گم.»
 

 یاسمن لبش را گزید و سعی کرد اشکهایش سرازیر نشود. سرش را تکان داد.

 

گفتم دلم برای  ناگهان خسرو از جا بلند شد. از سکوت او قلب یاسمن فشرده شد. لحظه ای اندیشید کاش نمی

 دخترم تنگ شده. البد خیلی عصبانی شد.

 

 «یک جوری لباس بپوش که نشناسدت! می ریم جلوی مهدش! خوبه؟!»حرف خسرو او را آرام کرد. 
 

 اشکهایی که در چشمان یاسمن حلقه زده بود فرو ریخت.

 

 

 

ش گذاشت. بیش از خارج شدن از بیمارستان فرشید ساعتش را نگاه کرد. با عجله روپوشش را درآورد و روی صندلی

ر بخش امکان داره عصر برنگردم، به دکت»در قسمت پذیرش مکثی کرد و بی آنکه به پرستار کشیک نگاه کند گفت: 

 «اطالع بده.
 

 «چشم آقای دکتر.»پرستار محترمانه اطاعت کرد. 
 

 «به هم ریخته. مدتی است خیلی»وقتی از رفتن او مطمئن شد رو به همکارش گفت: 
 

 «وحشتناکه! باورم نمیشه، انگار چند سال پیر شده!»مخاطبش سر تکان داد. 
 

 «کاش می فهمیدیم چه اتفاقی براش افتاده.»
 

مگر تو هنوز نمی دونی؟ فکر می کردم تو یکی باید خیلی بیشتر «پرستار دوم پوشۀ فلزی بیماری را برداشت و گفت: 

 و نگاه معناداری به او انداخت.« شمس اطالع داشته باشی. از اینها در مورد دکتر

 

 «مگر تو خبر داری؟»پرستار کشیک متعجبانه پرسید: 
 

 «معلومه! همه خبر دارن!»او پوشه را به سینه چسباند و در حالی که می رفت گفت: 
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 «میشه خواهش کنم به من هم بگی.»
 

اون زنشو خیلی دوست داره، فقط مرگ مادربزرگش اونو به این روز  بیخودی دلتو صابون نزن.»پرستار خندید. 

 «انداخته.
 

 «اوهوم! اینو خودم هم می دونستم!»پرستار کشیک دستش را زیر چانه گذاشت. 
 

 

 

 مهد تعطیل شده بود.

 

شده بود، شقایق در حالی که کیف کولی قرمزرنگش را حمل می کرد و موهای شانه زده اش دو سمت سرش بسته 

 آهسته و آرام جلوی در ایستاده بود.

 

دربان مهدکودک به او تذکر داد بیرون نرود. او دوباره شروع به قدم زدن کرد. از حرکات و قدم زدنهایش پیدا بود 

 منتظر است.

 

ه ای لحظ همان طور ساکت به بیرون چشم دوخته بود. اتومبیل پدرش را دید و با خوشحالی برای او دست تکان داد.

بعد دوان دوان خودش را به آغوش پدرش انداخت. فرشید مثل همیشه موهای او را بویید. بعد هر دو سوار شدند و 

آنجا را ترک کردند. شاید اگر می دانستند چشمان اشک آلود زنی از دور آن دو را تماشا می کند آن قدر با شتاب 

 نمی رفتند.

 

 

 

دادگاه آماده کرده بود. این تنها مکانی بود که خسرو نمی توانست او را همراهی یاسمن خودش را برای رفتن به 

کند. رو به روی درهای بزرگ و گشوده دادگاه ایستاده بود. احساس عجیب و باور نکردنی ای داشت. شقایق جلوی 

تب بسته شده بود چشمانش مجسم شد، همان طور که آخرین بار او را دیده بود، با موهایی که در دو سمت سرش مر

 و او را مثل یک خرگوش کوچولو دوست داشتنی نشان می داد... با همان کیف قرمزرنگش.

 

کاش می توانست همه چیز را تمام کند. یعنی مایل بود سر زندگی اش برگردد. فرشید آن قدرها هم بد نبود که 

ر مختلف گیج و مستاصل شده بود. شاید اگر بخواهد از او جدا شود. فرشید او را خیلی دوست داشت. از هجوم افکا

فرشید همه چیز را فراموش می کرد و او را می بخشید... اما نه! او هیچ وقت نمی تواند به چشمی که در گذشته به من 

نگاه می کرد به من نگاه کند. من چرا مثل دیوانه ها این فکرها رو می کنم. من عاشق خسرو هستم، همیشه بودم و 

. فقط کنار اونه که می تونم با آرامش و سعادت زندگی کنم. من و خسرو با عشق بی حد و عالقمون و با خواهم بود

همۀ وجود می تونیم شقایق رو هم خوشبخت کنیم. وقتی از پله ها باال می رفت ذهنش از این حسرت که کاش هرگز 

 دختری به دنیا نیاورده بود پر شد.
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یش از او رسیده بود به محض دیدنش مشتاقانه از جا بلند شد. به سرعت چشم از وقتی به سالن رسید فرشید که پ

شوهرش گرفت. نگاهش را به نقطه ای دیگر کشاند. فرشید آهسته سر جایش نشست. بعد پیش خود گفت: چقدر 

 نه!شکسته شده! چشمانش را بر هم نهاد. موهای سفید سرش زیادتر شده. احمق! چرا نمی خواد واقعیتو قبول ک

 صدایی در درونش گفت: چون عاشق توئه... صدای دیگری هم گفت: منم عاشق خسرو هستم.

 

 کسی نام آن دو را خواند. با عجله به اتاق مورد نظر رفت. پس از مقدمات معمول پرونده قرائت شد.

 

 قاضی رو به او نمود.

 

؟ با علم به اینکه او هیچ گونه فساد اخالقی و اعتیاد خانم فرهودی، آیا هنوز هم مصرید که از شوهرتون طالق بگیرید»

 «و سایر مواردی که موجب ابطال عقد بین زن و شوهر می گردد را ندارد؟
 

 «بله آقای قاضی.»یاسمن بی تفکر و سریع جواب داد: 
 

 «د؟دگاه باشد ارائه دهیآیا هنوز هم نتوانسته اید علت معلوم و قابل قبولی برای جدایی از شوهرتان که مورد قبول دا»
 

این دفعه یاسمن با بی زاری آشکاری به فرشید نگاه کرد که در بلوز و شلوار خاکستری غمگین و شکسته و خسته 

 «متأسفانه بله.»نشان می داد. 
 

 قاضی فرشید را مورد خطاب قرار داد.

 

واست طالق داده و حاضر نیست با شما به آقای فرشید شمس! آیا شما، با علم و اطالع بر اینکه همسرتان دادخ»

 «زندگی مشترک ادامه دهد هنوز مصرید او را طالق ندهید و هم چنان به زندگی با او ادامه دهید؟
 

یاسمن پیشاپیش جواب او را حدس می زد. تمام جلسه های گذشته دادگاه و تمام روزهایی که سعی کرده بود به او 

گفته بود دیگر هرگز با او زیر یک سقف زندگی نخواهد کرد، همین جواب تکراری را بفهماند دوستش ندارد و به او 

 از او شنیده بود. نمی توانم از زنم جدا بشم، دوستش دارم!

 

فرشید لحظاتی به یاسمن نگریست که با بی زاری از او رو گردانده و منتظر جوابش بود. بعد با صدایی گرفته و فوق 

القش می نه جناب قاضی، ط»توانست فقط از انعکاس قلبی شکسته سرچشمه گرفته باشد گفت: العاده رنجیده که می 

 «دم.
 

منشی دادگاه با تعجب به او زل زد، چون در طول جلسات دادگاه همیشه پرونده او را با کنجکاوی دنبال می کرد و از 

 تعجب بود.عشق و محبت مردی که همسرش او را نمی خواست و حاضر به جدایی نبود، م

 

 یاسمن خودش را کنترل کرد تا فریاد نکشد.
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همون طور که خودش می خواهد، البته شاید الزم به توضیح نباشد که مقصود من از این کار چیه، »فرشید ادامه داد: 

.. اما دوست دارم بدونه... من قسم خورده بودم اونو خوشبخت کنم... همه آرزوی من هم همین بود، خوشبختی او.

بغضی که راه گلویش را بسته بود امکان ادامۀ صحبت « حاال که می بینم او با جدایی از من احساس سعادت می کنه...

 را به او نداد. حاضران در جلسه تحت تأثیر قرار گرفته بودند.

 

 یاسمن با وجود وجدی که از شنیدن خبر آزادی خودش داشت نم اشکی را در چشمانش احساس کرد.

 

شما یک فرزند دختر هم دارید؟ آیا برای او دادگاه باید تصمیم »ضی سکوت کرد و پس از چند لحظه پرسید: قا

 «بگیرد یا توافقی صورت گرفته؟
 

من می تونم نگهش دارم. قبالً هم گفتم، خودش هم می دونه. اون دکتره جناب »یاسمن با نگرانی به او خیره شد. 

و نزدیک بود بگوید که شاهد بود « دختر بچۀ چهارساله و نیمه مراقبت کنه. قاضی، وقتش رو نداره که از یک

 دخترشان یک ساعت پس از تعطیل شدن مهد منتظر پدرش مانده.

 

اگر او بچه رو به من بده، من هم از همۀ حق و حقوقی که دارم می گذرم، هیچ چیز دیگه ای »حرفش را عوض کرد. 

 «هم... 
 

 «آقای قاضی! من دوست ندارم از دخترم جدا بشم!»زد.  فرشید لبخند بی رمقی
 

یاسمن با حرص سرش را باال گرفت. بدون شقایق این حکم طالق برایش چندان ارزشی نداشت. قاضی رو به او گفت: 

 «شما دلیل محکمی برای نفی صالحیت همسرتون در نگهداری و حضانت بچه دارید؟»
 

 ف بزنم؟ علیه عشق خودم... نه، من چه دلیلی می تونم داشته باشم.فرشید فکر کرد: یعنی علیه او حر

 

نه جناب قاضی. من هیچ دلیلی علیه مادر دخترم ندارم، ولی با این حال حاضر نیستم حضانت دخترمو به ایشون »

 «بسپارم.
 

ازدواج نکردن  با این حال در این قسمت خواست شما مطرح نیست آقای شمس، طبق قانون در صورت»قاضی گفت: 

 «ایشان، حضانت فرزند مؤنث تا هفت سالگی به مادرش تعلق می گیره!
 

فرشید احساس کرد دیوارهای اتاق به او نزدیک و نزدیک تر می شوند. حتی تصور جدایی از شقایق برای او دیوانه 

ت این را ندارد که بگوید نتوانست جمله اش را کامل کند. احساس کرد قدر« ولی ایشون می خواهد...»کننده بود. 

 همسرش به خاطر ازدواج با مرد دیگری دارد از او جدا می شود.

 

تا زمانی که خانم فرهودی، یاسمن فرهودی، ازدواج مجدد نداشته باشد، طبق قانون »قاضی رو به هر دوی آنها کرد. 

در صورتی که ازدواج مجددی در  حضانت بچه تا هفت سالگی به ایشان تعلق می گیره. الزم به تذکر است که فقط

میان نباشد، در غیر این صورت پدر دختر، آقای فرشید شمس می توانند از طریق دادگاه، سرپرستی دختر خودشان 
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را به عهده بگیرند. در قسم اول نیز پدر فرزند می تواند مطابق قانون و تعیین تاریخی در هفته فرزندش را مالقات 

 «مخالفت با موازین شرع و قانون شناخته می شود. کند و مخالفت مادر فرزند
 

یاسمن نفس راحتی کشید. گویی همه غصه ها و اضطرابهایش تمام شده بود. احساس کرد درست حال هفده 

سالگیش را دارد، همان زمان که با خسرو قدم می زد و در قلبش یک دنیا شور و احساس و عشق موج می زد. از 

 ی حد و حصرش تمام تنش لرزش خفیفی گرفت.احساس آزادی و رهایی ب

 

از شدت خوشحالی گرفتن حکم حضانت فرزندش روی پا بند نبود، اما به محض خواندن اولین جمله دلهرۀ موهومی 

 در قلبش احساس کرد.

 

ه والد د کوالده به هیچ عنوان حق ندارد طفل را بی خبر و بدون رضایت والدش از کشور خارج کند و یا به مکانی ببر»

 «از مالقات او محروم شود.
 

عاقبت قرار بر این شد که روزهای جمعه فرشید به دیدن دخترش برود. ختم جلسۀ دادگاه اعالم شد و هر دو از اتاق 

خداحافظ یاسمن. امیدوارم هیچ وقت از کارت پشیمون نشی، »بیرون آمدند. یاسمن بی اراده مکثی کرد. فرشید گفت: 

قصر رؤیاها و سعادتی که برای خودت ساختی رو از دست بدی. در مورد شقایق هم مواظبش باش. چون نمی خوام 

ه و پس از سکوت طوالنی و دردناکی که ب« اون از تنهایی می ترسه. خواهش می کنم بیشتر از گذشته به فکرش باش!

 «، فردا صبح بیا ببرش.شقایق رو آماده می کنم»نظر فرشید تلخ ترین لحظه های زندگیش بود ادامه داد: 
 

یاسمن احساس کرد چقدر خوب شد که فرشید حقیقت را قبول کرد. واقعیت زندگیشان را، هر چند برای او تلخ بود، 

 پذیرفت.

 

خیلی سعی کرد در مقابل فرشید چیزی بگوید، ولی سدی مثل حس شرم و یا حقارت او را وادار به سکوت کرد. 

آنچه فکر می کرد بزرگوار است. پس از رفتن فرشید هم چنان سر جایش بهت زده  احساس می کرد فرشید بیش از

 مانده بود. احساسات و افکار گوناگونی در ذهنش می چرخید.

 

 آن روز با این اندیشه که خبرهای خوشی به خسرو خواهد داد، محوطه را ترک کرد.

 

 

 

ند، مشغول آماده کردن وسایل شقایق بود. شقایق روی لبه فرشید مثل مجسمه ای که او را از اندوه تراشیده باش

 تختش نشسته بود.

 

 «اوه بابا، الزم نیست اون همه چیز برام بگذاری. مگر قراره دیگه برنگردم؟»
 

 «هیچ وقت این حرفو نزن عزیزم!»فرشید با چهره ای در هم و آشفته به او نگاه کرد. 
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کاش بیشتر روزها پیش »بعد اخمها را درهم کرد و با حالت معصومانه ای گفت:  «پس اون لباسها رو سرجاش بگذار.»

 «هم بودیم و فقط یک روز مامانو می دیدم.
 

فرشید هم همین آرزو را داشت. لبخند تلخی زد و مقابل او نشست، بعد خم شد و دستهای کوچک او را گرفت. 

 «یلی دلتنگ میشم.چقدر احساسات ما مثل همه دخترم. منم از دوری تو خ»
 

خیلی زود بغض گلوی کوچک شقایق را گرفت. با درخشش قطره های اشک در چشمان معصوم او قلب فرشید از 

 «اوه عزیز بابایی، قولی که داده بودیم رو فراموش کردی... به همین زودی!»درد آکنده شد. 
 

و انگشتهای کوچک « . شش روز خیلی زیاده.نه! ولی من شما رو خیلی دوست دارم، نمی خوام از شما جدا بشم»

 «این قدر! ببین چقدر زیاده!»دستش را مقابل دیدگان پدرش گرفت. 
 

 «این قدر!»فرشید با مالیمت دست او را گرفت و انگشت دیگرش را هم کنار بقیه قرار داد. 
 

 «خیلی زیادن، نه؟»شقایق دستهایش را از دست او خارج کرد. 
 

 تکان داد و چشمها را بست. حاال قطره های اشک او بر صورت مهربان و خسته اش می چکید. فرشید سرش را

 

ولی ما به هم قول داده بودیم بابا، فراموش کردی؟ تو نباید گریه »این بار شقایق بود که اشکهای پدر را پاک کرد. 

 «کنی.
 

 «هر چی تو بگی عزیز دلم! چشم بابایی! چشم...»فرشید بی تابانه موهای دخترش را بویید. 
 

و دستهایش را دو طرف گوشهایش گذاشت. فرشید هم با دنیایی « پس بیا با هم ترانۀ خودمونو بخونیم!»شقایق گفت: 

 «خرگوش من چه نازه؟ گوشهاش خیلی درازه / پوستش سفید و نرمه / مثل بخاری گرمه.»اندوه از او تقلید کرد. 
 

می خوره برگ »ت پرده ای از اشک چهرۀ معصوم دختر کوچولویش را می دید. صدای فرشید می لرزید و پش

 «کاهو...
 

ساعتی بعد یاسمن شقایق را دید که مقابل در خانه شان ایستاده بود، ساک کوچکی کنارش بود و خرگوش پالستیکی 

برات تنگ شده بود! آخ خیلی دلم »سفیدش را هم همراه داشت. مشتاقانه به سمتش دوید و او را در آغوش کشید. 

 «دختر نازم... خیلی دوستت دارم.
 

 شقایق او را بوسید و برای رفتن هیچ اعتراضی نکرد. همان طور که پدر عزیزش از او خواسته بود.

 

 فصل نوزدهم:

 

 "یاسمن، یک خبر خوش! قبل از اون باید قول بدی هیچ مخالفتی نکنی. "
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 .یاسمن به چشمان خسرو نگاه کرد
 

 "این چیزیه که هردوی ما رو نجات میده. "

 

 یاسمن به دست خسرو که داخل جیبش شد نگاه کرد.

 

 "اینها چیه؟ "

 

خسرو نفس عمیقی کشید و مدارکی که توی دستش بود را روی میز مقابلش گذاشت. یاسمن گیج و مبهوت او را 

 نگاه کرد.

 

 "مدارک جعلی! "

 

 "خسرو من به تو گفته بودم که ..."ند.یاسمن با حرص رو گردا

 

می دونم! خودم می دونم  "خسرو با عصبانیت و خشمی بی اندازه دستها را در موهای بلند و خوش حالتش فرو برد. 

تو چه چیزهایی گفتی؟ ولی به فکر من هم باش. ... یعنی فکر می کنی اون مرتیکه االغ نفهم راضی میشه دخترشو به 

 "یال راحت با یه مرد دیگه ازدواج کنی و بچه اش را هم به همراه خودت ببری خارج؟!تو بده تابا خ

 

 "ولی ما این همه سختی کشیدیم که ... "

 

یاسمن! چرا نمی خوای بفهمی. هیچ وقت زندگی باب میل آدم نیست. الزمه "خسرو مستقیم به چشمان او نگاه کرد.

 "ی رو داشته باشی.که یک چیزهایی رو از دست بدی تا چیزهای

 

 آیا الزم نبود در زندگی گذشته اش هم به این موضوع بیاندیشد و سعادت دخترش را ...

 

 "یاسی؟"

 

تو دو راه داری. می تونی بچه رو به پدرش بدی و با خیال راحت با هم ازدواج "یاسمن با درماندگی به او نگاه کرد. 

ونی قبول کنی که بقیه زندگیتو با مدارک جعلی سر کنی. عوضش دخترت رو کنیم و بریم زندگیمونو بکنیم و یا می ت

هم کنار خودت داشته باشی. ما به هیچ طریق دیگه ای نمی تونیم شقایق رو از مرز خارج کنیم ... بغیر از قاچاق. اون 

. چرا متوجه نمی هم مدراک جعلی می خواد. ما به هیچ طریقی نمی تونیم با هم ازدواج کنیم،غیر از مدارک جعلی

شی؟ تو نمی تونی هم یاسمن فروزش باشی و هم خانم فرهودی که مادر شقایق شمسه! سر و کار ما با پلیسه یاسمن. 

 با دقت بیشتری به چهرۀ او که به فکر فرو رفته بود نگاه کرد. "می فهمی؟

 

ه دیگه رو به تو ببخشه یا راضی بشه کما نمی تونیم صبر کنیم تا اون دکتر بی شعور بخواد تصمیم بگیره که بچه "

 "هفته ای یک بار اونو نبینه. در ضمن ممکنه از ما شکایت کنه و کارمون با پلیس بین الملل هم بیفته.
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 یاسمن سر بلند کرد و به مدارکی که روی میز بود چشم دوخت.

 

اور کن به خاطر این کار سابقه برشون دار بخون! کلی خرج کردم و زحمت کشیدم تا جور شدند. ب"خسرو گفت:

خودمو هم دارم زیر سوال می برم. همین طور پسرم رو ... فقط به خاطر تو یاسمن! به خاطر تو ... ما مجبوریم تا آخر 

عمر با اسمهای دیگه ای زندگی کنیم. یاسی! خواهش می کنم درک کن. اینها همه به خاطر اینه که من و تو تا پایان 

 "عمر با هم باشیم.

 

 "دوستت دارم خسرو! دوستت دارم و بدون تو می میرم."یاسمن بی طاقت خودش را در آغوش او انداخت. 

 

 با وجود قولی که خسرو داده بود در آخرین روز مالقاتش به یاسمن گفت:

 

بیاین! از او  فرمتاسفانه نتونستم برای خودم و ماتیوس مدارک جعلی تهیه کنم. تو و شقایق باید تنهایی به این س "

گذشته ما باید زودتر از شما اونجا باشیم که بقیه کمتر شک ببرند. همین جوریش هم باید دعا کنیم که موضوع لو 

 "نره! همین که فرشید بفهمه تو کجایی همه چیز رو حدس می زنند.

 

داد، او فقط تصمیمهایی  و فکر کرد مگر خسرو هم به حرف دیگران اهمیت می "خسرو، من از ترس سکته می کنم. "

 را که خودش می گرفت درست می دانست.

 

ترس؟ مسخره است. تو زن شجاعی هستی عزیزم. راه زیاد طوالنی نیست. همه چیزهایی رو که الزم دارین براتون  "

د زندگی آماده کردم. مردی که شما رو از مرز خارج می کنه مورد اعتماد منه. خیالت راحت باشه عزیزم ... خیلی زو

 "شیرین خودمون رو آغاز می کنیم!

 

 "خسرو ... با این حال الزم نبود که ... یعنی اگر موضوع قاچاق رفتن بود، می تونستیم با اسم و ... "

 

عزیزم، مطمئن باش به محض غیبت و رفتن ما همه به من شک می کنند. اون دکتر احمق "خسرو سرش را تکان داد. 

 نبال دخترش تا اون سر دنیا هم میاد. تو می خوای همیشه با ترس و لرز زندگی کنیم؟!!!هم اگر الزم باشه د

 

چندبار باید این موضوعو بهت بگم یاسی؟ خودت گفته »رو گرداند و گفت:« تازه اگر اون اسم تو رو به پلیس بده...

 «یودی از این جور زندگی متنفری! می خوای یه عمر فراری باشی؟
 

یاسمن! مطمئن باش من سعادت شما رو می خوام... »خواست حرفی بزند که خسرو او را خاموش کرد.یاسمن می 

 «دوستت دارم عزیزم.
 

یاسمن سرش را روی شانه او گذاشت. با وجود این همه دلهره و هراس و اضطراب او چه تکیه گاه امن و خوبی بود. 

جدیدی زندگی می کردند هرگز کسی نمی توانست کوچک البد خسرو راست می گفت. اگر تا پایان عمر با هویت 

 ترین خطری برای زندگی ارام و بی دغدغه شان ایجاد کند.
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وقتی خسرو رفت، به مدارکی که روی میز بود نگاه کرد. به شناسنامه خودش و شقایق. مری اشمیت و راینی اشمیت 

ر قلبش نگه می داشت. نام ئاقعیش را، هویتش را، ایسلر. عکسها مطابقت داشت، اما حاال او باید همه چیز را د

 مذهبش را و همه گذشته اش را... اندیشید: زندگی در کنار محبوبش ارزش همه اینها را داشت.

 

 در اتاق کوچکم پا می نهد

 

 بعد من با یاد من بیگانه ای

 

 در بر اینه می ماند به جای

 

 تار مویی، نقش دستی، شانه ای

 

 از خویش می مانم ز خویشمی رهم 

 

 هرچه برجا مانده ویران می شود

 

 روح من چون بادبان قایقی

 

 در افقهای دور پنهان می شود

 

سوار شدن به قایق، برای یاسمن، در حالی که دخترش را در اغوش داشت خیلی سخت بود. دل به هم خوردن و 

 غش امده بود.تهوع شدید، بداقبالی دیگری بود که در طول راه سرا

 

ساعتی بعد که کمی حالش بهتر شد به اطرافش نگاه کرد. تا چشم کار می کرد اب بود! اب دریای عمیق و ابی رنگ و 

 بی انتها. وحشتی عظیم در قلبش احساس کرد.

 

پیاده  غیر از او و دخترش یک پسر و دختر جوان و سه مرد دیگر عرب زبان هم بودند. قرار بود همگی زودتر از او

 شوند و تنها او و دخترش به سفر دریایی ادامه دهند.

 

صدای قایق موتوری که از دور شنیده شد. همان باعث شد مرد راهنما موتور قایق را خاموش کند و دوربین را 

 دراورد. چند لحظه همه نفسهای خود را در سینه حبس کردند. مرد اهسته شروع به پارو زدن نمود.

 

تر جوان سرش را روی شانه مردی که همراهش بود گذاشت و به صدای بلند شروع بع گریه کمی بعد دخ

 «سیروس! بیا برگردیم... تورو خدا.»کرد.
 

مردی که سیروس نامش بود سعی کرد او را ارام کند. مردهایی که هیکلهای درشتی هم داشتند و به زبان عربی 

اندام بود خودش را جمع و جور کرد و به زن جوان تشر زد. زن حرف می زدند به انخا خندید. سیروس که الغر 
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دوباره گریه کرد و سیروس سعی کرد او را ارام کند. یکی از مردان عرب که دندانهای سفید و پهن و فاصله داری 

داشت برگشت و بیهوده با سیروس دست به یقه شد. چیزی می گفت که سیروس متوجه نمی شد. این طور به نظر 

ید که او می خواست از زن جوانی که همراه او بود و گریه می کرد دفاع کند. از تکانهای شدید ان دو قایق هم می رس

تکان می خورد. شقلیق که خوابش برده بود با وحشت از خواب پرید و بازوان مادرش را چنگ زد و به اطراف نگاه 

 کرد.

 

ر جای خودشان نشستند. شقایق از دیدن اسلحه دردستان مرد عاقبت وقتی مرد راهنما کلتش را بیرون اورد، هردو س

وحشتزده جیغ کشید. یاسسمن هم از شدت ترس زبانش بند امده بود. سعی کرد دخترش را ارام کند، ولی او 

همچنان گریه می کرد. یاسمن با دستانی لرزان خرگوش کوچولوی او را به ان عادت داشت از کیفش بیرون 

و توی گوشش گفت ساکت باشد. خرگوش از دستهای شقایق به میان اب پرت شد. او فریاد کنان « بیا عزیزم!»کشید.

 می خواست عروسکش را از اب بگیرد. یاسمن به زحمت توانست اورا نگهدارد، اما او دوباره تقال کرد. یاسمن گفت:

 

 «قول میدم یکی دیگه برات بخرم.»
 

 «اما من همونو می خوام.»
 

 ا با چشمانی دریده به ان دو خیره شده بود. پیدا بود از سروصدای شقایق نگران است.مرد راهنم

 

 «مگر نمی بینی رفت زیر اب. <بسه! بسه! صداتو ببر دیگه»یاسمن گفت
 

عروسک روی اب با امواج دور و دورتر شد. شقایق با چشمانی اشک الود دور شدن ان را نظاره می کرد، تا وقتی که 

میان امواج ناپدید شد و او با درد چشمانش را بر هم گذاشت. چقدر از دریا متنفر بود. یاد پدرش افتاد.  عروسک در

 سر بر اغوش مادرش نهاد.

 

پیمودن بقیه راه پر مخاطره در صحرا و بیابان و تشنگی شدید، ضعف بی حدی در پی داشت که انان را از پا انداخت. 

از یاس و ناامیدی و حسرت روزهای ارام گذشته پر کرد. پس از دوازده روز  این اتفاقات تلخ وجود یاسمن را

مسافرت طاقت فرسا، در حالی که دیگر رمقی برایشان نمانده بود به قطاری رسیدند که باید انها را به مرز می رساند. 

 دوباره به مدت سه روز مسافرت خسته کننده ای را با قطار در پیش گرفتند.

 

چشمان یاسمن به چهره جذاب و مردانه خسرو افتاد که منتظرشان بود احساس کرد همه خستگیها و  عاقبت وقتی

 هرانچه ضعف و سستی و وحشت در وجودش بود بسان دودی به هوا رفت.

 

خسرو در ایستگاه قطار بود.یاسمن دستش را از دست شقایق بیرون کشید و با شوق بی اندازه ای از پله های قطار 

 دوید و مشتاقانه خود را به گردن خسرو اویخت.پایین 
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هفته بعد یاسمن در خانه قشنگ خسرو، گذشته اش را مثل کابوسی می دید که با بیداری در یک روز خوش پایان 

یافته بود. برای او یاد گرفتن زبان کمی مشکل بود، اما به هر شکل او مدتی بعد یک زن المانی به نظر می رسید، 

ه مدارکش نیز هویت او را ثابت می کرد. دختر کوچکش نیز راینی اشمیت ایسلر واقعی بود. او کم کم همان طور ک

 زبان مادری اش را خودش را هم فراموش می کرد. از این پس انها مری و راینی نامیده می شدند.

 

که در را روی او گشوده بود فرشید چندین بار زنگ خانه اقای فرهودی را فشرد. با حالتی مضطرب و هراسان به رضا 

 «یاسمن اینجاست.»گفت:
 

نه، از وقتی یاسمن از شما جدا شده پدرم به هیچ عنوان با او حرف نمی زند. او هم اینجا نمی »رضا سرش را تکان داد.

 «اید. توی همون هتله!
 

 «نسرین چی؟ ازش خبر نداره؟»
 

ز که تماس گرفته بود راجع به او از ما می پرسید.نه،نه مطمئنم بی فکر نمی کنم نسرین ازش با خبر باشه. همین امرو»

 «خبره!
 

قرار بود امروز شقایق را ببینم، یعنی هر جمعه می رم دنبالش... ولی »فرشید با درماندگی دستش را به در تکیه داد.

 «نبودند.
 

شاید رفته باشند جایی! خوب یاسمن، :»رضا در حالی که هنوز از جدایی یاسمن از فرشید ناراحت و متعجب بود گفت

دوستهای زیادی داره، البته من این جور فکر می کنم. چون هفته پیش که مامان براش مقداری پول برده بود یاسمن 

انها را پس داده بود و گفته بود از یکی از دوستهام قرض گرفتم و وقتی رفتم سرکار بهش پس می دم. الزم ندارم... 

د، چی شد که این جور شد؟ یعنی شما که خیلی خوشبخت بودین! می دونم همه اش تقصیر یاسمنه. به راستی اقا فرشی

خدا همه ما اونقدر ازش ناراحتیم که باهاش حرف نمی زنیم. بابام که نمی تونه ریختشو ببینه! حاال شایدم سرش به 

 «سنگ خورد و پشیمون شد.
 

باه میرم ببینم شاید برگشته باشند. شاید من ساعتو اشت»، اهسته گفت:فرشید درحالی که متوجه گفته های رضا نبود

 «کرده ام... خدای من، شقایق.
 

 «فرشید بیچاره بود؟»پس از رفتن او، رضا در حیاط رابست. مادرش به محض دیدن او با حالتی دلسوزانه گفت:
 

 «چیز تمام که این دختره کم عقل و بی شعور...بله! جناب اقای دکتر! متخصص و فهمیده وبه قول شما همه »رضا گفت:
 

خیلی خوب توام! بیخودی به اون بدبخت حرف نزن. خودش هم دلش خونه. نمی »مادرش به او چشم غره ای رفت.

دونم چه دردی داشت که از فرشید جدا شد، ولی وقتی رفتم دیدمش بچه ام رنگ به رو نداشت... حاال شایدم فرجی 

 .«شد و سر عقل اومد
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 «دیدین! دیدین خودتون هم می دونید که یاسمن یک ذره عقل توی کله اش نیست.»رضا حق به جانب گفت:
 

خدا شاهد، به جون فیروزه اگر دست از پا خطا کنه، »بعد ناگهان از سر اندیشه ای که از ذهنش خطور کرد گفت:

 «سرشو می برم می گذارم روی سینه اش.
 

ر شمس به بیمارستان رفت همه از دیدن او تعجب کردند. دکتر جاویدی، دکتر بخش، خیلی صبح روز بعد وقتی دکت

 زود به اتاق او رفت.

 

 «حالتون خوب نیست؟»
 

 «چرا! چرا! خوبم.»دکتر شمس نفس عمیقی کشید و گفت:
 

 «اتفاقی افتاده دکتر؟»
 

 «نه. یعنی... مهم نیست! امیدوارم اشتباه کرده باشم.»
 

 «ببین دکتر...»ر جاویدی که از ماجرای جدا شدن او از همسرش بااطالع بود و دوست او محسوب می شد گفت:دکت
 

 «خواهش می کنم ناصر، این قدر به من نگو دکتر! من از یک بیمار دم مرگ هم ضعیف ترم.»او بی حوصله رو گرداند.
 

 «خیلی خوب، پس می گی چی شده یا نه؟»
 

من بدون او می میرم. سرقرار »بعد با حالتی دردناک پشمانش را برهم گذاشت.« و هم با خودش برده.او رفته! بچه ر»

 «این جمعه حاضر نشد. البد شقایقو با خودش برده جایی که دیگه من نبینمش.
 

 شاید اشتباه می کنی؟ شاید هفته اینده اونو بیاره.:»

 

 «امیدوارم.»
 

 «حاال می خواهی چه کار کنی؟»
 

 «هیچ! تا هفته دیگر صبر می کنم، اگر خبری نشد اقدام می کنم.»مدتی سکوت کرد و بعد با لحنی گرفته گفت:
 

سعی کن ارام باشی. تو فقط به خودت تعلق نداری فرشید! جون خیلی از »دکتر جاویدی دستی روی شانه او گذاشت.

 «لجه کنی.ادمها دست توست. باید قوی باشی و بتونی بیمارانت رو معا
 

چانه فرشید، لرزشی خفیف گرفت و در اتاق شرع به قدم زدن کرد. مقابل کتابخانه ایستاد.اشک او را هرگز کسی 

 بعضی از ادمها لیاقت عشق رو»ندیده بود. دکتر جاویدی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و ناراحت بود گفت:
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دکتر سیاهپور رو به جای تو به بخش »د تا او را تنها بگذارد گفت:بعد در حالی که از در خارج می ش« ندارند فرشید.

 «جراحی می فرستم.
 

فرشید چیزی نشنید. چهره شقایق پیش چشمش بود. صدای اشنا و کودکانه اش در خاطرش پیچید. بابایی، خیلی دلم 

 برات تنگ میشه!

 

 فرشید چشمانش را برهم گذاشت. اشک چهره او را پوشانند.

 

 بیستم فصل

 

لی خیلی دیر کرده... خی»مری در حالی که مقابل پنجره ایستاده بود و مرتب به ساعتش نگاه می کرد، زیرلب گفت:

 «دیر کرده.
 

 راینی و ماتیوس پشت میز نشسته بودند و در حال خوردن گوشت گوساله و قارچ سرخ کرده بودند.

 

مامان! تو گرسنه ات »گوشت به دهانش نزدیک می کرد گفت:راینی سرش را بلند کرد و همان طور که تکه ای 

 «نیست؟
 

بهتره غذاتو بخوری. اون »مری که به شدت ذهنش مشغول بود متوجه او نشد. عوض او ماتیوس با لحن تندی گفت:

 «ترجیح میده که تو فقط ساکت باشی.
 

ای او را برای خودش حالجی کرد و بعد راینی که هنوز چندان به زبان او تسلط نیافته بود، به زحمت جمله ه

 «ولی اون غذا نخورده.»گفت:
 

 «پاپا همیشه همین طوره! اگر بخواد منتظر او بمونه خودش گرسنگی می کشه.»ماتیوس شانه ها را باال انداخت.
 

 «او همیشه در میاد؟»
 

 «ت داره شبها دیر به خونه برگرده.مامی به خاطر همبن از او بدش می اومد. او عاد»ماتیوس سرش را تکان داد.
 

 «یعنی اون هر شب باید منتظر پاپای تو بمونه؟»چهره معصومانه راینی حالت گرفته و محزونی پیدا کرد.
 

ماتیوس تکه بزرگ گوشتی راکه به خوبی پخته شده بود جلوی خودش گذاشت و با سس مخصوص اغشته کرد و با 

 اشتها شروع به خوردن نمود.

 

 «مامان! می تونم غذامو نخورم؟»ینی دوباره مادرش را صدا زد.را
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ولی تو که چیزی نخوردی عزیزم؟ این غذا رو »مادرش به بشقاب او که تقریبا دست نخورده بود نگاهی انداخت.

 «دوست نداشتی؟
 

 بعد متوجه ماتیوس شد که با اشتهای زیادی شامش را می خورد.

 

 «کی بر می گرده؟ماتیوس، نمی دونی پدرت »
 

 .«چرا یک ساعت به صبح»ماتیوس با دستمالی که جلوی سینه اش بود گوشه دهانش را پاک کرد و با دهان پرگفت:

 

 «ممکنه یک بار دیگر تکرار کنی؟»چشمان مری گرد شد.
 

 ماتیوس حرفش را تکرار کرد.

 

 «گویی هستی؟ایا به تو نگفته اند که پسر دروغ»مری حرف او را باور نکرد.
 

ماتیوس چند لحظه به چهره مری نگاه کرد. چقدر از همسر جدید پدرش بیزار بود. سعی کرد کلمه ها را یکی یکی 

 ادا کند تا او متوجه شود.

 

 «درست همین طوره خانم! و گفته اند که من از این لحاظ خیلی به پدرم شبیه هستم.»
 

ساکت شو! بهتره غذاتو بخوری. فکر نمی کنی این طوری خیلی چاق .»مری از وقاحت او دست جلوی دهانش گرفت

 «میشی؟! پسربچه ای به سن تو حداکثر باید نصف اونچه رو که تو توی بشقابت ریختی رو بخوره.
 

ماتیوس نگاه بی تفاوتی به او انداخت و بدون انکه به حرفهای او اهمیت بدهد سس مقابلش را برداشت و دوباره 

 به سس اغشته کرد و مشغئل خوردن شد. غذایش را

 

راینی در حالی که گئشه ای کز کرده بود خوابش برد. مری با دلسوزی به این صحنه نگاه کرد. خم شد و او را بغل 

مامان؟ خواهش »کرد و به اتاق خوابش برد. وقتی می خواست از اتاق بیرون برود صدای ظریف و مالیم او را شنید.

 «ذار. من از تاریکی می ترسم.می کنم تنهام نگ
 

 او بیش از گذشته سعی می کرد به دخترش توجه کند.« باشه عزیزم! تا وقتی بخوابی کنارت می مونم.»

 

 «مامان؟»
 

 «بله عزیزم.»
 

 «من دیگه بابایی رو نمی بینم؟»
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 ندگی جدیدی دارد و حتی پدر جدیدی.مری سرش را تکان داد. مانده بود که به او چه بگوید. او باید می فهمید که ز

 

عزیزم تئ یک پاپای خوب داری! اون خیلی خم دوستت داره، قول داده فردا تو رو به پارک ببره! خوش به حالت... »

 «البد سوار چرخ و فلک هم می شی.
 

 «ولی من اونو دوست ندارم. از چرخ و فلک هم می ترسم! من نمی خوام به پارک برم.»
 

 «ه عزیزم، هر طور مایلی.باش» 
 

شاید دوست داشته باشی به سینما بری؟ او تو رو به هرجایی که دوست »کنار تخت او نشست و دستش را گرفت.

 «داشته باشی برای گردش می بره.
 

 رایینی سر کوچکش را تکان داد.

 

نه ی او را بوسید و موهایش را  و خم شد و گو«پس دوست داری تو خونه بمونی و توی کار ها به من کمک کنی ؟»

 نوازش کرد.

 

 «حاال بخواب عزیزم.»
 

 راینی سعی کرد گریه نکند.می دانست اشک های او مادرش را ناراحت و مکدر می کند،اما نتوانست.

 

 «اوه مامان بابایی منتظر من است.»
 

ندلی که پایه های مدور داشت نشسته بود مری در در حالی که از امدن خسرو نا امید شده بود،همانطور که روی ص

 خوابش برد.

 

وقتی چشمانش را گشود خسرو را دید که با پیزامه اش نشسته است .با آنکه از دیدن او خوش حال شد ونگرانی اش 

در مورد او برطرف گردید،اما سعی کرد با او سیاست مدارانه رفتار کند و از او بازخواست کند .پاسخ به پرسش های 

ری برای خسرو خیلی خسته کننده بود با این حال همانطور که روی صندلی بزرگ و راحتیش نشسته بود سیگار می م

 کشید و با او صحبت می کرد.

 

مری خواهش می کنم شلوغش نکن .من به جز زندگی کردن توی این خانه و انجام وظایف زناشویی کار های دیگه »

خسرو !من...تو ادمو کالفه میکنی.اخه شرکت تو هر روز ساعت شش »خ شد.مری از گستاخی او سر.«ای هم دارم 

 !«تعطیل میشه تو باید ساعت هشت خونه باشی 

 

 «من بعد از کارم همیشه سراغ دوستام میرم مری ،این عادتو نمی تونم ترک کنم.!»
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وهای بلند ومواجش را گشود و به مری سعی کرد توجه و محبت او را به خود جلب کند به این منظوربا حرکتی بند م

موهای به ای قشنگی رو هیچ وقت »عمد ان هارا پشت سرش انداخت . خسرو بادیدن این حالت لبخندی جذابی زد.

 «نباید بست!خوب کردی پریشونشون کردی.
 

 «من دوست ندارن بدون تو اوقاتم را بگذرونم خسرو!»مری نگاه عاشقانه ای به او افکند
 

زن باید با ترفند و محبت توجه شوهرش را جلب کند.خسرو را کنار خود نشاند و یک دستش را به دور او می دانست 

 حلقه کرد.بوی الکلی که نوشیده بود مشام مری را ازرد.

 

اگر ازت خواهش کنم »به صدایش حالت چاپلوسانه ای داد«اوه خسرو فکر نمی کردم اهل الکل و مشروب باشی.»

 «فردا...قبول می کنی از 
 

بله قبول می کنم از فردا االغ »خسرو همان طور که دستش دور او بود سیگارش را توی زیر سیگاری خاموش کرد.

خوبی ...ببخشید شوهر خوبی باشم...سر ساعت بخوابم،سر ساعت بیام خونهوسر ساعت هم غذامو بخورم،اصال هم 

 لب به مشروب نزنم ...خوبه؟این طوری راضی میشی عزیزم؟

 

خوب معلومه خسرو !خواهش میکنم دستتو »مری با انکه می دانست خسرو مست است واو را مسخرا می کند گفت:

 «بردار راینی داره مارو نگاه می کنه.در ضمن اینکه یک مرد منظم باشه چیز مسخره ای نیست.
 

 ا تماشا می کرد.راینی در حالی که ناخن هایش را می جویدنزدیک به در اتاقش ایستاده و ان هار

 

ببین مری!من از تو خواستم همه چیز گذشته ات رو حتی اسم قدیمتو فراموش کنی و یک زن آلمانی برای من 

بعد بررگشت و از روی « باشی...زن های آلمانی هم هیچ وقت شوهر خودشونو بخاطر دیر اومدن اذیت نمی کنن.

به اتاقت بچه جان برو در راهم ببند.من می خواهم با مادرت راینی زود برو »شانه اش به راینی نگاه کرد و گفت 

 «خلوت کنم.
 

مری با وجود کشش شدیدی که نسبت به خوسرو حس می کرد.خواهش کرد جلوی راینی خودش را کنترل 

کند.راینی به اطاعت از خوسرو به اتاقش رفت .در اتاقش سایه ها و اشباهی می دید که دچار وحشتش می کرد.کلید 

ق را زد. سایه ها کمتر شدند،اما هنوز می ترسید...از ترس چشمانش را محکم بر هم نهاد.در خیالش پدرش را می بر

دید که با او شعر خودشان را می خواند . هر وقت پدر بود دیگر اشباح و جادوگر ها سراغ او نمی آمدند.پدر خیلی 

 جات دهد.قوی بود.ا. میتوانست همیشه دخترش را از دست جادوگر ها ن

 

 

 

سومین فصل از اقامت مری و دخترش در المان می گذشت.تکرار بحث ها و گفت و گو های بی حاصل بین او و 

خسرو ،تنها این نتیجه را بدنبال داشت که مری با این واقعیت روبرو شد که همسر او قادر نیست حتی با وجود داشتن 

 بپوشاند. زن و بچه از کار ها و عادت های گذشته اش چشم
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با این همه مری سعی میکرد با سیاست های زنانه خود که گاه موثر هم بود شوهرش را نسبت به زندگی خانوادگی 

دلگرم کند.گاه با ناتوانی فکر می کرد راستی اگر خسرو خصوصیات اخالقی فرشید را داشتو همان قدر چشم پاک و 

د همیشه نسبت به او و زندگی خانوادگی ایشان وفادار بود درست معصوم بود،ان دو چه قدر سعادت مند بودند. فرشی

خصوصیتی که مری ارزو می کرد همسر محبوبش نیز داشته باشد ؛ اما خسرو به گونه ای دیگر بود.مرد متفاوتی بود و 

ام ممی خواست او نیز متفاوت باشد.حتی از اینکه درخانه و خلوتشان همسرش یاسمین صدا بزند بدش می امد.از ت

 خاطرات گذشته بدش می امد.

 

مری هر روز ساعت ها وقتش را در آرایشگاه ها و یا سالن های زیبایی می گذراند .گران ترین لباس هارا می پوشید 

و جدید ترین ارایش هارا بر چهره داشت ،با این همه خسرو اورا کم و بیش او را تنها می گذاشت و گاهی شبها را 

می کرد بی انکه توضیح قانع کننده ای برای کارش داشته باشد .مری با انکه مطمئن بود گاهی بیرون از خانه سپری 

 پای او می لغزد،اما صبورانه همه چیز را تحمل می کرد.

 

خسرو پس از انکه نگاهی به ساعتش انداخت بلند شد.کت مشکی و بلند خود را که از جنس چرم بود برداشت و از 

 اتاق بیرون آمد.

 

 نشی جدیدش نگاه محترمانه ای به او انداخت.م

 

 «اگر کسی تلفن کرد بگو جلسه دارم.»خسرو گفت:
 

 «چشم اقای رئیس!اگر خانمتان تماس گرفتن چه بگویم؟»
 

و بی انکه حرف دیگری بزند از در شرکت خارج شد.سوار «منظورم او بود.»خسرو بی حوصله به او نگاهی انداخت.

حداکثر سرعت مجاز چند خیابان را طی کرد و مقابل رستوران استانفور توقف کرد.انجا دارای یک اتومبیلش شد وبا 

 زیر زمین بسیار مجهز مخصوص مجالس رقص بود

 

نگهبان رستوران به محض دیدن او تعظیم کرد .فضای داخل رستوران با وجود وسعت و بزرگی دود الود به نظر می 

جمله ،از جمله عطر ها و ادکلن های تند ،مشام را پر می کرد .صدای موسیقی والس به  رسید .انواع و اقسام بو ها از

نحو ارامش بخشی پخش می شد .چندین پیش خدمت با لباس های سفید و فکلهای قرمز رنگ آماده خوش خدمتی 

ه دنبال به این جهت ببودند. یکی از آن ها منتظر بود خسرو میزی را انتخاب کند تا او صندلی را برایش بیرون بکشد.

خسرو قدم برمی داشت.خسرو میزی نزدیک به پنجره انتخاب کرد .مدتی اطراف را از نظر گذراند .مقداری از 

 نوشیدنی

 

که پیشخدمت مقابلش گذاشته بود را نوشید. قوطی سیگارش را از جیب کتش بیرون آورد و سیگاری آتش زد. در 

د، به بیرون خیره شد. در آن حال به هنرپیشه های خوش تیپ سینما بیشتر حالی که دستها را زیر چانه نهاده بو

 شباهت داشت تا به یک مرد عادی و خوشگذران.
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طولی نکشید که دختر فوق العاده زیبایی که لباس تنگ و چسبان قرمز رنگی پوشیده بود و کفشهای پاشنه بلند و 

اعدش انداخته بود وارد شد. طرز لباس پوشیدن و آرایش کیف مشکی براقی داشت که زنجیر طالیی آن را روی س

 غلیظ او که سن او را بیشتر نشان می داد توجه کسانی که در رستوران استانفورد نشسته بودند را به او جلب کرد.

 

 وقتی که از کنار میزی می گذشت جوان بلندباالیی به او تعارف کرد.

 

 چشمان درشت و سبزرنگ خود فقط روبرو را نگاه می کرد. دخترک بی توجه سرش را باال گرفت و با

 

خسرو از همانجا که نشسته بود او را نگریست. خسرو با آن چهره سبزه و چشمان خمار تیره اش با سایر مردهای 

سفیدپوست و چشم آبی آنجا تفاوت داشت و به نظر دخترک او زیباترین مردی بود که در تمام عمرش با او دوست 

 ود.شده ب

 

 دخترک که جولیا نام داشت مستقیم سر میز خسرو نشست.

 

 "خیلی دیر کردی جولی.  "

 

 "اوه! .لی نه به اندازه ای که تو روز گذشته دیر آمدی.  "

 

 خسرو دستش را از روی میز دراز کرد و دستهای ظریف و سپید او را گرفت. با دقت به چهره اش خیره شد.

 

 "و رو دیدم این قدر سانتی مانتال نبودی؟ ممکنه بگی پول این لباسها رو از کجا آوردی؟ اولین بار که ت "

 

اوه خسرو! فو خیلی بدبینی! فکر می کنی همه مثل تو دروغگو هستند عزیزم؟ تو هم اولین بار به  "جولیا سرخ شد. 

 "من گفتی مجردی، ولی... 

 

رو از سرت بیرون کنی خوشگله! من تا به حال برای این کار مسخره  بهتره فکر ازدواج با من "خسرو پوزخندی زد. 

 گول دو نفر رو خوردم و باور کن اگر این دفعه از شر این یکی خالص بشم تا ابد خیال ازدواج نخواهم داشت.

 

ودش ر خجولیا آرام دستش را از دست او بیرون کشید. از قوطی سیگار او که روی میز بود سیگاری برداشت و آن قد

 "را جلو کشید که با سیگار روشن میان لبهای خسرو سیگارش را روشن کند. وقتی سر جای خود نشست گفت : 

 "بیچاره مری! راستی که تحمل مرده خیلی سخت تر از سایر مشکالت است. 

 

 و پایی هستساما نه برای زنهایی مثل تو! جولی آدم باورش نمی شود تو همان دختربچه بی دست  "خسرو خندید. 

 "که از پرورشگاه فرار کردی. 

 

ه آدمه همیشه آماد "جولیا پک عمیقی به سیگارش زد و لبهای سرخ و برجسته اش را غنچه کرد تا دود را خالی کند. 

 "پیشرفت هستند جیگی؟! فکر می کنی این دنیای کثیف و لعنتی ارزش اونو داره که واسه اون غصه بخوریم؟ 
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دیروز بهترین  "قیق شد. جولیا چشمان سبزش را که فوق العاده خوش حالت و گیرا بود به او دوخت. خسرو به او د

گرد سیگارش را مقابل خود روی میز  "رفیقمو از دست دادم. سارا، یک دختر فوق العاده مهربون و پاک و نجیب! 

 ی تو پیدا میشه، ترجیح می دن تا آخراز اون دخترهای چشم و گوش بسته که اگر بدونن یه مردی به کثیف "تکاند. 

خندید و دندانهای زرد و فاسدش که تنها ایراد صورت او بود معلوم  "عمر پاشونو از چهاردیواریشون بیرئن نگذارند. 

 شد.

 

 "او...او دیشب خودکشی کرد.  "کمی بعد خنده اش به گریه ای عصبی تبدیل شد. 

 

 سیگارش را با فشار روی بطری نوشیدنی مقابلش خاموش کرد.خسرو همچنان به جولیا خیره بود. او 

 

 "یک آشغال مثل تو اغفالش کرده بود... همون طور که تو این بال رو سر من آوردی.  "

 

جولیا نقش دخترهای معصوم رو بازی نکن وقتی تو رو دیدم تا خرخره توی  "خسرو سبیلش را زیر دندان گرفت. 

 "نکن. لجن بودی! اینو فراموش 

 

 "آره بودم، اما توی زندگی من ، فقط دزدی و فقر و نکبت بود... هیچ وقت با کسی رابطه نداشتم، یعنی...  "

 

و به سر و  "اما حاال راه افتادی جولی! این طور نیست. دست کم از اون کثافت بیرون آمدی.  "خسرو پوزخندی زد. 

 "هیچ هم معلوم نیست که یک دختر پانزده ساله ای. برای خودت خانم شده ای!  "وضعش اشاره کرد. 

 

خسرو... ازت نفرت دارم... یک جور عشق  "جولیا با حالتی که از سر دلبستگی بی حد و اندازه اش به او بود گفت: 

نتی! عاحمقانه که توام با نفرته. نمی دونم چطور از تو دل بکنم، ولی می دونم هیچ وقت نمی تونم این کارو کنم... تول

 "تو... 

 

خیلی خوب دنبال کلمات نگرد، خودم کمکت می کنم. من یک آشغال، بوفالو و یک یابوی  "خسرو کتش را برداشت. 

 "کثیفم. 

 

 "همین طوره لعنتی!  "جولیا سرش را تکان داد. 

 

 "حاال نمی خوای با این لعنتی یک دور برقصی؟  "خسرو دست او را گرفت. 

 

به او خیره شد. همیشه ظاهر این مرد او را می فریفت. او جذاب ترین مردی بود که در عمرش  جولیا در سکوت

دیده بود. فکر می کرد با همه بدی هایی که از او دیده هرگز نمی تواند فراموشش کند. حتی از طرز ادای نامش 

 ای می شد. توسط خسرو لذت می برد و از اینکه او را جولی صدا می زد غرق هیجان بی اندازه
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کمی بعد در حالی که به بازوی خسرو تکیه داده بود همراه او برای اولین دور رقص راک اند رول به پیست رقص 

 رفت. سرش آنقدر گرم بود که بتواند تا صبح انرژی داشته باشد و اجازه ندهد او با زن دیگری برقصد.

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

تگی مورد عالقه اش را می خواند به آتش بخاری که داشت خاموش می شد نگاهی کرد. او مری در حالی که مجله هف

 مستخدمه شان اوری را صدا زد.

 

 "اوری، میشه یه مقدار چوب بیاری.  "

 

 مری روی یک مبل بزرگ و راحت نزدیک شومینه نشسته بود و دخترش راینی، مشغول کشیدن نقاشی بود.

 

نی لذت می برد. راینی او را به یاد خواهرش می انداخت. بارها به او گفته بود: عزیزم، استعداد تو او همیشه از کار رای

 به خاله ات رفته! مطمئنم در آینده نقاش فوق العاده ای خواهی شد.

 

مری با لذت به راینی نگاه کرد. احساس آرامش عجیبی به وجودش دست داد. فکر کرد که کاش هرگز با قرشید 

اج نکرده بود، اما اگر با او ازدواج نمی کرد حاال راینی هم وجود نداشت. با شعله ور شدن آتش بخاری اتاق گرم ازدو

 تر شد. فرود آمدن گلوله های برف از پنجره منظره فوق العاده دلنشینی را به وجود آورده بود.

 

نبود، حاال در غیاب مادرش گوشه ای لم  ماتیوس که فقط در اوقاتی که مادرش به آلمان مسافرت می کرد در خانه

 "چ... پیچ... پی "داده بود و با گربه سفید و ملوسی که متعلق به مادرش بود، بازی می کرد و او را مرتب صدا می زد. 

 

بوی عطر خوش غذایی که اوری برای شام آماده می کرد اشتهای مری را تحریک کرده بود. او مجله اش را زمین 

ای مطمئن شدن از زیبایی آرایش صورتش به طبقه باال رفت. اتاق خواب او با دکوراسیون چوبی و گلهی گذاشت و بر

برجسته زرد رنگ حالت دلپذیری داشت. پنجره بزرگ اتاق خوابش به بالکن کوچکی باز می شد. جلوی پنجره پرده 

 حریر سفید رنگی نصب شده بود که آنجا را بیش از پیش رویایی کرده بود.

 

مقابل آینه میز توالتش نشست. موهای حلقه حلقه اش، همانطور که خسرو دوست داشت، اطراف شانه هایش 

پریشان بود. آرایش چشمانش مناسب بود، فقط کمی رنگ پریده به نظر می آمد.دوی گونه هایش کمی پودر صورتی 

بود. دستهایش شروع به لرزیدن  زد، اما اخساس کرد راضی نیست. چروکهای ریز کوچکی زیر چشمانش پیدا شده
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کرد. مدتها بود که سعی می کرد آنها را با پودر و کرم بپوشاند، اما در آن لحظه بیشتر از همیشه دیدنشان او را آزار 

داد. فکر کرد: آه، دارم پیر می شم. دوباره به خودش خیره شد و با انگشتش روی چروکهای ریز کشید. آه عمیقی 

ه کرد. چرا از پیری می ترسم. یعنی خسرو مرا دوست خواهر راشت و مرا به سایر زنان کشید و به خودش نگا

ترجیح خواهد داد؟ خسرو با وجود آنکه یازده سال از او بزرگتر بود، جوان تر از او می نمود. چهره او به شکلی بود 

او همه چیز خود را به خاطر  که دلفریب تر و جذاب تر از مری نشان می داد. دلهره ای در قلب خود احساس کرد.

زندگی با خسرو زیر پا گذاشته بود، ولی خسرو ککش هم نمی گزید؟ سعی کرد دوباره خود را بفریبد! خسرو عاشق 

 من است ... عاشق! همانطور که من عاشق او هستم.

 

که به او پشت می کرد تا  چقدر روزهایی که خسرو به خانه می آمد کم شده بود و شبهای دوری از او، زیاد... در حالی

صبح می خوابید... مری همانطور که در تاریکی شب بیدار بود با اضطراب به سردی و دوری و پرهیز او فکر می کرد 

و پر از هراس و نگرانی می شد. اگر خسرو او را ترک کند؟ فکرش هم برای او دیوانه کننده بود. او شوهر محبوبش 

را آنقدر فکرهای احمقانه می کنم؟ خوب! همه زن و شوهر ها در دوران پیری با هم را با تمام وجود دوست داشت. چ

زندگی می کنند. چرا باید مثل بزدل ها از آینده بترسم؟ لعنت بر من که در مورد خسرو این طور فکر می کنم. 

د. امشب وقتی که دوباره گیسوانش را شانه زد. او همیشه از موهای من تعریف می کرد... محکم تر شانه را کشی

برگردد باید تحسین زیبایی حلقه های موهایم را در چشمانش ببینم. آخ که چقدر احتیاج دارم او دوستم داشته باشد. 

گیره کوچکی را برداشت که جزو سری الماسهای بدلیش بود. سرش را کج کرد تا گیره را در موهایش فرو کند. 

 دار می داد.تارهای سفید مویش آینده تلخی را به او هش

 

روز بعد برای رنگ کردن دوباره موهایش به منظور پوشاندن تارهای سفید میان آنها و گذاشتن ماسک ضد چروکاز 

 یک سالن زیبایی وقت گرفته بود.

 

 روحیه جوان و امیدوار او همیشه سعی می کرد برای مشکالتش راه حلی بجوید.

 

 شی تلفن را برداشت و شماره گرفت.یک شب پیش از آن که خسرو برگردد مدی گو

 

 "الو... بفرمایین.  "مردی از آن سوی حط پاسخ داد: 

 

 "رضاجان تویی؟ سالم! منم یاسمن!  "اشک در پشمان مری حلقه زد. 

 

 حتی تکرار نامش برای خودش هم لذت بخش بود. از کی با خودش بیگانه شده بود.

 

تویی یاسمن؟ راست میگی؟ تو کجایی دختر؟ یکدفعه چی شد، کجا  "د. صدای فریاد گونه رضا در گوشش پیچی

 "غیبتون زد؟ 

 

مادرش گوشی را از رضا قاپید. صدای گریه کردن و حالت بغض آلودش نمی گذاشت به خوبی جمله هایش شنیده 

 شود.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –همیشه سرخ نیستعشق 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 5 0  

 

 

کنه... الهی فدات شم حالت یاسمن مادر؟ حالت چطوره؟ شقایق... چرا رفتید؟! فرشید بدبخت داره از غصه دق می  "

 "خوبه مادر؟ کجا هستید؟ 

 

این بار پدرش بود که گوشی را در دست گرفت. با لحنی که از هیجان می لرزید و سعی می نمود تاحرامکان احساسی 

 "یاسمن...  "نباشد گفت: 

 

 چقدر شنیدن صدای پدرش آرامش دهنده بود.

 

 "بله آقاجون؟  "

 

 "ه؟ حال شقایق چطور "

 

 "خوبه آقاجون.  "

 

 مری لبش را گزید تا از شنیدن صدای پدرش به گریه نیفتد.

 

نمی خواهم سرزنشت کنم یاسمن، چون همه چیز تموم شده و تو خودت برای زندگیت تصمیم گرفتی، ولی به  "

 "هستی؟! تهران؟! عنوان اینکه یک پدر و مادری داشتی و بی بوته نبودی زودتر خبرمون میکردی. حاال کجا 

 

 کافی بود بگ.ید آلمان تا همه تا آخرش رابخوانند.

 

 "کانادا آقاجون! با یه بدبختی خودمونو رسوندیم اینجا. جامون خوبه خبالتون راهت باشه.  "

 

 "که چی بشه؟ که اون مرد مومن و با خدا رو نابود کنی؟ حاال خودت به درک چرا دیگه بچه اش رو بردی.  "

 

بچه منم بود آقاجون نمی تونستم  "مری از سرزنش پدرش دلگیر نشد. او فقط می خواست صدایشان را بشنود. 

 "بدون او برم. 

 

 "پس بچه او نبود؟ فرشید بدبخت چه گناهی داشت؟ آدم این قدر خیره سر؟  "

 

 "ونجا دوستی آشنایی داری؟ الهی فدات بشم مادر! حاال چه کار می کنی؟ ا "مادرش دوباره گوشی را قاپید. 

 

 اونم از شوهرش "و فکر کرد دیگر چه بگوید.  "آره مامان خیالت راحت باشه با یکی از دوستانم زندگی می کنم.  "

 "جدا شده. 

 

 "مادر کی برمی گردی؟ دلمون برات یه ذره شده.  "

 

 "ی دونم. نم "مری به نقطه ای خیره شد. ارگز به این موضوع فکر نکرده بود. 
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 "یاسمن نشنیدی؟ میگم دلمون برای تو و دخترت یک ذره شده.  "

 

 "ما هم همین طور!  "

 

 خواست بپرسد فرشید وقتی فهمید آنها رفته اند چه کار کرد اما منصرف شد.

 

 "ا گذاشت. یاسمن تو را به خدا به ما تلفن کن نامه بنویس، این مدت دق مرگ شدیم. رضا همه شیرازرو زیر پ "

 

 "از طرف من ببوسش. نسرین کجاست؟  "

 

 "تهرانه مادر! هنوز تلفن نخریده اند! کاشکی بود، آرزوشه یک بار صداتو بشنوه! مثل من که ...  "

 

 "بسه دیگه.  "صدای پدرش آمد. 

 

 "باز هم بهت زنگ می زنم مامان.  "

 

 "شه، خدا شاهده صد بار بیشتر برات گریه کرده.از بابات ناراحت نشو، هرچی میگه از سر زبون "

 

 "بهش بگو دوستش دارم، خیلی ... همتون رو. خداحافظ. "

 

هنوز صدای گریه مادرش می آمد که گوشی را گذاشت. چشمانش را بست. آیا زندگی با خسرو این قدر برایش 

 بود. خسرو همه دنیای او بود.ارزش داشت که به خاطر آن تا آخر عمر عزیزانش را نبیند. همین طور 

 

 22فصل 

 

خسرو، راینی خیلی افسرده شده! نگاهش کن! االن یک ساعته نشسته و فقط نقاشی می کشه بدون اینکه حواسش  "

 "به کاری که می کنه باشه. یکی دو بار براش آبنبات و شکالت بردم، اما او چیزی نمی خوره!

 

در حالی که روی صندلی کنار میز ناهارخوری نشسته بود، سرش را یک بار روی خسرو نگاهی به شقایق انداخت. او 

بازویش نهاده بود و در حالی که چهره اش کسل و غمگین می نمود، مشغول کشیدن نقاشی کج و معوجی بود. بی 

 آنکه به کسی یا چیز دیگری توجه نماید.

 

با پدرش قاطی بود. بعید می دونم فراموشش کرده باشه، شاید دلش برای اون یارو تنگ شده؟ گفته بودی که خیلی "

 "خیلی دوستش داشت، نه؟

 

با  "خیلی! بیشتر از اونچه تصورش رو کنی، او کمتر با من حرف می زد و فقط وقتی که فرشید..."مری آهی کشید:

ان ید را حتی بر زبنگاه خیره و سرزنش آمیز خسرو که رنگ حسادت تندی داشت حرفش را برید. او نباید نام فرش
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می آورد. این را بارها خسرو به او گفته بود و او با یک جور عشق و لذتی که از درک حسادت او ناشی می شد، قول 

 داده بود که نام همسر سابقش را حتی به زبان نیاورد.

 

 "خیلی خوب! پاشو برو باهاش حرف بزن ببین چشه؟"خسرو رو گرداند. 

 

 "باشه، قبال هم اینکارو کردم، ولی بی فایده بود."مری سر تکان داد. 

 

او کنار دخترش رفت و در حالی که موهای بلند او را نوازش می کرد و آنها را از توی صورتش کنار می زد 

 "عزیزم! به مامان نمی گی چرا ناراحتی؟"گفت:

 

ان به خسرو زل زد و اشاره ای کرد. بعد با راینی رو برگرداند و بی تفاوت به نقاشیش ادامه داد. مری با نگاهی نگر

 "البد حوصله ات سر رفته آره؟ می خوای حاال که پاپا خسرو اومده با هم بریم گردش؟"صدای بلندتری گفت:

 

 "اون پاپای من نیست!"راینی آهسته گفت:

 

ا خسرو تو رو دوست عزیز دلم، پاپ"صدای بهم خوردن مداد رنگیهای توی دستش می آمد. مری نفس بلندی کشید.

 "داره و ناراحت میشه اینو بهش بگی!

 

راینی سکوت کرد و دوباره مشغول کشیدن شد. مری به رنگهای سیاه و تیره ای که در نقاشیش استفاده کرده بود 

خسرو، کاش اونو می "نگاه کرد. از حالت افسرده دخترش به شدت ناراحت بود. به سمت خسرو رفت و گفت: 

 "ن، خیلی وقته که تفریحی نداشته!بردیم بیرو

 

 "خیلی خوب! بهش بگو آماده شود می بریمش پارک."خسرو کمی فکر کرد و گفت:

 

مری با عشق به صورت شوهرش نگاه کرد و فکر کرد خسرو چقدر دوست داشتنی است. همیشه می داند که چه 

 تراحتش را به دختر او اختصاص داده بود.وقت باید چه کاری انجام دهد. در دل از او ممنون بود که وقت اس

 

ساعتی بعد هر سه، بدون آنکه ماتیوس همراهشان بیاید به یکی از پارکهای اطراف رفتند. راینی با بی عالقگی قدم 

میزد. او چند قدم جلوتر از مادر و ناپدری اش راه میرفت. مری در حالی که بازوی شوهرش را گرفته بود رو به او 

 "ماتیوس هم می آمد تا دو تایی بازی کنند و حوصلۀ راینی هم سر نمی رفت.کاش "گفت:

 

کارهای ماتیوس به بچه ها شباهت نداره او عالقه ای به پارک و بازی کردن ندارد. ندیدی توی "خسرو پوزخندی زد.

 "اتاقش تنها نشسته بود و با چه جدیتی گفت حوصله بازی کردن ندارد!

 

ای راینی نگرانم. می ترسم افسردگی گرفته باشه. او حاال دیگه نه سالشه ولی هنوز کم و بیش بر"مری آهی کشید. 

رفتارهای گذشته اش را دارد و مثل هم سن و ساالنش شاد به نظر نمی رسد. یعنی گذشت چهار سال هنوز نتونسته 

 "اونو تغییر بده؟
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ینکه من جای پدر واقعیش رو گرفتم رنج می کشد! به هر شاید هنوز نمی تواند مرا به عنوان پدرش بپذیرد و از ا"

 "حال منم زیاد رفتار دوستانه ای باهاش نداشتم و ...

 

اوه! خدایا کاش می شد کاری کرد. خسرو این طبیعیه که نتونه این مسئله رو قبول کنه. او پدرش رو خیلی دوست "

 "داشت.

 

بگذار امتحان کنم، شاید اون به من هم عالقه مند "مری درآورد. خسرو ناگهان فکری کرد وبعد بازویش را از چنگ

 "بشه.

 

ما می خوایم "در چشمان مری برق شادی درخشید. خسرو در حالی که از او دور می شد تا به راینی برسد گفت:

 "سرسرهت بازی کنیم مری؟ تو چی؟ نمی خوای بیای؟

 

واسه بازی! اون االکلنگ رو ببین! من خیلی به این بازی عالقه  راینی؟ اون جا چطوره"خودش را به راینی رساند. 

 "دارم.

 

ساعتی بعد، راینی روی سرسره، تاب، و از آنجا روی االکلنگ میپرید و بازی میکرد. همراه خسرو که دستش را 

 ند زد.میکشید دوید و با هم سوار چرخ و فلک شدند و از آن باال برای مادرش دست تکان میداد. راینی لبخ

 

امشب راینی از خستگی سر »خسرو وقتی همراه راینی از کنار مری گذشت که در محوطه منتظر نشسته بود گفت:

 «ساعت ده خوابه.
 

مری باعشق به آن دو لبخند زد و به دخترش که دنبال او میدوید مشتاقانه نگاه کرد. خسرو به تاب بلندی که فاصله 

 «این چطوره راینی؟! میخوای باهاش پرواز کنی؟»خصوص بزرگساالن بود اشاره کرد. آن از زمین خیلی زیاد بود و م
 

این با اونای دیگه فرق میکنه. خیلی بلنده، چطوره دو تایی سوار »راینی میخواست به طرف تاب برود که خسرو گفت:

 ت. درحالی که راینی را رویو بعد بیآنکه منتظر جواب راینی باشد با حرکتی او را بغل زد و روی تاب نشس« شیم؟

راینی بهتره وارونه بشینی ... آها! این طوری دستتو بگیر دورم ... حاال میتونی منو محکم »پاهایش نشانده بود گفت:

 «بچسبی، دیگه امکان نداره بلغزی پایین ... آمادهای؟ یک، دو ... سه!
 

 ...«... خواهش میکنم. سرم گیج رفت  بسه»صدای راینی که فریاد میکشید در گوشهای خسرو میپیچید. 

 

 «فقط یک کمی دیگه.»
 

 «بسه ... مامان!»
 

 «اگر یک بار دیگر داد بکشی و به مامانت شکایت کنی همین االن پرتت میکنم پایین.»
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نگ چ تاب آنقدر اوج گرفته بود که راینی چشمانش را بسته بود. او با مشتهای کوچکش پیراهن خسرو را از دو طرف

 زده بود و وحشتزده سکوت کرده بود.

 

 «آها! حاال شدی دختر خوب ... خوبه!»
 

اشک در چشمان راینی حلقه زده بود. رفت و برگشت جنونآمیز تاب برایش قابل تحمل نبود، اما از ترس همه چیز را 

 تحمل میکرد. او هرگز در تمام عمرش آنقدر وحشتزده نشده بود.

 

نی راینی ... پس پاپا چی؟ تو باید عادت ک»ی برای شببهخیر مادرش را میبوسید خسرو به او گفت:شب وقتی که راین

 «پیش از خواب به جز مامان، پاپا رو هم ببوسی.
 

مری لبخند زد و فکر کرد اگر راینی کمکم حقیقت را میپذیرفت و با زندگی جدیدش سازگار میشد او دیگر هیچ 

 نگرانیای نداشت.

 

رش را کج کرد تا راینی گونهاش را ببوسد، راینی به سرعت بوسه کوچکش را بر گونه او نهاد و به اتاقش خسرو س

 رفت.

 

 

 

 فرشید درحالی که در اتاق دخترش نشسته بود با اندوه به وسایل و اسباببازیهای او نگاه میکرد و اشک میریخت.

 

سف شدی یو»شمانش میگذاشت. او با حالتی دردناک گفت:فرشید همه لباسهای او را یکی یکی میبوسید و بر چ

 «بابایی؟ آخر تو کجا رفتی عزیز دلم ... کجایی؟
 

از فرط نگرانی و غصه عظیمی که در قلبش سنگینی میکرد کف اتاق دراز کشید و چشمانش را بر هم گذاشت. نه! او 

شک برمیگشت ساعتها در اتاق شقایق میماند و ا نمیتوانست بیش از آن چنین وضعی را تحمل کند. وقتی از بیمارستان

میریخت. دیدن کتابهای قصه، اسباببازیها، عروسکهایش، لباسهایش و وسایل او برایش دیوانهکننده بود. او در حالی 

که دراز کشیده بود و انگشتانش را روی شقیقهها و پیشانیش فشار میداد. احساس کرد دیگر قادر به تحمل نیست. 

به یاسمن فکر نکند، اما شقایق ... نمیتوانست. او همه وجودش بود و بدون او تهی، خالی و تنها بود،  سعی میکرد

 تنهای تنها!

 

 صبح وقتی با سر و وضعی پریشان و چشمهای پف کرده به بیمارستان رفت، متن استعفای خود را تنظیم کرد.

 

حیه قوی و دقت زیاد دارد و من از این نعمت بیبهره از آنجا که حرفه مقدس پزشکی بیش از هرچیز نیاز به رو

 شدهام نمیتوانم به حرفهام ادامه دهم.
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معالجه و جراحی افراد برای فردی مثل من حکم بازی با جان آنان را دارد. بدین ترتیب تقاضای موافقت با استعفای 

 خود را از رییس محترم بیمارستان دارم.

 

 

 

ا در خانه میگذراند. همین امر به مری نشان میداد عاقبت موفق شده شوهرش را به زندگی خسرو ساعتهای بیشتری ر

بازگرداند و کانون خانواده را گرم نگه دارد. از این موضوع خیلی راضی و خوشحال بود. خسرو در حالی که پیژامهی 

لویزیون بود که برنامهای زنده و چهارخانهاش را پوشیده بود روی کاناپه، کنار مری نشسته بود و مشغول تماشای ت

 مفرح پخش میکرد.

 

ماتیوس گرفته و ناخشنود مشغول نوشتن تکالیف مدرسهاش بود. او همیشه از این کار بیزار بود، اما از آنجا که به 

 مادرش قول داده بود در صورت انجام تکالیفش به او پول بدهد کارش را انجام میداد.

 

نگی که موهای طالیی صاف داشت را دربغلش گرفته بود و به مادرش تکیه داده بود راینی، عروسک ظریف و قش

وآرام آرام با عروسک حرف میزد. گاه مینشست و از تنقالت خوشمزه و رنگارنگی که اوری روی میز چیده بود، 

بای ی کنجد و مرچیزی میخورد. کمی سیبزمینی سرخ شده، مارماالد، مقداری شکالت آبشده، کلوچه خانگی با دانهها

 تمشک.

 

 «اوری، راینی رو ببر اتاقش.»راینی همانطور که به مادرش تکیه داده بود کنارش خوابید. مری مستخدمه را صدا زد:
 

 اوری، او را به اتاقش برد.

 

ماتیوس تو همیشه در حین انجام تکالیف مدرسهات مشغول هرکاری »خسرو چند لحظه به ماتیوس خیره شد و گفت:

 «میشوی و به هرچیزی توجه داری جز چیزی که باید متوجه آن باشی.
 

ماتیوس جابهجا شد و دوباره قلمش را محکم گرفت و مشغول نوشتن شد بیآنکه بتواند درست حواسش را جمع کند 

 و تمرکز داشته باشد.

 

شد، طوری که فقط ماتیوس  خسرو متوجه او بود. بلند شد و از مقابل مری گذشت و پشت سر ماتیوس ایستاد. خم

 «لعنتی! آنقدر به اوری نگاه نکن. تو کار مهمتری جز دید زدن زنها نداری؟»بشنود در گوش او گفت:
 

 «اما من فقط داشتم به رنگ جورابهای او نگاه میکردم پدر.»ماتیوس لب ورچید. 
 

 «خیلی خوب! آنها طوسی رنگند. حاال خیالت راحت شد.»
 

 «باشه درسمو میخونم. مادر قراره صد مارک برای این هفته بده!»مضحکی زد.  ماتیوس لبخند
 

 «اون احمق هم جر اینکه به تو پول بده کار دیگهای بلد نیست!»
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اون خیلی خوبه پدر! هرچی دوست داشته »ماتیوس برگشت و چشمان خوش حالت آبی رنگش را به پدرش دوخت. 

نمرههای خوبی بگیرم اجازه بده همراهش به پاریس برم. نمیدونید چقدر آرزو دارم باشم برام میخره، قول داده اگر 

 حرفش را برید.« اونجا رو ببینم! میگن شهر زیبایی است و دخترهای خیلی زیبایی ... 

 

خیلی خوب پسرجان. امیدوارم به آرزوهایت برسی! حاال بهتره به اتاقت بری، »خسرو شانههای کوچک او را فشرد. 

 «کر میکنم اونجا هم میز و هم یک چراغ برای نوشتن وجود داشته باشد.ف
 

 «اما ... »
 

 «برو ماتیوس ... همین حاال.»
 

ماتیوس با اکراه و بیمیلی دفترش را برداشت. سالنه سالنه به اتاقش رفت. پیش از آنکه در را ببندد آهسته 

 «شببهخیر.»گفت:
 

 «به من تکیه بده مری. دوستت دارم.»ر آغوش کشید. وقتی تنها شدند خسرو مری را د
 

 «منم همینطور! بیشتر از جونم.»مری با عشق دستهای او را فشرد. 
 

 «مامان! مامان!»صدای گریه وحشتزده راینی آن دو را از هم جدا کرد. 
 

 «بگذار من آرومش کنم.»مری میخواست بلند شود که خسرو او را گرفت. 
 

 «مامان! مامان ... من مامانمو میخوام.»اق راینی رفت. راینی هنوز گریه میکرد. خسرو به ات
 

مثل بچهها گریه نکن راینی! تو باید عادت کنی دختر خوبی باشی. خیلی خوب. میخوای پاپا یک قصه »خسرو گفت:

 «قشنگ و جالب برات بخونه.
 

 شت.او کتاب سارا کرو را برداشت که جلد آن تصاویر قشنگی دا

 

 «سالها پیش در شهری از کشور فرانسه دختر کوچکی ... »شروع به خواندن کرد. 
 

راینی با وجود آنکه از حضور خسرو در اتاقش ناراحت بود، اما چشمانش را بر هم نهاد و سعی کرد خودش را به 

 خواب بزند تا خسرو زودتر داستانش را تمام کند و برود.

 

ز به داخل اتاق سرک کشید. خسرو مشغول خواندن کتاب قصه برای دخترش بود. از دیدن این مری از الی در نیمه با

 صحنه آرامش عمیقی در وجودش احساس کرد.
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 اگر راینی هم زندگی جدیدش را میپدیرفت او دیگر هیچ اندوهی نداشت.

 

 22پایان فصل 

 

 23فصل 

 

 . همان ساعتی که خودش خواسته بود.صبح زود، مستخدمه مری او را از خواب بیدار کرد

 

چشمانش را گشود و مدتی در بسترش ماند تا باز هم مزه خوشبختیش را بچشد. با وجود گذشت شش سال که مثل 

برق و باد گذشته بود الزم بود هنوز به خودش بگوید من همسر خسرو هستم. کنار او زندگی میکنم، کنار دخترم و او 

 آیا سعادت ما اندازهای دارد؟... چقدر سعادتمندیم! 

 

نفس عمیقی کشید و از جا بلند شد. اغلب پس از بیدار شدن به حمام میرفت و از ماسکهای زیبایی استفاده میکرد، 

بعد شاداب و سرحال سر میز صبحانه حاضر میشد. آن روز وقتی سر میز صبحانه رفت متوجه شد دخترش حال 

 همیشگی را ندارد.

 

 «زیزم؟تو مریضی ع»
 

 راینی سرش را تکان داد.

 

 «کسی تو رو ناراحت کرده؟»
 

 «نه! چه کسی باید منو اذیت کنه؟!»او سر بلند کرد و با وحشت گفت:
 

 «شاید الزم باشه امروز به مدرسه نری دختر خوشگلم.»مری لبخند پر مهری زد. 
 

 «نه!»چشمان راینی گشاد شدند. 
 

دوستان همکالسیاش عالقهمند است و از گذراندن وقتش با آنان لذت میبرد. از حرکت او به مری میدانست راینی به 

 «بابت اینکه یک روز به مدرسه نری میتونی برای دوستانت توضیح بدی عزیزم.»خنده افتاد. 
 

 «نه مادر! من خوبم.»
 

تن به مدرسه آماده شود. پالتویش را بدون آنکه صبحانهاش را بخورد از جا بلند شد. اوری کمکش کرد تا برای رف

بپوشد و بند کیف را از شانههایش رد کند. مری رفتار و حرکات او را خیلی زود فراموش کرد و آن را به خستگی و 

 بازیهای روز قبل در پارک نسبت داد.
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ف ا خوشحالی به طرراینی به محض خارج شدن از خانه مسافت کوتاه تا مدرسه را پیمود. هنگامی که دوستش املی ب

 او آمد هیچ متوجه او نشد.

 

 «راینی؟ مطمئنی حالت خوبه؟»املی با چشمانی مملو از تعجب او را نگریست. 
 

 «اوه املی ... تویی! سالم.»
 

 «فکر کردم شاید بیمار شده باشی؟»
 

 چیزی نگوید. و فکر کرد یعنی ممکن است بتواند جلوی خودش را بگیرد و به املی« نه ... خوبم!»

 

هنگامی که خانم شارلوت مشغول نگاه کردن به تکالیف بچهها بود، متوجه شد راینی تکالیفش را درست انجام نداده 

 است.

 

 «راینی؟»
 

 «بله خانم؟»
 

 «چرا تکالیفتو انجام ندادی؟ دیروز وقت کافی برای انجام اونها نداشتی؟»
 

اشکالی نداره عزیزم، هیچ »ترس شد. خانم شارلوت با نگرانی به او خیره شد. چهره معصوم راینی سراسر اضطراب و 

مسئله مهمی نیست، چون مطمئنم فردا جبران میکنی. گاهی برای آدم مشکالتی پیش میاد که مجبور میشه انجام 

 «وظایف مدرسهاش رو به بعد موکول کنه.
 

 راینی سرش را تکان داد.

 

 مدرسه رفت در نخستین فرصت به خانه راینی تلفن کرد. وقتی خانم شارلوت به دفتر

 

 ...«الو »

 

 «بله بفرمایین!»
 

 «من معلم راینی هستم.»
 

 «سالم خانم شارلوت، حالتون چطوره؟ برای راینی اتفاقی افتاده؟»
 

 «شما پدر راینی هستید؟»
 

 «بله! من پدرشم. ممکنه توضیح بدین چه اتفاقی افتاده؟»
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وه! میخواستم از شما توضیح بخوام. راینی تکالیفشو انجام نداده و برای دختر خوب و باانضباطی مثل اون که همیشه ا»

 «بهترین نمراتو میگرفت و هیچوقت از بابت انجام تکالیفش مشکلی نداشت این مسئله نگرانکننده است.
 

او شکایت داشت. فکر میکنم باید اونو برای متوجهام خانم شارلوت، مادرش هم امروز از بیحوصلگی و خستگی »

 «انجام معاینات نزد پزشک ببریم. ممکنه سرما خورده باشه. امیدوارم مشکل او در همین حد باشه.
 

 «خیلی ممنون میشم آقای فروزش، الزمه با مادرش حرف بزنم.»
 

 خسرو به ساعتش نگاهی انداخت و گوشی را دست به دست کرد.

 

 «خانم شارلوت، اما پیش از تعطیل شدن راینی به خونه برمیگرده. بهش میگم با شما تماس بگیره.خونه نیست »
 

 «متشکرم و خداحافظ.»
 

خسرو گوشی را گذاشت چند لحظه به فکر فرو رفت. دوباره گوشی تلفن را برداشت به مستخدمه که مشغول 

 گردگیری میز بود دستور داد او را تنها بگذارد.

 

 

 

مری در حالی که چند پاکت حاوی خریدهای مورد عالقهاش را زیر بغل نگه داشته بود وارد خانه شد. خسته، اما با 

 «اوه! باورت نمیشه اوری! تموم سفارشاتم رسیده بود.»نشاط ... خودش را روی کاناپه رها کرد. 
 

 «اتاق خواب و در قفسه رختکن حمام بچین. خیلی مرتب، اونها روی میز توالتم توی»بعد پاکتها را به اوری سپرد. 
 

اوری وسایل او را که مواد و لوازم آرایشی بودند برداشت تا با خودش ببرد. پیش از آنکه برود، مری رو به او 

 «خسرو برنگشته؟!»گفت:
 

 «نه خانم.»
 

 «راینی کجاست؟»
 

 «آقای فروزش او و ماتیوس رو به پارک برده خانم.»
 

کرد چه کار خوبی کرده. هفته گذشته دکتری که راینی را معاینه کرده بود به او گفته بود هیچ بیماری به  مری فکر

خصوصی که نگرانکننده باشد ندارد. مختصری سرماخوردگی است و تذکر داده بود برای رفع افسردگی او باید 

به پارک ببرید و یا گردش و خرید او را همراه  اوقات بیشتری را با او بگذرانید. توصیه کرده بود تا میتوانید او را

 خودتان ببرید.
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*** 

 

مری آشفته و نگران، در حالی که لباس خوابش را بر تن داشت و ربدوشامبری روی شانههایش انداخته بود پشت 

 پنجره منتظر بود. با دیدن خودرو خسرو از خانه بیرون دوید.

 

 «کالفه میشدم.اوه خدا را شکر، برگشتید. داشتم »
 

اوه راینی عزیزم، »با دیدن راینی که عروسک بزرگی در آغوش داشت و از در عقب خارج میشد به طرف او رفت. 

 «این عروسکو پاپا برات خریده؟
 

 آن دو خیلی تالش کرده بودند تا راینی خسرو را مثل پدر خودش پاپا صدا کند.

 

 «بله مامان.»
 

البد سلیقه خودت نبوده. به نظرم از داشتن این »نگاه کرد. چشمکی زد و توی گوشش گفت: مری به چهره گرفته او

 «عروسک گنده خوشحال نیستی؟ ببینم، اوه ... چه صورت بانمکی هم داره.
 

من احتیاجی به این ندارم. او اصرار داشت »راینی با رفتاری که از سن و سال او بعید بود، عروسک را به مادرش داد. 

 «خرم. هیچ ازش خوشم نمیاد.ب
 

 مری با خنده عروسک را گرفت و به ماتیوس و خسرو پیاده شده بودند نگاه کرد.

 

 «عزیزم، خیلی دیر کردی.»به طرف خسرو رفت. 
 

 وقتی خواست او را ببوسد متوجه بوی الکل شد.

 

 «خسرو وقتی رانندگی میکنی یا مراقب بچههایی نباید چیزی بنوشی.»
 

 «من سرحالم عشق من! نگران نباش.»خسرو با چشمانی که مری ستایشگر آنها بود به او نگاه کرد و گفت:
 

 «پدر میتونم امشب به خونه مامان برم؟»ماتیوس گفت:
 

 مری درحالی که خودش را به بازوان شوهرش تکیه داده بود او را نگاه میکرد.

 

نده میشد و او برای همیشه با مادرش زندگی میکرد. کاش الیزا او را چقدر دلش میخواست شر ماتیوس از سرشان ک

 به کشور خودش میبرد و همان جا زندگی میکردند. ماتیوس منتظر جلوی در ایستاده بود.

 

 «مایلی امشب اونجا بری؟»خسرو رو به جانب او کرد و گفت:
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 «ب ... اگر تو اجازه بدی.بله! خو»ماتیوس با پا به قلوه سنگی که جلویش بود ضربه زد. 
 

درسته که تو االن یک پسر بزرگ هستی، ولی این دلیل نمیشه این وقت شب تنهایی »خسرو با حالتی جدی به او گفت:

 «از چند خیابان طوالنی برای رفتن به خانه مادرت بگذری.
 

 «میشه، فراموش که نکردین؟ولی پاپا ... کریسمس امسال دوازده سالم تموم »ماتیوس اخمها را در هم کرد. 
 

 «خیلی خوب! هرجور مایلی ماتیوس ... مراقب خودت باش.»خسرو لبخند زد. 
 

ماتیوس حتی به مری نگاه هم نکرد. راهش را کشید و رفت. او هرگز رابطه دوستانهای با مری نداشت و هیچ وقت 

 هم برای ایجاد این رابطه تالش نکرده بود.

 

مجزا بود و جز مواقعی که خسرو از او میخواست هرگز در سایر قسمتهای خانه نمیپلکید. زمانی که اتاق او در قسمتی 

 مادرش آلمان بود اغلب اوقاتش را با مادرش میگذراند که زن ثروتمندی بود.

 

سرو! خ»وقتی مری میخواست به عنوان شببهخیر گونه دخترش را ببوسد. متوجه تب شدید او شد. فریاد کشید:

 وقتی او را در آغوش میکشید راینی کامال بیهوش شده بود.« رو! راینی حالش بده! از شدت تب داره میسوزه.خس

 

 

 

خسرو با چشمانی که از شدت بیخوابی و خستگی میسوخت در اتاق راینی در بیمارستان پیچراشکوت، قدم میزد. 

نشسته بود و هر لحظه انتظار میکشید دکتر وارد مری با چشمانی که از شدت گریه متورم شده بود کنار تختخواب 

آزمایشات »شود و نتیجه آزمایشات را معلوم کند. انتظار او چندان طول نکشید و دکتر متخصص اینگونه توضیح داد. 

ادرار، خون، مدفوع همه طبیعی هستند. خوشبختانه او هیج مشکل جسمی نداره، دست کم ما این طور فکر میکنیم. به 

 «سه که او از چیزی رنج میبره. نگرانی یا اندوهی که او را از پا انداخته ... شما پدر و مادر واقعیش هستید؟نظر میر
 

 «بله دکتر.»مری نگاهی به خسرو انداخت. الزم بود این امر از دکتر هم پنهان شود؟ خسرو جواب داد:
 

برید. به هر حال در این بیمارستان کار بیشتری از ما میتونید او را نزد روانپزشک ب»دکتر شانهها را باال انداخت. 

 ساخته نیست. چنانچه الزم بدونید ما شما رو به یکی از روانشناسان خوب و مشهور معرفی میکنیم.

 

مری فکر کرد البد دوری از پدرش آنقدر او را متاثر کرده که به این حال افتاده. راینی هنوز هم نمیتوانست با این 

ر بیاید. هرگاه سکوت میکرد و به فکر فرو میرفت مری از او میپرسید به چه فکر میکند اغلب راینی با مسئله کنا

 چشمانی که از قطرههای اشک پر میشد میگفت: بابایی هنوز هم منتظر من است!

 

 مری با سر انگشتان اشک را از چشمانش سترد.
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ن آخه او»با نگاهی به خسرو حرفش را عوض کرد. « شد که ... آقای دکتر، فکر نمیکنید او خیلی بچهتر از این با»

خیلی وقته از یک شخص که برایش عزیز بوده جدا شده! البته ... چندین ساله، اما فکر میکنم او هنوز فراموش نکرده 

 «و هنوز درموردش صحبت میکنه!
 

اریها نمیتونه یک علت ساده داشته باشه. خانم، بیماری راینی خیلی جدی است. این جور بیم»دکتر لبخند تلخی زد. 

 «از نظر ما او مرخصه، میتونید ببریدش. تبش قطع شده ... »بعد اضافه کرد:« سعی کنید بیشتر به فکر او باشید.
 

 پیش از آنکه دکتر برود، خسرو با قدمهای بزرگ خودش را به او رساند.

 

 «ره کمکش کنین. هرچقدر الزم باشه میپردازم.دکتر، پولش مهم نیست، خواهش میکنم اگر مشکلی دا»
 

 مری خسرو را در دل ستود. او بیشتر از آنچه نگران ماتیوس خودش باشد، نگران دختر کوچولوی او بود.

 

مطمئن باشید اگر موردی بود با شما در میون میگذاشتم. به هرحال به نظر من ... او مشکلی داره ... فقط مشکل »

 «روحی!
 

 

 

 23پایا فصل 

 

 24فصل 

 

آسمان گرفته و ابری بود. خانه قشنگ و کوچکشان از دور مثل یک نقاشی به نظر میرسید. خانهای با بام قهوهای 

رنگ که در دو سوی آن باغچههای مرتبطی قرار داشت. چمنها و گلها مرتب بودند و زیبایی خانه را زیادتر میکردند. 

 خانه که محدوده حیاط را مشخص میکرد با شمشادهای کوتاه پوشیده بود.نردههای فلزی و کوتاه اطراف 

 

راینی با قدمهای لرزان به سمت خانه میرفت. نزدیک به خانه ایستاد. پشت سرش را نگاه کرد، نفسش را حبس کرد، 

 اما خیلی زود دوباره راه خانه را پیش گرفت.

 

اوهوی! فسقلی!نمیخوای دوچرخه »کنار خانه جلوی او ظاهر شد. ماتیوس که سوار دوچرخهاش بود از خیابان فرعی 

 «سواری کنی؟ اگر پول تو جیبی امروزتو بدی حاضرم تو رو پشت خودم بشونم و تا آخر خیابون یک دور بزنیم.
 

راینی کمی مکث کرد. خیلی دلش میخواست خودش تنهایی سوار دوچرخه او شود و با سرعت از آنجا دور شود، 

 دور که دیگر هرگز ...آنقدر 

 

 «هی تو گوشهات فرو کردی؟»
 

 «از تو بدم میاد!»راینی به او محل نگذاشت. سرش را زیر انداخت و راه خودش را گرفت. 
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هی! خبر داری مادرت میخواد تو رو ببره پیش یک روانشناس! میدونی فقط »ماتیوس با دوچرخهاش مقابل او پیچید. 

 «جاها میبرن؟ همین امروز صبح ... خودم شنیدم به اوری میگفت.دیوونهها رو این جور 
 

 راینی سعی کرد به او توجهی نکند. چیزی مثل داغ توی گلویش گیر کرده بود.

 

 «من دیوونه نیستم.»
 

بهای زد. با انگشت به سرش ضر« چرا هستی. اگر دیوونه نیستی پس چرا مثل بقیه بازی نمیکنی و خوشحال نیستی.»

بعد دوچرخهاش را صاف کرد و پیش از آنکه با سرعت از آنجا دور « اینجات خرابه ... پوکه! چیزی توش نیست ... »

 «درمورد پیشنهادم فکر کن. اگر نصف پولهاتو بدی، حاضرم سوار دوچرخهات کنم.»شود گفت:
 

 با رفتن او راینی نفس راحتی کشید و داخل خانه شد.

 

 ...«مامان »

 

ی خانه نبود. کمی اطراف را برای یافتن مادرش جستجو کرد. گویی از غیبت او وحشتزده شد. با ترس و لرز هیچ کس

به اتاقش دوید و از پشت در اتاقش را بست و آن را قفل کرد.نفسهایش تند شده بود. با ترس به در اتاق تکیه زده 

. حاال احساس بهتری داشت. ناگهان با دیدن بود. بندهای کیفش را از شانه رها کرد و چشمانش را برهم گذاشت

صحنهای که مقابلش بود تمام بدنش شروع به لرزیدن کرد و زبانش بند آمد، حتی قادر نبود آب دهانش را فرو دهد 

 یا فریاد بکشد.

 

 خسرو توی اتاق او روی مبل نشسته بود و در سکوت به او نگاه میکرد.

 

 

 

انس رساند. راینی دوباره دچار تشنج شدید شده بود. خسرو او را به بیمارستان مری سراسیمه خودش را به اورژ

 رسانده بود.

 

 «عزیزم، راینی، حالت خوبه؟»
 

 «من کجا هستم مامان؟»راینی چشمانش را آرام گشود. 
 

 «توی بیمارستان عزیزم! دوباره ناراحت شده بودی! پاپا تو رو به بیمارستان رساند.»
 

ه محض دیدن خسرو که پشت سر مادرش ایستاده بود با رنگ و رویی که از شدت ضعف به زردی میزد راینی ب

 «من خستهام، خوابم میاد.»چشمانش را برهم فشرد. 
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لرزش محسوس و آشکار چشمانش نشان میداد نخوابیده و خودش را به خواب زده است. مری برگشت و آهسته به 

بعد در حالی که از تخت او فاصله میگرفت و « شه اونو به حال خودش بگذاریم.میبینی عزیزم؟! نمی»خسرو گفت:

کمکم به این فکر افتادم که شاید اونو از فرشید نمیگرفتم بهتر بود. به خاطر او »خسرو هم به دنبالش قدم میزد گفت:

 «حاضرم پا روی قلب خودم بگذارم و برش گردونم پیش پدرش.
 

 «به اعصابت مسلط باش عزیزم! او به زودی خوب میشه.»ا گرفت و کمی فشرد. خسرو از پشت بازوان او ر
 

 «شاید الزم باشه تلفنی با او صحبت کنه.»مری درحالی که به شدت نگران دخترش بود گفت:
 

 «میخوای همه چیز رو خراب کنی؟»خسرو آهسته گفت:
 

با  و...« ... کامال گیج شدم ... آخه چه علتی داره که اون  نه! باور کن»مری با لحنی که از آن درماندگی میبارید گفت:

ممکنه به خاطرات گذشتهاش بیشتر از قبل فکر کنه؟ اوه، خودمو نمیبخشم، من اونو خیلی »دست سرش را گرفت. 

 ...«تنها میگذارم ... طبیعیه که بشینه یه گوشه و فکر کنه، او دختر گوشهگیری بود ... البته زمانی که 

 

طبیعیه عزیزم. اون بزرگتر شده و همه چیز رو بیشتر میفهمه. امکان داره »رو دوباره شانههای همسرش را فشرد. خس

 «یاد پدرش افتاده باشه، ولی ما که نمیخوایم اونو از خودمون جدا کنیم.
 

مونطور که دکترش اون داره ذره ذره جلوی چشمهام آب میشه! باید ه»و چشمانش را بر هم نهاد. « نه! نمیخوایم!»

یگذارم بیشتر نم»گویی از تصمیمش خیلی راضی باشد لبخند زد. « گفت به یک کلینیک روانشناسی سر بزنیم ... آره!

 «از این عذاب بکشه، به طور حتم راهی هست.
 

 

 

لیه نجش اودکتر کارل دوباره پرونده بیماری را که روبهرویش بود از نظر گذراند و خصوصیات او را که براساس س

 بود خواند. راینی اشمیت آیسلر، نه ساله، کم حرف، گوشهگیر ...

 

 «خوب راینی ... نمیخوای با من حرف بزنی ... »
 

راینی درحالی که لباس قرمز رنگ و قشنگی پوشیده بود و موهای بلندش پشت سرش بسته شده بود به چهره دکتر 

 نگاه کرد.

 

به خودم برات بگم ... من یه دختر کوچولو دارم که درست همسن تو است. اگر بفهمه خوب ... بهتره من اول راجع »

 ...«یک دختر به این قشنگی و ملوسی 

 

 راینی وحشتزده به دهان او خیره ماند.
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دکتر کارل مکث کرد. یعنی چه؟ او از اینکه تعریفش را کردم دچار این حالت شد؟ شاید هم وقتی گفتم من یک 

 ولو دارم به یاد جدا شدن از پدر واقعیش افتاد.دختر کوچ

 

مری به امید آنکه دخترش سالمتیاش را به دست آورد پنهانی و برخالف عقیده و نظر خسرو همهچیز را به دکتر 

 کارل توضیح داده بود.

 

 «راینی ... من میدونم تو از پدر واقعی خودت جدا شدی. او را خیلی دوسش داشتی؟»
 

 نقطهای خیره شد و سرش را تکان داد. راینی به

 

 «میتونی اسم پدرتو به من بگی؟»
 

 «اسمش ... اسمش بابایی بود.»
 

 «اوه ... فقط بابایی؟ چه اسم قشنگی.»
 

 «نه! بقیه اونو به اسم دیگهای صدا میزدند، فقط برای من بابایی بود.»
 

 «قدر جالب ... خوب! بابایی چه کاره بود؟چ»دکتر دستهایش را زیر چانهاش تکیه داد و پرسید:
 

 «او دکتر بود.»راینی با صدایی ضعیف گفت:
 

کارل نفس راحتی کشید. جانشینی! با اینکه بعد از این کارم سختتر میشه، الزمه از این مسئله برای معالجه اون 

ش دست و به روپوش« مثل من؟»پرسید: استفاده کنم. ممکنه مثل پدرش به من عالقهمند بشه ... و به من وابسته بشه.

 «لباسش اینجوری بود؟»زد. 
 

 «او فقط توی بیمارستان اینجوری میپوشید.»راینی سرش را تکان داد. 
 

 «به هر صورت خوشحالم که اون همکار منه.»
 

 «اما اون دکتر دیوونهها نیست!»
 

 «تم؟چه کسی به تو گفته من دکتر دیوونهها هس»کارل جابهجا شد. 
 

 «کسی نگفته.»
 

 کارل لبخند دوستانه ای زد . )) پس این تصور خودت بوده؟ ((

 

 راینی سرش را تکان داد.کارل از شکالت هایی که مقابلش بود به راینی تعارف کرد. ))شکالتش حرف نداره ! ((
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از اونها برداری!خیلی از دختر  راینی سرش را جنباند . کارل خودش یکی برداشت . )) اگر خواستی می توانی یکی

 کوچولوها رو می شناسم که ...((

 

هنوز جمله اش تمام نشده بود که دوباره چهره ی راینی حالت وحشتزده و غریبی به خود گرفت و خودش را جمع و 

و  نمود جور کرد مثل کسی که بخواهد از خودش دفاع کند , ولی پناهی نداشته باشد . دست ها را دور پاهایش حلقه

 کز کرد.

 

کارل که به شدت متعجب شده بود برای تغییر حالت او از جا بلند شد و پنجره را گشود . )) اوه!عجب هوای خوبیه . 

 من خیلی از هوای آفتابی لذت می برم.همیشه دوست دارم ... ((

 

 وقتی برگشت از تعجب خشکش زد.

 

ورم و کبود بیرون زده بود . دست و پایش را جمع کرده بود و صورت راینی منقبض شده بود . رگ های گردنش مت

 می لرزید .

 

 خسرو همان طور که در اتاق باال و پایین می رفت مری را شماتت می کرد .

 

 )) مری تو داری همه چیز را خراب می کنی . ((

 

خسرو ! خواهش می کنم آروم باش . اتفاقی مری ملتمسانه به او نگاه کرد . دلیلی برای رفتار تند او سراغ نداشت . )) 

 نیفتاده که این قدر عصبانی هستی . ((

 

خسرو با دست به اتاق راینی اشاره کرد . )) اتفاقی نیفتاده ؟ دیگه می خواستی چی بشه ؟ تو داری اون دختر رو می 

 کشی . از روزی که پیش اون روانشناس لعنتی رفته بدتر شده . ((

 

کان داد . )) عزیزم , محبت تو قابل تحسینه , ولی این کارها الزم بود . راینی االن چند روز است دچار مری سرش را ت

 تشنج نشده . ((

 

 )) اما در طی هفته ی گذشته روزی دو بار به حالت تشنج و تب شدید افتاده . ((

 

دانست هر وقت خسرو زیاد بنوشد  مری دست هایش را در هم قفل کرد . چشمش به بطری الکل روی میز بود . می

عصبی می شود و دنبال بهانه ای برای جر و بحث و دعوا می گردد . صندلی را عقب کشید و گفت: )) خسرو , چند 

 لحظه بشین . خواهش می کنم . ((
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 خسور با موهایی آشفته و پیراهنی نامرتب که دگمه های آن بسته نشده بود روی صندلی نشست و سعی کرد به

صورت همسرش نگاه کند . )) مری ... تو , تو می خوای با این جلسه های مسخره چی رو ثابت کنی ؟ اینکه راینی 

 برای پدرش و به خاطر دوری از او به این روز افتاده ؟ ((

 

!  همری سرش را زیر انداخت . شاید عصبانیت شدید شوهرش آن قدرها هم از بد مستی نبود . شاید دکتر کارل ... ن

 شاید منشی او چیزی گفته باشد . نمی خواست خسرو را ناراحت کند , اما الزم دید حقیقت را به او بگوید .

 

)) خسرو ! من نمی خواستم به تو دروغ بگم , اما من ... من ماجرای ... یعنی مهم بود که دکترش بدونه اون از پدرش 

 جدا شده ...((

 

د و آشفته اش فرو برد . )) لعنتی ! تو فقط به فکر اونی ... به فکر راینی ... تو ... خسرو دست هایش را در موهای بلن

تو فقط می خوای حالش خوب بشه , اگر دکتر بگه باید برگرده ترکم می کنی ... می دونم مری ! می دونم...تو قبال 

ون دم دوستت دارم ... رفتی و با اهم این کار رو کردی ؟ یک بار دیگه قلب منو شکستی و با وجودی که بهت گفته بو

 عوضی احمق ازدواج کردی . مری !من بدون تو می میرم . ((

 

وجود مری از احساسات بی شائبه سرشار شد . پس تمام نگرانی خسرو این بود که می ترسید مری او را به خاطر 

. هیچ حرفی در مقابل آن همه  سالمتی دخترش ترک کند ! در مقابل خسرو زانو زد و سرش را روی پای او گذاشت

 عشق نداشت .

 

)) مری قسم بخور به خاطر راینی منو ترک نمی کنی . بگذار زندگی خودمونو ادامه بدیم . من و تو و راینی ... ترکم 

 نکن مری ! ((

 

 )) قسم می خورم عزیزم ... تو رو هیچ وقت ترک نمی کنم . ((

 

ینکه راینی نزد روانپزشک برود به چه دلیل بود . او می ترسید مری به خاطر حاال می دانست مخالفت خسرو برای ا

 راینی مجبور شود او را ترک کند . به طور حتم او خوب می دانست مری بیش از هر چیز یک مادر است .

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

.  ید نمیکنه , مطمئن باش دخترم))خوبی راینی عزیز ... می شه راحت به اون پشتی تکیه بدی . هیچ خطری تو رو تهد

)) 
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راینی با نگاهی که از آن تردید و نگرانی احساس می شد به دکتر کارل خیره شد , بی آنکه به حرف او گوش دهد . 

 گرچه پس از مدت ها کم کم به او اعتماد پیدا کرده بود و سعی می کرد نزد او آرام باشد و نترسد .

 

ر کارل دریافته بود که به او عزیزم نگوید , تعریفش را نکند و به جز راینی عزیز یا پس از جلسه های متعدد دکت

دخترم با کلماتی دیگر او را خطاب نکند , اما الزم بود علت ترس و وحشت او را که به تشنج منتهی می شد کشف 

 ث بود .کند تا بتواند او را مداوا کند . ادامه ی کار بدون فهمیدن این مسئله بیهوده و عب

 

او عکسی را از جعبه ی آزمایشات روان سنجی بیرون آورد و مقابل او گرفت . )) راینی عزیز فقط نظرتو راجع به این 

 بگو , خوب ؟ ((

 

 )) سعی می کنم. ((

 

 او عکسی را نشان داد.

 

 )) باید چی بگم ؟ ((

 

 بده . (( )) خیلی ساده , چیزی که توی این عکس ها رو می بینی توضیح

 

این گونه عکس ها اغلب شکل های نامفهومی دارند و تنها برای کشف تصورات فرد بیمار مورد استفاده قرار می 

 گیرند و روانشناس به کمک گفته های بیمار به علت بیماری او دسترسی پیدا می کند.

 

 )) این ... این یک دختر بچه رو نشون می ده . ((

 

 م ! (()) ادامه بده دختر

 

 راینی نفس عمیقی کشید و دوباره به عکس خیره شد . )) فقط یک دختر کوچولو . ((

 

 دکتر کارل تصویر دیگری مقابل او گرفت.

 

 )) این ... این هم همون دختر رو نشون می ده . ((

 

 ()) اما این با اون یکی فرق می کنه , چیز دیگه ای در اون وجود نداره راینی عزیز ؟ (
 

 )) نه... ((

 

 تصویر دیگری را به او نشان داد.

 

 )) این هم همون دختر کوچولوست . ((
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 دکتر هر با با همین جواب تکراری تصویر دیگری را پیش می کشید . عاقبت آخرین تصویر را رو به روی او گرفت.

 

 عروسکیه ! (()) این ... این همون دختر کوچولوست ... و ... اون هم خرگوش سفید 

 

شاید این نکته زیاد با اهمیت نبود , اما دکتر کارل از شنیدن این حرف آن قدر خوشحال شد که آن جلسه را بودن 

 هیچ گفت و گوی خاص دیگری پایان داد.

 

 

 

******* 

 

 

 

 )) خوب دخترم ! امروز حالت چطوره ؟ ((

 

خطاب دیگری برای راینی شیرین تر و آرامش دهنده تر است . راینی با ))دکتر دریافته بود که کلمه ی دخترم از هر 

 چشمان زیبا و سیاه رنگ خود که بی شباهت به مادرش نبود به او نگاه کرد.

 

 )) ما امروز در مورد خیلی چیزها صحبت خواهیم کرد . مثال در مورد یه خرگوش کوچولوی سفید ... ((

 

 )) اون عروسکی بود . ((

 

 عروسک تو بود ؟ (( ))

 

 راینی سرش را به نشانه ی مثبت حرکت داد.

 

 )) می تونی به من بگی چه کسی اونو برای تو خریده بود ؟ ((

 

 )) پدر خودم . ((

 

)) اوه ! جالبه که آدم به دختر کوچولوی خودش یه خرگوش کوچولوی سفید هدیه بده . اون خرگوشو دوست داشتی 

 ؟ ((

 

 رش را حرکت داد.راینی س

 

 )) هنوز هم اونو داری ؟ نگهش داشتی ؟ ((

 

 راینی این باز به عالمت منفی سرش را حرکت داد.

 

 )) چرا ؟ گمش کردی ؟ یا کسی اونو خراب کرد ؟ ((
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خروج خاطره ای به یاد راینی آمد.آن وقت فقط چهار سال و نیم داشت و تازه از پدرش جدا شده بود.زمانی که برای 

از مرز همراه مادرش در قایق نشسته بودند خرگوش کوچولوی او توی آب افتاده بود و او گریه کرده بود , حتی خم 

شده بود که خرگوش کوچکش را که با جریان آب از قایق دور می شد بگیرد , اما مادرش از ترس افتادنش او را 

 را دلداری می داد . قول می دم یکی دیگه برات بخرم . محکم به خود فشرده بود . او فریاد می کشید و مادرش او

 

 اما من همونو می خوام. _

 

 بسه ... بسه ! صداتو ببر دیگه . مگر نمی بینی رفت زیر آب . _

 

راینی چشمانش را با درد بر هم گذاشت : )) افتاد توی آب . رفت تو آب . البد حاال یه جایی اون زیرها برای خودش 

 . مرده ! ((خوابیده 

 

 تصورات او در مورد عروسکش با سن او که باید واقعیت را بیشتر از این درک می کرد مطابقت نداشت.

 

دکتر کارل فکر کرد در تمام گفت و گوهایشان این تنها موردی بود که راینی در مورد آن به طرز کودکانه و خیالی 

 تصور می کرد .

 

 راحع به او بگی ؟ (( )) خب دخترم . نمی خوای بیشتر

 

 نگفتم ؟ (( ;)) خرگوشه ! اون که مرد ... غرق شد 

 

 )) چرا ... متاسفم ... اما منظور من پدرت بود . او چطور آدمی بود ؟ ((

 

 راینی به نقطه ای خیره شد . )) اذیتم نمی کرد . ((

 

مه بدهد . )) می شه بیشتر توضیح بدی ؟ خیلی دکتر کارل دقیق تر به او خیره شد و سعی کرد موضوع را عادی ادا

 دوست دارم بیشتر راجع به اون بگی ؟ ((

 

 راینی در سکوت به او خیره شد.

 

 دکتر کارل لحظه ای تردید کرد , اما پرسید : )) اون مثل من نبود ؟ ((

 

 راینی سرش را حرکت داد.

 

 )) مثل پدر خوانده ات چی ؟ ((
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نی را وحشتی آشکار فرا گرفت , اما به سرعت خودش را آرام کرد . خوب می دانست در صورتی که ناگهان چهره رای

 به دکتر کارل حرفی بزند , او و مادرش را از دست خواهد داد , همان طور هم بابایی را.

 

 )) او خیلی مهربان است . مایلین در مورد عروسک هایم براتون تعریف کنم ؟ ((

 

وانست تغییر حالت او را نادیده انگارد . سعی کرد در جلسه های بعدی در این مورد با او گفت و گو دکتر کارل نت

کند . او این طور تصور کرد که راینی از ناپدری اش متنفر است و شاید به خاطر مادر و شرایط زندگی اش می ترسد 

و نیمی از محبت مادرش را به خودش اختصاص آن را ابراز کند . هرچه بود ناپدریش او را از پدرش جدا کرده بود 

 داده بود . این در اکثر موارد برای دختری با شرایط او طبیعی بود که ناپدریش را دوست نداشته باشد .

 

 

 

خسرو و مادرش در خودرو منتظر او نشسته بودند و او به محض بیرون آمدن از مطب به سمت آنان رفت . در عقب 

 نشست . خودرو به سرعت از جا کنده شد . را باز کرد و آرام

 

 دکتر کارل از پنجره به آنان خیره شده بود .

 

ماتیوس در حالی که کیک و شیرینی هایی را که رو به رویش بود را با قهوه می خورد رو به اوری گفت: )) تو مطمئنی 

 از اونجا به سینما می روند ؟ ((

 

 . (()) خودشون این طور گفتند ماتیوس 

 

 ماتیوس چند لحظه به ساق های برهنه ی اوری خیره شد و بعد برای آنکه اوری مچ او را نگیرد چشم از او گرفت.

 

 )) اوری تو مطمئنی ... ((

 

 اوری با عصبانیت مقابل او ایستاد . )) مطمئنم ماتیوس اینو چند بار بهت بگم ؟ ((

 

 رت می تونی مقداری به من قرض بدی ؟ ((ماتیوس گفت : ))خیلی خوب ... در این صو

 

 اوری متعجبانه او را نگاه کرد . )) ولی مادرت ... ((

 

 ماتیوس سرش را خاراند . )) او رفته فرانسه . ((

 

 )) یعنی هیچ پولی به تو نداده ؟ ((

 

 رو چه کار کردم . (( ماتیوس مظلومانه گفت : )) چرا ... ولی اگر قول بدی به کسی نگی بهت می گم پول ها

 

 )) خیلی خوب چه کار کردی ؟ ((
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)) اول باید قول بدی . من بی خودی خودم رو لو نمی دم . قسم بخور . (( و چشمانش را دراند گویی بخواهد او را از 

 عاقبت قسمش بترساند گفت: )) باید به مقدسات قسم بخوری . ((

 

 ب الزم نیست بگی ... ((اوری از او روی گرداند . )) خیلی خو

 

ماتیوس چند قدم دنبال او رفت . )) اما اگر بهم پول قرض بدی ... می شه این کار رو کنی . قسم می خورم همه رو 

 بهت برگردونم . ((

 

 )) برای چه کاری می خواهی ؟ من باید بدانم ماتیوس . ((

 

 . (()) خوب ... خوب برای یکی از دوست هام . فقط سی مارک 

 

اوری این را می دانست که ماتیوس همه ی پولش را به او بر خواهد گرداند , چون پیش از آن هم از او قرض گرفته 

بود و وقتی که مادرش از مسافرت برگشته بود , همه را پس داده بود . می دانست به خاطر خودش هم که شده پول 

 دیگر پولی به او قرض نمی داد .را به او خواهد داد , چون در غیر این صورت اوری 

 

 ماتیوس وقتی پول را گرفت , بی آنکه آن را بشمرد با عجله از آنجا دور شد .

 

 ساعتی بعد او مقابل یکی از التاری های مخصوص قمار ایستاده بود .

 

. آهسته و شب از نیمه گذشته بود که خسرو از جایش برخواست . مطمئن بود مری در خواب عمیقی فرو رفته 

پاورچین از اتاق خواب بیرون آمد . اتاق بچه ها در طبقه ی پایین بود . او دستگیره در اتاق راینی را آهسته چرخاند , 

ولی او در اتاقش را قفل کرده بود . پشت سرش را نگاه کرد و آرام کلیدی را که توی جیبش بود بیرون کشید . کلید 

 در اتاق گشوده شد . را توی قفل گذاشت و آرام چرخاند .

 

 هنوز الزم بود که در اتاق را ببندد و قفل کند . به آهستگی این کار را هم انجام داد .

 

 چراغ خواب اتاق روشن بود . رنگ آبی روشن .

 

چهره ی زیبای راینی در خواب دوست داشتنی تر بود . او آهسته روی تخت راینی خزید . راینی وحشت زده 

شود . دستش را جلوی دهانش گرفت . )) خفه ! منم ! صداتو ببر ! مثل همیشه دختر خوب و قشنگ و چشمانش را گ

 حرف شنوی هستی ... آره ؟ ((

 

 بدن کوچک راینی به لرزه افتاده بود .

 

 )) تو که نمی خوای بابایی رو از دست بدی , می خوای ؟ ((
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 مثل اون خرگوش کوچولو بیفته ته آب ؟ ((راینی سرش را تکان داد . )) نمی خوای مامانت 

 

 اشک های داغ صروت راینی را پوشاند .

 

 )) تو که نمی خوای اون دکتر احمق هم بمیره ! می خوای ؟ چیزی که بهش نگفتی ؟ ((

 

 راینی سرش را تکان داد . چشمانش از وحشت از حدقه بیرو زده بود .

 

م . همون طور که تو رو برای خودم از بابایی احمقت جدا کردم ... می دونی )) می دونی من می تونم هر کاری بکن

 راینی نه ؟ اه , اینقدر نلرز ... دوستت دارم راینی ... تو کوچولوی خوشگلی هستی . ((

 

 26فصل 

 

 

 

اید در مدتی ب خانم، دختر شما این طوری سالمتیشو به دست نمیاره. اون»دکتر کارل رو به مری اشمیت کرد و گفت: 

 «یک بیمارستان بستری شه! نمی خوام بیش از این نگرانتون کنم، اما تشنج اون خیلی خطرناکه.
 

 «بیمارستان روانی... اوه! نه! خواهش می کنم! اون... اون فقط نه سالشه.»مری چشمانش گشاد شد. 
 

 «ت تحت مراقبت باشه.بله خانم اشمیت، ولی الزمه این کار انجام بشه، اون باید تمام مد»
 

 مری با کمک یک صندلی خودش را از افتادن حفظ کرد.

 

 «اما اون مدرسه میره!»
 

این اظهارات معلمها و مسئوالن مدرسه اش است. نمره های پایین، گوش ندادن به »دکتر کارل پشت میزش نشست. 

ترتیب ادامه پیدا کنه خانم اشمیت، برای درس، حواس پرتی سر کالس، گریه های بی جهت، پرخاش. اگر به همین 

مداوای اون کاری نمیشه کرد. من نمی خوام اون به مرحله ای برسه که برای آروم کردنش مجبور بشیم بهش دارو 

 «تزریق کنیم.
 

دکتر، کمکش کنین... من... من نمی دونم اون چرا به »مری روی صندلی نشست و با درماندگی موهایش را چنگ زد. 

 «روز افتاده، ولی... هر کاری شما بگید حاضرم انجام بدم. الزمه اونو... اونو پیش پدرش برگردونم؟ این
 

شاید مجبور بشیم. در حال حاضر وضعیت او به نحوی است که هر شوکی، حتی »دکتر کارل سرش را تکان داد. 

 برایش جور کنی... قابل تحمل تر است!شادی بخش هم برای او خطرناکه... اگر بتونی ترتیب یک ارتباط تلفنی را 

 «روحیۀ او خیلی شکننده شده خانم اشمیت.
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 «خدایا کمکش کن.»مری دستهایش را به هم فشرد و گفت: 
 

 

 

 «خسرو، الزمه که راینی رو به بیمارستان منتقل کنیم.»
 

 «چرا؟! اون فقط یک موش آزمایشگاهی توی دستهای اونهاست.»
 

مجبوریم خسرو! من همین امروز برگه های اونو امضا کردم، الزمه تو هم »به مخالفت خسرو گفت: مری بی توجه 

 «رضایت بدی.
 

 «من، هیچ وقت راینی بیچاره رو وسط اون همه دیوونه نمی اندازم.»خسرو برگشت و به او زل زد. 
 

 «اما دکترش...»
 

ون چیزیش نیست، شاید یه مشکل سادۀ ژنتیکی باشه، خیلیها دیگه نمی خوام راجع بهش بدونم. ا»خسرو فریاد زد: 

 «هستند که صرع دارند. آره! اون هم صرع داره، همین.
 

 «لعنت بر شیطان! خسرو، یعنی اگر این طور بود اونها به ما نمی گفتند؟!»مری با ناراحتی گفت: 
 

 «نه... اون دختر قشنگیه. کدوم احمقی بدش میاد مریضی به...»
 

مری با تعجب به او زل زده بود. حرفهای او برایش قابل درک نبود! او رویش را به جانب مری کرد و دستور داد: 

 «برو انصراف خودتو اعالم کن. من حاضر نیستم راینی رو به دست یک مشت گرگ گرسنه بدم.»
 

 «اما اون دختر منه!»مری برافروخته پاسخ داد: 
 

دختر تو؟ فقط دختر تو؟ یادت که نرفته... »که مری را وادار به عقب نشینی نمود گفت: خسرو برگشت و با خنده ای 

 «اون راینی اشمیت آیسلره، دختر مری اشمیت و خسرو فروزش.
 

 

 

 «الو... دکتر کارل هستم.»
 

 «بله، دکتر کارل.»
 

 «با کی صحبت می کنم؟»
 

 «من مادر راینی هستم دکتر.»صحبت کند گفت: مری سرک کشید و در حالی که سعی می کرد آهسته 
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 «خانم اشمیت چرا راینی رو نیاوردین؟ باید ترتیب کارهای بیمارستان رو می دادیم.»
 

 «آقای دکتر، نمی تونم در این مورد قولی به شما بدم.»
 

 «اون...خانم اشمیت! جون دخترتون در خطره، من نمی خوام هیچ پیش داوری کنم، ولی الزمه که »
 

 «می دونم دکتر، ولی پدرش راضی نمیشه.»
 

دکتر! راهی هست که بدون رضایت پدرش اونو »دوباره سرک کشید تا مبادا خسرو او را ببیند و یا صدای او را بشنود. 

 «توی بیمارستان بستری کرد؟!
 

اقعی راینی است... نه! اما خوب خوب... از اون جایی که گفتین مدارک این طور نشون میده که شوهر شما پدر و»

 «راهی هست که شاید به نظر شما غیرمنطقی بیاد، ولی برای نجات راینی الزمه.
 

 «چی آقای دکتر؟»
 

شما باید علیه شوهرتون شکایت کنید. این مسئله باید به دادگاه بره. من هم کمکتون می کنم. روی این موضوع فکر »

 «کنید.
 

 «تصمیم مشکلیه دکتر!»
 

 صدای تیک ضعیفی در گوشی پیچید.

 

 «الو... دکتر؟!»
 

 «بله خانم اشمیت؟!»
 

احساس می کنم کسی به صحبتهای ما گوش میده! دکتر دیگه نمی تونم با شما تلفنی صحبت کنم، فردا می بینمتون. »

 «خداحافظ.
 

روی تخت دراز کشید و خودش را به مری گوشی را آهسته سر جایش قرار داد. به محض آنکه صدای پایی شنید 

خواب زد. روز بعد باید برای تلفن کردن به فرشید بیرون می رفت. الزم بود به خاطر سالمتی راینی به او تلفن کند. 

 ارتباط راینی با پدرش برای بهبود حال او حیاتی بود.
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مری با عجله چیزهایی را که الزم داشت توی زن زیبایی که مقابل در بود برای بار دوم زنگ خانه خسرو را فشرد. 

کیفش چپاند و در حالی که اوری را صدا می زد خودش برای باز کردن در خانه راه افتاد. از پشت شیشه مات زنی را 

 دید که آنجا ایستاده بود.

 

 «سالم خانم.»
 

آنچنان که انسان را مبهوت می کرد، ولی مری برای شناختن او اندکی فکر کرد. چهره اش زیبا بود، فوق العاده زیبا، 

 آشنایی غریبی با او احساس می کرد گویی او را جای دیگری دیده بود.

 

 «من لیزا هستم، مادر ماتیوس.»
 

 مری مشابهت او و ماتیوس را به یاد آورد. چرا از اول متوجه نشده بود!

 

قدر هم که هوسباز باشد نمی تواند زنی به این زیبایی را نتوانست خودش را معرفی کند. یک مرد هر چ« من... من...»

 رها کند!

 

 در برابر وجاهت او احساس حقارت می کرد.

 

 «می تونم کمکی به شما کنم!؟»
 

 «او خونه است؟»زن زیبا که لباس گرانقیمت و آبی رنگش همچون نگین الماسی می درخشید گفت: 
 

خسرو نزدیک می شود حسادت کرد. از اینکه با خسرو کار داشت بدش آمد. مثل همیشه وقتی احساس کرد زنی به 

مگرنه اینکه رابطه آن دو سالها پیش تمام شده بود. خسرو حتی یک بار هم در طول مدتی که با مری زندگی می کرد 

 به دیدن او نرفته بود.

 

 «خسرو؟ با او کار دارید؟»با صدایی آرام پرسید: 
 

 «ن بوفالو الیق این نیست من حتی نگاهش کنم.اون احمق نه! او»
 

مری پیش خودش گفت: بوفالو، چه صفت زشت و بی ربطی به خسرو نسبت می ده. راستی که همیشه عشق را توی 

 زیباییها نمیشه پیدا کرد. این زن چقدر گوشت تلخ بود.

 

 بگوید خسرو حق داشت او را ترک کند. به زن زیبایی مثل او نمی آمد که کسی را این گونه تحقیر کند و ناسزا

 

من دنبال ماتیوس می گردم. از وقتی از فرانسه برگشتم اون نه به خانه اومده و نه تلفن زده. فکر کردم شاید اون »

 «یابو بدونه پسرم کجاست؟
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 این زن زیبا حتی حاضر نبود یک بار اسم خسرو را به درستی بر زبان بیاورد.

 

سکوت او در مقابل توهین و اهانت یک زن غریبه که دیگر هیچ نسبتی با خسرو ندارد دور از  مری احساس کرد

ما هم خیلی وقته که ماتیوس رو ندیدیم، به هر حال خانم... خسرو مرد »انصاف است. به طرفداری از همسرش گفت: 

ط تیره گذشته چنین اهانتهایی محترمی است. درست نیست اونو این طور خطاب کنید. شما حق ندارید به خاطر رواب

 «به او کنید.
 

 او حتی از یک یابوی پیر و»لیزا سراپای او را از نظر گذراند، درست مثل اینکه سوسکی سیاه و زشت را دیده باشد. 

خرفت هم کثیف تر و بی ارزش تر اشت. برای تو هم متأسفم خانم! خودت به زودی به نتیجه ای که من در مورد او 

 «واهی رسید.رسیدم خ
 

زبان مری بند آمد. او با چه بیزاری و نفرتی از خسرو حرف می زد. لیزا بدون توجه به او سوار لیموزین سیاه رنگش 

 شد و آنجا را ترک کرد.

 

 

 

 27فصل 

 

 

 

 وقتی مری به خانۀ فرشید تلفن کرد، زنی گوشی را برداشت.

 

 «بله، بفرمایین.»
 

را آزرد. آیا از اینکه فرشید با کسی ازدواج کرده و یا رابطه دارد ناراحت شده بود. نه... ابداً احساسی تلخ وجودش 

 این حق را به خودش نمی داد.

 

 «می بخشین من... با آقای شمس کار داشتم. دکتر فرشید شمس.»
 

شوره چندانی نداشت و تصمیم گرفته بود در مورد وضع روحی دخترشان به او توضیح دهد. برای صحبت با او دل

 مطمئن بود فرشید در هر حالتی حاضر است به دخترشان کمک کند.

 

 «خانم، ما چنین کسی اینجا نداریم.»
 

 او شماره خانه را تکرار کرد.

 

 «بله شماره رو درست گرفتین، اما... اجازه بدین از شوهرم بپرسم.»
 

 به نظر شوهر او بود گوشی را برداشت و سالم کرد.مری گوشی را نگه داشت تا او برگردد. مردی که 
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 «خانم، دکتر شمس صاحب قبلی این خونه بودند، ایشون خونه را به ما فروخته اند... االن بیشتر از یک ساله!»
 

شما در مورد ایشون اطالعی دارید؟ می دونید چطور می تونم »مری چشمانش را برهم گذاشت. با ناراحتی پرسید: 

 «ون تماس بگیرم.باهاش
 

 «متأسفم خانم، من هیچ اطالعی ندارم.»
 

مری شماره تلفن بیمارستان را به زحمت از طریق مخابرات پیدا کرد. شماره محل کار فرشید در ذهنش نبود. چون 

 به ندرت با او در محل کارش تماس می گرفت.

 

 «ا ایشون چه نسبتی دارید؟می تونم بپرسم شما ب»پرستاری که پشت خط بود از او پرسید: 
 

 «یکی از بستگانشون هستم و کار خیلی مهمی باهاشون دارم.»مری فکر کرد: 
 

 «ایشون خیلی وقته از اینجا رفته. حدود شش هفت ماهی میشه!»
 

االن کدوم بیمارستان خانم... ببینید من در مورد دخترشون می خوام باهاشون حرف بزنم. خواهش می کنم اگر »

 «مکنه کمک کنید، من باید با ایشون صحبت کنم.م
 

متأسفم خانم، دکتر شمس برای همیشه از این شهر رفته اند. ایشون انتقالی نگرفته، از کارشون استعفا دادند... گویا »

 «دیگر مایل نبودند به طبابت ادامه دهند.
 

 «هیچ نشونی یا تلفنی که بتونم...»
 

طالعی نداریم. دکتر شمس به طور کلی از این شهر رفته و تا اون جایی که مطلعیم، توی خانم! عرض کردم ما هیچ ا»

 «بیمارستان دیگه ای هم کار نمی کنند.
 

 «شما... شما مطمئنید؟»
 

 «البته خانم! ایشون دکتر بخش بودند! کادر بیمارستان ما همه دکتر شمس رو می شناختند.»
 

 

 

دش را امیدوار کند... شاید... شاید مامان از او اطالعی داشته باشه. مطمئنم که همین مری با نگرانی سعی کرد خو

 طوره!

 

آه تویی یاسمن عزیزم، حالت چطوره... چرا با ما تماس نمی گیری، درسته پدرت خیلی از »با مادرش تماس گرفت. 

 «دستت ناراحته، ولی من آرزومه صداتو بشنوم. خیلی به تو فکر می کنم.
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 «متشکرم مادر! منم به شما فکر می کنم.»
 

 «جات خوبه عزیزم؟ کدوم کشور هستی؟! هنوز هم کانادایی؟»
 

بله... مادر! در مورد فرشید اطالعی »مری همان طور که پیش از آن هم مجبور شده بود دروغ بگوید باز هم گفت: 

 «نداری؟
 

 «دوباره با او زندگی کنی؟ چی می شنوم؟فرشید؟ پشیمون شدی یاسمن؟ خدا را شکر! می خوای »
 

 «مادر...»
 

راینی می خواد با او حرف »مری با ناراحتی سرش را تکان داد. آنها هرگز نمی دانستند او چه موقعیتی دارد. او گفت: 

ا معذرت می خوام با شم»اما خیلی زود حرفش را عوض کرد و در جواب مادرش که پرسید راینی کیه گفت: « بزنه!

 «نبودم. شقایق می خواد باهاش حرف بزنه.
 

 «خیلی خوشحالم! پس چرا به بیمارستان زنگ نزدی؟»مادرش ذوق کرد. 
 

 پیدا بود او هم از فرشید اطالعی ندارد.

 

 «زدم اما اونجا نبود.»
 

 «پس البد خونه است. اونجا چی؟ اونجا زنگ زدی؟»
 

 «اون خونه رو فروخته مامان.»
 

 «فروخته؟ یعنی چی؟ پس حاال کجا زندگی می کنه؟ چی؟»
 

 پیدا بود مادرش از او اطالعی ندارد.

 

راستش یاسمن جون، االن خیلی وقته ما ازش بی خبریم. یعنی بعد از اینکه فهمید تو بچه رو بردی و رفتی خارج، »

 «بگو، چی کار می کنه؟دیگه ارتباطشو با ما قطع کرد. یاسمن جون! حال شقایق چطوره؟ از او برام 
 

 «او هم خوبه مامان.»مری آه عمیقی کشید. 
 

اگر بدونی اینجا چقدر جات خالیه، بابات با اینکه به ظاهر باهات قهره، ولی خدا شاهده که بارها دیدمش اسمت که »

آواره کنی؟ میاد، اشک تو چشماش جمع میشه و رو می گردونه. یاسمن جون، یعنی این طور خوب بود که خودتو 

 «مگر فرشید بدبخت مرد بدی بود، ما که از تخم چشمهامون بدی دیدیم و از او ندیدیم.
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 «مادر حاال که همه چیز تموم شده، این صحبتها فایده نداره.»
 

چرا نداره عزیزم! ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. بیا و برگرد و با شوهرت زندگی کن. به خدا قسم می »

رم که او هنوز هم دوستت داره. همین طور شقایق رو. نمی دونی از دوری او چی کشیده. نگاهش می کردی باورت خو

نمی شد او فرشیده. وقتی فهمید شما خارج هستید انگار یک دفعه پیر شد. اونقدر شکسته شده بود که دل آدم براش 

می گذاشتی دخترشو ببینه. مگر چیزی ازت کم می  کباب می شد. یاسمن قربونت برم. دنیا دار مکافاته مادر، کاش

 «شد؟ گاهی فکر می کنم تو به کی رفتی که این همه دل سنگی مادر.
 

 «مامان... به بقیه سالم برسون. کاری نداری؟»
 

ا بالهی بمیرم که این روزها رو نبینم. باز هم خدا رو شکر که سالمی. تو از بچگی هم حرف نشنو بودی... نمی خوای »

خواهرت حرف بزنی؟ نسرین هم اینجاست. اومدن شیراز. االنه رفته خرید. امروز تولد دوقلوهاشه! اگر عصر زنگ 

 «بزنی... االنه اونجا صبحه یا شبه مادر؟
 

 «مامان... بهش سالم برسون.»
 

 «م.یاسمن مادر، شماره ای، چیزی نداری گاهی بهت تلفن کنیم. یا نشونی بده که برات نامه بد»
 

 «باشه مامان، بعد... فعالً خداحافظ.»
 

 «شقایق رو ببوس! خدا پشت و پناهت دخترم. باز هم زنگ بزن یاسمن.»
 

چند لحظه گیج و منگ گوشی به دست ایستاد. وقتی برای اولین بار با مادرش از آلمان تماس گرفته بود چقدر 

با خسرو ازدواج کرده بود. آن وقتها احساس سعادت و احساس خوشبختی می کرد. آن وقت فقط چند ماه بود که 

 نشاط بی اندازه ای می کرد.

 

 آیا بار دیگر می توانست آن احساس قشنگ و خوب را داشته باشد و مثل گذشته از ته دل بخندد؟

 

 

 

مامان، »اد و گفت: روز بعد، مری دخترش را از مقابل مدرسه با خودش برد. در مقابل کلینیک روانشناسی، راینی ایست

 «من خسته شده ام، دیگه نمی خوام به اون مطب لعنتی برم!
 

مری که از بیماری اخیر دخترش که طوالنی تر از همیشه بود به شدت نگران بود با مالیمت دست او را بوسید. 

 تو عزیزترین درسته که من خیلی وقتها کمی بی مالحظه بودم و در مورد تو سختگیری می کردم، ولی باور کن»

 «موجود زندگی منی دخترم!
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خیلی وقت بود که این موضوع را دریافته بود، همان سالهای اولی که به آلمان آمده بود و شاهد بود که خسرو خیلی 

 از اوقاتش را با زنهایی می گذراند که در کافه ها و مجالس رقص بودند. گرچه دانستن این موضوع

 

و بازخواست کند و یا حسرت گذشته را بخورد. او با همه وجودش خسرو را دوست باعث نمی شد او از خسر

میداشت، حتی اگر می دانست شوهرش گاهی پایش می لغزد و نسبت به او بی وفاست. هنوز هم با دیدن چهره 

 جذاب و مردانه خسرو و شنیدن صدایش در قلبش نسبت به او محبتی عظیم احساس میکرد.

 

 "سالمتی توام راینی. من فقط به فکر"

 

اما مامان! من نمیخوام اونجا برم. همه فکر می کنند من دیوونه ام. تو می خواهی با من چکار "راینی پا بر زمین کوبید:

کنی؟چرا فکر میکنی هرچی اون دکتره میگه درسته؟ خواهش میکنم...من دیگه خوب شدم مطمئنم دیگه حالم بد 

 "نمیشه!

 

صورت رفتن به بیمارستان، دکتر کارل جانش را از دست خواهد دادو شاید هم مادرش...مثل  راینی میدانست در

 خرگوش عروسکی سفید ته دریا.

 

مری تردید کرد. شاید حق با او نبود. خسرو میگفت این دکترها فقط به فکر انجام آزمایشات خودشون هستند و به 

مخالف بود و برخالف همیشه که با پای خودش به مطب دکتر کارل  جون آدم ها اهمیتی نمی دهند. حاال که راینی هم

میرفت از رفتن به اونجا خودداری میکرد، او هم دودل شده بود. مری موهایش را پشت گوش خواباند و یقه بارانیش 

 را مرتب کرد.

 

 "م.ارستان پشیمون شدیخیلی خب راینی، ولی باید به دکتر کارل خبر بدیم که از...ادامه جلسات و رفتن به بیم"

 

من به اون میگم دیگه خوب شدم. اون اگه بدونه "راینی در حالی که آرامش کوتاهی در قلبش احساس می کرد گفت:

 "دیگه خطری منو تهدید نمی کنه و حالم خوبه خوشحال میشه.

 

 کمی بعد هر دو در اتاق دکتر کارل بودند.

 

 و با مادر او مشغول صحبت شد. دکتر چند دقیقه راینی را تنها گذاشت

 

 "دکتر!متاسفانه پدر راینی محل کارشو تغییر داده. هیچ کسی هم از او اطالعی نداره."

 

 "به هر حال ما نمی تونیم دست روی دست بگذاریم. معالجات باید به طور جدی ادامه پیدا کنه!"دکتر مکث کرد:

 

 "دکتر راینی خودش فکر می کنه خوبه."

 

 "رس از بیمارستان خانم...همه بچه ها همینطورند. طبیعیه که به خاطر ترس این حرفو بزنه.ت"
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 "بله ولی در مورد راینی خوب...شاید چون پدرش هم مخالفه بد نیست مدتی موضوع رو به تعویق بندازیم."

 

به "راینی خشمگین بود گفت: دکتر کارل با عصبانیتی که سعی میکرد نمایان نکند و در حالی که ازکوتاهی مادر

تعویق بیاندازید؟!شما یا باید فکر مداوای اون رو از سرتون بیرون کنید یا همین حاال و تا دیر نشده رضایت بدید 

 "راینی بستری بشه.

 

 "ولی شوهرم...اون چی؟"مری سرش را پایین انداخت:

 

 "خانم اشمیت.جون دخترتون برای شما چقدر اهمیت دارد؟"

 

 گاه نگران،آشفته و صادقانه مری پاسخ سوال او بود.ن

 

 "پس رضایت بدید."دکتر کارل نفس بلندی کشید:

 

نمی تونم علیه شوهرم شکایت کنم دکتر!هرچقدر فکر میکنم...اون حاضر نیست قبول کنه که حتی راینی به مطب "

 "بیاد...خود راینی هم همینطور.

 

انم اشمیت. پس بگذارید من آخرین قدم خودم رو بردارم...بگذارید تمام اونچه خیلی خب خ"دکتر کارل فکری کرد:

 "اما؟""رو که میدونم به کار ببندم.

 

خواهش میکنم خانم اشیت.فقط به خاط راینی. من به عنوان یک دکتر نمی تونم راضی شوم به خاطر کوتاهی و ترس "

که با شوک بعدی احتمال فلج مغزی پنجاه تا شصت درصد  شما از کمک به او دست بردارم. دکترها به شما گفتند

من باید راینی را هیپنوتیزم کنم. قرار بود به "او به ساعتش نگاه کرد: "میشود؟خواهش میکنم خانم مری!اجازه بدین.

 مخاطر وضعیت جسمانی او این عمل در بیمارستان و پس از چند روز مراقبت انجام بشه. حاال من...با مسئولیت خود

 "میخوام همین االن و توی مطب این کارو انجام بدم. شما موافقید خانم اشمیت؟

 

 

 

 "راینی.راینی.صدای منو میشنوی؟"

 

 راینی در حالی که به خواب هیپنوتیزمی فرو رفته بود چشم هایش را گشود.

 

 "اسم من راینی نیست.من...من شقایقم."

 

د که از حالت دخترش به گریه افتاده بود و سعی میکرد با فشردن دستمال دکتر کارل برگشت و به مری نگاه کر

توی دهانش صدایی ایجاد نکند. راینی زیرلب شروع به خواندن شعری که به نظر بچگانه می آمد کرد. صدایش 

 نامفهوم بود و دکتر کارل زبان او را نمی فهمید. راینی ناگهان سکوت کرد.
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 "بگی چه چیزی تو رو ناراحت میکنه؟تو از چی ناراحتی؟خیلی خب شقایق...ممکنه "

 

 "دوری از بابایی. اون هنوز منتظر منه."

 

 "دیگه چه چیزی؟آیا چیزی هست که تو از اون خیلی بترسی؟"

 

 "بله ولی نباید بگم"راینی همانطور که دراز کشیده بود اشک هایش سرازیر شد:

 

 "رده؟چرا؟چرا عزیزم؟کسی تو رو تهدید ک"

 

 او سرش را تکان داد.

 

 مری به زحمت جلوی خودش را گرفت که نپرسد چه کسی؟

 

دکتر کارل به او تذکر داده بود که در زمان هیپنوتیزم او نباید حرف بزند. در عوض دکتر کارل آرام و با مالیمت 

 "میشه اسم اونو بگی؟"پرسید:

 

 راینی دوباره سرش را تکان داد.

 

 "م اونو بگی اتفاقی می افته؟اگه اس"

 

 "بابایی میمیره!مامان...دکتر...من نمیخوام کسی بمیره مثل خرگوشک."

 

 "پس ممکنه بگی از چی می ترسی؟"

 

 راینی سرش را به نشانه موافقت تکان داد.

 

 "خیلی خب از چی؟کسی تو رو اذیت میکنه؟"

 

صورتش منقبض شد.عالئم شروع تشنج در او دیده شد. دکتر کارل راینی دهان باز کرد تا حرف بزند اما دوباره 

وحشت زده سعی کرد او را بیدار کند. اگر در این حال به تشنج می افتاد احتمال آسیب مغزی صد در صد بود. از 

 چیزی که می ترسید داشت اتفاق می افتاد.

 

 "تو داری بیدار میشی راینی.با سه شماره..."

 

حکم به اطراف تکان میداد. اما هنوز حالت انقباض در صورتش دیده میشد. مری با وحشت دست ها راینی سرش را م

 را جلوی چشمش گذاشت و از ته دل شروع به خواندن دعا کرد. صدای آرام راینی او را به خود آورد.
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عنتی....لباسمو من..من متنفرم...نکن...خواهش میکنم به من دست نزن...نه نه...دستتو بکش کثافت!...ل"

 "بده...لباسمو...بده!نه!...نه!

 

 دوباره شروع به دست و پا زدن نمود. صورتش هنوز به شدت منقبض بود.

 

 "قول میدم...قول میدم..."

 

 "راینی تو با سه شماره بیدار میشی...یک...دو...سه."

 

او روی تخت نشست و به مری که او را در انقباض صورت راینی کمتر شد و بعد به حالت عادی در آمد. کمی بعد 

 آغوش می کشید نگاه کرد.

 

 

 

برای دکتر کارل محرز بود که او موردآزار جنسی قرار گرفته است، اما مری هنوز هم نمی توانست باور کند. با 

ا ثیر تلقین و یوجودی که خودش آن کلمه ها را از زبان دخترش شنیده بود. اما هنوز هم فکر میکرد شاید او تحت تا

خواب هیپنوتیزمی صحنه های هولناکی دیده و تصور کرده است. منتظر بود تا به محض آمدن خسرو آنچه را دیده 

بود با وی در میان گذارد. هر چه فکر میکرد و به ذهنش فشار می آورد آشفته تر میشد.یعنی ممکن بود کسی 

نوعی با راینی در ارتباط بودند در نظرش مجسم کرد.مدیر دخترش را آزار داده باشد؟او تمام کسانی را که به 

مدرسه؟نه...نه!او مرد باشخصیت و بانفوذی است که هرگز قادر نخواهد بود کودکی را بیازارد. حتی تنبیه بدنی در 

مدرسه او ممنوع بود. راننده سرویس که گاهی او را به کالس های ورزشی می برد؟نه! او یک پیرمرد محترم بود. 

 اگهان فکری به ذهنش خطور کرد. ماتیوس؟ن

 

او حاال چهارده ساله بود. می دانست پسری ولگرد و بی بندوبار است و به نصایح کسی توجهی ندارد. اوری به او گفته 

بود گاهی از او پول قرض میکند. میدانست اینجور پسرها اغلب پولشان را در خانه ها بد و یا قمارخانه ها خرج می 

خودش یک بار او را دیده بود که پنهانی مشغول کشیدن سیگار سیگار بود. شاید او...از شدت خشم در حال کنند. 

انفجار بود. میدانست گفتن این موضوع به خسرو چقدر او را ناراحت و عصبی خواهد کرد. خسرو با وجود خونسردی 

و بگوید که پسرش راینی او را آزار ظاهرش نسبت به ماتیوس او را خیلی دوست داشت. چطور می توانست به ا

 داده؟نه..نه! شاید هم راینی در این مدت با پسری دوست شده و او فریبش داده و بعد تهدیدش کرده است.

 

 او پشت پنجره ایستاده بود که دوباره لیموزین سیاه رنگ را مقابل در دید. با شتاب از پله ها پایین آمد.

 

 "خانم لیزا؟"

 

ا تحکم و حالت عصبی اش به او بفهماند که دیگر با آن ادا و اطوار پرافاده اش آنجا ظاهر نشود.شاید الزم سعی کرد ب

 بود به او مستقیم تذکر بدهد.
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 "خانم اشمیت؟"

 

 هر دو مثل طلبکارها با هم روبرو شدند.

 

خانه با شخص دیگری کار داشته  ماتیوس اینجا نیست خانم و ما هم از او بی خبریم. فکر نمی کنم شما در این"

 "باشید. اینطور نیست؟

 

اتفاقا با "لیزا سراپای او را برانداز کرد و با پوزخندی تحقیرآمیز که مختص افراد میلیونر و خودخواه است به او گفت:

 "او کار دارم!بوفالو خونه هست؟

 

 "خانم من به شما تذکر داده بودم که..."مری با اعتراض گفت:

 

تو بهتر است تذکراتت را نگه داری برای خودت. به او بگو ماتیوس را بازداشت کرده اند. بهتره بره و پسرش رو از "

آن جا خالص کنه. من دیگه هیچ مسئولیتی در قبال او ندارم. از این به بعد فکر می کنم که هیچ وقت پسری نداشتم. 

 "متاسفانه او به پدر عوضیش رفته.

 

 اد و با تاسف از شنیدن این خبر به فکر فرو رفت.مری سر تکان د

 

 "ممکنه بپرسم به چه جرمی؟"

 

پلیس اونو به جرم تجاوز گرفته!من دارم برای همیشه به فرانسه میرم. دیگه هم هیچ "لیزا نگاه تندی به او انداخت:

ینمش. او هم مثل پدرش یک مرد رابطه ای نمیخوام با او داشته باشم. به او خبر بدین که دیگه هرگز نمیخوام بب

هرزه و کثیف از آب دراومد. همونطور که نتونستم هیچ وقت رفتارهای پدرش رو تحمل کنم او هم برام غیر قابل 

بهش بگین این دفترچه حساب "سپس بسته ای از کیفش بیرون آورد و به سمت مری گرفت: "تحمل شده!

 "یچ وقت سراغم نیاد.بانکیشه!هر ماه براش پول می فرستم ولی دیگه ه

 

همه چیز رو اون تو براش نوشتم. اما میدونم اون قدر الابالی شده که ممکنه "به پاکتی که روی بسته بود اشاره کرد:

 "بدون اینکه اینو بخونه اونو یه گوشه ای بندازه.

 

ت. پدر هرزه و وقتی او رفت کلمات در ذهن مری رژه میرفت و مثل پتکی پوالدین بر مفزش ضربه می کوف

 کثیفش...به جرم تجاوز...

 

 چرا فراموش کرده بود؟

 

ماتیوس از مدت ها پیش گم شده بود. او نمی توانست به راینی آزاررسانده باشد. نه! کار او نمی توانست باشد. راینی 

انجا دست ها را هیچ وقت حتی با او درست حرف نمیزد. از او ترسی هم نداشت.پس..؟.پس؟...خسرو نه... نه...هم

 روی گوش هایش گذاشت و فریاد کشید خفه شو! کار اون نیست...مطمئنم کار اون نیست...اون نمی تونه! هرگز...
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همان صدایی که روزی به هنگام جدایی از فرشید به او می گفت مطمئنی که اشتباه نمی کنی حاال دوباره در گوشش 

 اشتباه نمی کنی؟...که اشتباه نمی کنی؟پیچید. مطمئنی که اشتباه نمی کنی؟...که 

 

 مری در اتاق را قفل کرد. روی لبه تخت خوابش نشست و نامه لیزا را که برای پسرش نوشته بود گشود.

 

 

 

 سالم ماتیوس

 

و با ت این آخرین نامه من به تو نخواهد بود. اما این را هم قول نمیدهم که بار دیگر تو را ببینم. مگر روزیمطمئن شوم

پدرت فرق داری. من حاضر بودم تو را هر طور مجسم کنم جز اینکه هستی. بنابراین حاال میتوانی نهایت خشم و 

غضب من را به خودت حدس بزنی. ماتیوس تو فقط از من پول میخواهی، من هم به این خواسته تو احترام میگذارم. 

ماه مبلغی به آن واریز میکنم. سعی کن گاهی به کلیسا بروی  دفترچه ای با پنج میلیون مارک برایت گذاشته ام. و هر

و دعا کنی. شاید شیطان از تو دور شود، از پروردگارت کمک بخواه. خدا همیشه گناهکاران را می بخشد، او از نادر 

 آدم خیلی مهربانتر است. چون من نمی توانم دیگر تو را ببخشم.

 

 مادرت لیزا

 

 

 

 28فصل 

 

تمام روز چشم از راینی برنمی داشت. هر زمان به اتاق دیگری می رفت او را زیرنظر داشت. تمام حرکات مری در 

راینی و رفتارهای دیگران را با او به خاطر می سپرد. تا بعد دقیق تر در مورد آن ها فکر کند. او باید هرچیزی را که 

ی برای قدم زدن و گردش به پارک کوچک روبروی خانه درمورد راینی بود را به دکتر کارل گزارش میداد. عصر راین

شان رفت و مری او را همراهی کرد. نیم ساعت بعد برگشتند سپس رایی مدت دو ساعت به اتاقش رفت و مشغول 

درس خواندن شد. شب ساعت هشت سر میز شام حاضر شد. او بلوزی به رنگ آبی تیره و شلوار جین ضخیم 

چندان خوبی مقداری از غذایش را میل کردو بعد به اتاق نشیمن رفت. او روی کاناپه ای که پوشیده بود. با اشتهای نه 

مقابل تلویزیون بود نشست و مشغول تماشای یکی از برنامه های کمدی شد بدون آن که حتی یک بار لبخند بزند. 

ت حتی دسرش را هم نخورد. اوری برای او مقداری سیب زمینی سرخ شده و موز برد. اما او به هیچ چیز میل نداش

 مری کنار او نشست و دستش را دور شانه های کوچک او انداخت. احساس کرد راینی چند لحظه با عالقه

 

 عجیبی به او خیره شد و بعد سرش را به بازوی او تکیه داد.

 

با  ری احساس کردکمی بعد خسرو در حالی که پیژامای قهوه ای رنگش را پوشیده بود سمت دیگر راینی نشست. م

آمدن خسرو راینی خودش را بیشتر به او چسباند. از اینکه خسرو باعث شده بود او کمتر به دخترش توجه کند 
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احساس بدی داشت. طبیعی بود راینی مردی را که جانشین پدرش شده و نیم بیشتری از محبت او را به خودش 

 نیز بود.اختصاص داده دوست نداشته باشد. این تصور دکتر کارل 

 

رو  نمی خوای بقیه فیلم"چند دقیقه بعد راینی از جا بلند شد. مری با نگاهی حاکی از عالقه مندی به دخترش گفت:

 "تماشا کنی عزیزم؟

 

 "نه متشکرم، باید درسهامو بخونم."راینی سرش را تکان داد:

 

 "به نظر افسرده میاد."اکت ماند. بعد گفت:خسرو همان طور که پاهایش را دراز کرده بود تا رفتن او به اتاقش س

 

و چیزی نماند بود ماجرای هیپنو تیزم او را  "همین طوره، امروز عصر هم توی پارک خیلی ساکت بود."مری گفت:

برای خسرو تعریف کند، اما به یاد آورد دکتر کارل به او تاکید کرده بود این ماجرا را به هیچ کس حتی شوهرش 

از این وضعیت متاسفم. نمی دونم تا کی ادامه پیدا می کنه. این تشنجها داره دیوونه ام "ه عمیقی کشید. ابراز نکند. آ

 "می کنه. دکتر گفته با تشنج بعدی امکان آسیب مغزی خیلی زیاده.

 

ی چه عنمری فکر کرد اگر راینی را با خودش نمی آورد و او پیش پدرش می ماند، چنین اتفاقی برای او نمی افتاد. ی

کسی او را آزار داده؟ ناگهان احساس دلتنگی و گناه و پشیمانی شدیدی بر وجودش سایه انداخت و چشمانش از 

اشک پر شد. آیا هرگز می توانست خودش را به خاطر بالیی که سر راینی آمده بود ببخشد؟ او به خاطر رسیدن به 

داخته بود. هیچ وقت تا آن حد از خودش بیزار عشق فراموش نشدنی خودش، دخترکش را تا دم مرگ در خطر ان

 نبود.

 

نیم ساعت بعد راینی برای گفتن شب بخیر نزد مادرش آمد و پیشانی او را مثل همیشه بوسید. مری با اشتیاق و عالقه 

 "دوستت دارم راینی. عزیز دلم."ای که از همیشه افزون تر بود او را به خود فشرد.

 

منم دوستت دارم "کرد، گویی حرف ناگفته ای در چشمانش و در حالت صورتش پیدا بود.راینی به مادرش نگاه "

منظورش با خسرو بود. خسرو هم زیر لب  "شب بخیر."و در حالی که به اتاقش می رفت گفت: "مامان، شب بخیر.

 جوابش را داد.

 

شب او و خسرو هم ساعتی بعد در وقتی راینی به اتاقش رفت مری متوجه شد او در اتاقش را قفل کرد. مثل هر 

اتاقشان خوابیدند. نیمه های شب خسرو نیم خیز شد و آهسته به صورت مری که در خواب عمیقی فرو رفته بود نگاه 

 کرد. از جا بلند شد و آهسته بیرون رفت.

 

 ه لباس خوابمری چشمانش را با وحشت گشود و صدای پای او را شنید که به سمت آشپزخانه می رفت. در حالی ک

 بلندش را با دست جمع کرده بود سرک کشید. فکر کرد یعنی برای چه بیدار شده؟
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خسرو مشغول نوشیدن بود. با وجود آن همه الکل که آن روز مصرف کرده بود باز هم نوشید. به محض اینکه از 

ش ا آرام کند تا از تپش قلبآشپزخانه بیرون آمد، مری با عجله برگشت و روی تخت خوابید. سعی کرد نفسهایش ر

 که چون طبلی صدایش در گوشهایش می پیچید بکاهد.

 

خسرو به اتاق آمد و روی تخت کنار او دراز کشید. مری در حالی که پشت به او خوابیده بود با وحشت چشمانش را 

ر وحشتناک هرگز خودم را بست. مری دعا می کرد اشتباه کرده باشد. البد حاال راحت می خوابد. آه! به خاطر این فک

 نمی بخشم.

 

 احساسی به او می گفت خسرو، عشق او، همسر او و پدر خوانده 

 

دخترش امکان ندارد همچنین جنایتی رامرتکب شود.ساعتی بعد خسرو دوباره بلند شد واین باردراتاق خواب راهم 

 پشت سرش بست.

 

در را نشنود.باصدای چرخش کلیدی که شنید وحشتزده مری باید صبرمیکرد تا از اودور شود وصدای گشودن 

چشمانش را گشود.نفسش را حبس کرد.آهسته دستگیره راچرخاند.نه نمیتوانست در را باز کند ودرصورت 

 فشاربیشتر سروصدا ایجاد میشد.

 

لباس  سردیاطرافش را نگاه کرد.اتاق یک پنجره داشت که روبه بالکن کوچک باز میشد.ازپنجره بیرون پرید.باد 

نازک اورابه بازی گرفت.هرگز به ذهنش خطور نکرده بودکه روزی ازاین بالکن بخواهد بیرون برود.چند بارپایش را 

حتم  به طور-اگرنمیمرد -روی نرده ها گذاشت تا به ان سمت برود،اما فاصله تا طبقه همکف زیاد بودکه باپریدن او

ده به هرسو نگاه کرد تاراهی برای خروج پیداکند.لوله بلند دست وپایش میشکست.وقت به سرعت میگذشت.وحشتز

بخاری که برجستگی های روی ان از دیوار بیرون زده بود،توجهش را جلب کرد.دستش را دراز کرد، ولی لوله 

بخاری انقدر دور بود که دستش نرسید.تاکمر خم شد اما نشد. روی لبه بیرونی بالکن ایستاد.آه همیه ازبلندی 

شت.اگرخم میشد دیگر مانعی نبود تا از افتادن او جلو گیری کند.کف دستها وپاهایش خیس عرق شده وحشت دا

بود.شاید اگر میوفتاد میمرد،امادران لحظه جانش برایش هیچ اهمیتی نداشت.بیشتر به این فکر میکرد که پس از 

 جات خواهد داد؟!مرگ او چه برسر دخترش میاید؟چه کسسی به او کمک خواهد کرد وا رااز مرگ ن

 

از وحشت این فکر به سرعت برگشت.چیزی به ذهنش خطورکرد.به اتاق برگشت.تلفن کنار میزتخت خواب قرار 

 داشت.با دلهره گوشی تلفن رابرداشت و شماره را گرفت.

 

* * * 

 

 دکتر کارل درحالیکه ازصدای تلفن از خواب پریده بود گوشی رابرداشت

 

 "ل... من هستم. الو....دکتر کار"-
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دکتر به زحمت پلکهایش را گشود ودکمه چراغ خواب را زد. همسرش با اعتراض به پهلو غلطید.دکتر کارل 

 "چیزی شده خانم اشمیت؟"پرسید:

 

 صبح را نشان میداد. 5وبه صفحه ساعت مچیش نگاه کرد که حدود 

 

 "اون پایینه...الو...الو...اقای دکتر... خواهش میکنم،کمکم کنید...راینی...راینی "-

 

ارتباط قطع شده بود.معلوم شخصی سیم را قطع کرده است.این دفعه مری پشت در رفت ومحکم به ان 

 "خسرو...خسرو..."کوبید:

 

 هیچ صدایی ازبیرون شنیده نمیشد.

 

ن و...این دروبازکخسرو!خسر"با مشتهایش به درکوبید وبا وحشت وصدایی که ازته گلویش خارج میشد فریاد زد:

 "خسرو...خواهش میکنم.

 

امکان نداشت بتواند قفل به ان محکمی رابشکند.دوباره به بالکن رفت.ازتصورصحنه ای که درذهنش مجسم شده بود 

نزدیک به جنون بود.او دخترش رابدون لباس ودر حالی که تقال میکرد وبه تشنج افتاده بود دراغوش خسرو می 

که داشت لباس خواب بلندش زیر پایش رفت.نزدیک بود از پشت به پایین سقوط کند.با خشم  دید.ازهول وعجله ای

وحرص بی اندازه پایین لباسش را پاره کرد ازروی نرده های بالکن عبور کرد واین بار برای گرفتن لوله بخاری 

زحمت به پایین خودش را شجاعانه رهاکرد.وقتی دستانش لوله بخاری رادرچنگ گرفت چشمانش راگشود.به 

رسید.وقتی به حیلط رسید،تازه یادش امد درساختمان ازتو قفل شده است.درحالیکه ازشدت ترس ودلهره 

میلرزید،اطرافش رانگاه کرد.دستگاه چمن زنی به چشمش خورد.انرا هول داد وباقدرت تمام انرا به درکوبید ودر 

 "خواهش میکنم کاری به اون نداشته باش. راینی ...راینی من اومدم. خسرو"همان حال فریاد میکشید:

 

وقتی داخل خانه شد دراتاق راینی باز بود.گویی هیچ کس به جز اوری که ازترس به دیوار چسبیده بود وبا چشمانی از 

 حدقه درامده اورا نگاه میکرد انجا نبود.

 

راینی "امیز به سمت اوری رفت:مری باعجله اطراف را نگاه کرد.اثری ازخسرو وراینی نبود. با حالتی جنون 

 "کجاست؟

 

 "نمیدونم خانم...نمیدونم ...نمیدونم ."اوری درحالیکه از ترس به گریه افتاده بود سرش را تکان می داد :

 

 "شما کجایید؟راینی؟"مری او را رها کردودراطراف خانه به جستجو پرداخت.خسرو...اوهم نبود .

 

افتاده بود.باز ان صحنه منحوس جلوی چشمانش ظاهر شد..احساس کرد زمین به نفسش بند اامد. سرش به دوران 

سمت باال میاید.گویی هوای زیادی وارد مغزش شد.برای انکه از افتادنش جلوگیری کند دستش رابه دیوارگرفت اما 

 بیهوش نقش بر زمین شد.
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گرداند.اورا چه زمان به بیمارستان اورده وقتی چشمانش را گشودنفهمید چه اتفاقی افتاده است وکجاست.چشم 

 بودند؟

 

 سعی کرد ازجا بلند شود.

 

 "تکان نخور عزیزم.سرمت جدامیشه."

 

 تقال کرد بلند شود."اوه تویی؟"او با دیدن خسرو جیغ بلندی کشید.

 

 "سر راینی چه بالیی اوردی؟"

 

 "خوب نیست.پرستار...پرستار!خواهش میکنم مری.!توحالت "خسرو سعی کرد اورا ارام کند:

 

 "خواهش میکنم کمک کنید.ممکنه بهخودش اسیبی برسونه."پرستار با سرعت خودرا به او رساند.

 

دخترم...آه دخترم...اون دختر منو...ولم "مری درحالیکه جیغ میکشید سعی کرد خودرا از از دستان قدرتمند رها کند:

 "کردی؟چه بالیی سرش اوردی؟...ولم کن...کن لعنتی!ولم کن!تو با راینی چی کار 

 

پرستار به سرعت ارام بخشی راکه اماده کرده بود به او تزریق کرد.دستهای مری کم کم شل شد.درحالیکه روی 

کلمات نامفهوم  "راینی ...راینی کجاست؟باهاش چی کار..."بالشت بزرگ پشت سرش می افتاد زیر لب نالید:

 "تاامدن دکتر بخش مراقبش باشید...من االن بر میگردم."ت ورو به خسرو گفت:شدند.پرستار نبض اورا گرف

 

پرستار اهسته وبا خونسردی ازاتاق خارج شد.اما به محض اینکه اتاق را ترک کرد همه ماجرایی را که شاهد بود برای 

 "رو زیاد طوالنی نیست.به اجبار به او داروی ارام بخش تزریق کردم.اثر دا"سرپرستار تعریف کرد وادامه داد:

 

الو ؟اداره پلیس...خودتونو به بیمارستان اورالخ برسونید، یه "رپرستارگوشی تلفن را برداشت وشماره ای گرفت:

 "مورد مشکوک داریم.

 

 وقتی پلیس دراتاق راگشود،خسرو کنارتخت مری نشته بود وبه ارامی موهای اورا نوازش میکرد .

 

 ونگاهش رابه پرستاردوخت."ممکنه بگین اینجا چه خبره؟"ند شد وپرسید:با دیدن پلیس ازجا بل

 

پرستار خودش را پشت پلیس پنهان کرد،گویی میخواست اورا سپربالی خود ساازد.درهمین با کلماتی که گویی از بر 

وقتی  ود ولیخودم شنیدم او فریاد میکشید چه بالیی سر راینی اوردی؟وقتی اونو اوردن بیهوش ب"کرده بود گفت:
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بهوش امد بادیدن این اقا شروع کردبه دادو فریاد. منم مجبور شدم برای اینکه به خودش یا کسی صدمه نزنه یه ارام 

 "بخش...

 

سپس رو به خسرو  "خیلی خب خانم!شما اینارو چندبار دیگه هم توضیح دادین."افسر پلیس حرف اورا قطع کرد:

 "تی دارین؟اقا شما ا این خانم چه نسب "نمود:

 

 "مری همسر منه..."خسرو دستهارابا حالتی حق به جانب گشود:

 

 ممکنه توضیح بدین ماجرا چیه؟"

 

من درست نمیدونم...یعنی خواب بودم.وقتی بیدارشدم،دیدم او "خسرو به مری که روی تخت افتاده بود اشاره کرد:

ار اختالل حواسه...یعنی تحت نظر روانشناسه...بیماری وحشتزده با فریادمیزنه ودخترمونو صدا میزنه.دختر ما دچ

روانی داره.راینی اسم دخترمه.او نیمه شب ازخانه بیرون رفته.وقتی همسرم متوجه شد ازشدت ناراحتی بیهوش شد 

 "وکف زمین افتاد.منم با عجله اوردمش بیمارستان.

 

ی خسرو با چهره ا"نباید ازاینجا خارج بشین. به هر حال تابهوش اومدن ایشون"افسر پلیس بادست زیر کالهش زد

 ودوباره به سمت"حتی اگه شما ازم نمیخواستین هم حاضرنبودم همسرم را دراین شرایط تنها بگذارم."درهم گفت:

 مری برگشت وبا مالیمت موهای اورا نوازش کرد.

 

اد جلوی در نگهبانی دهد ومراقب پلیس نگاه عمیقی به او کردوازدراتاق خارج شد،درحالیکه به دستیارش دستورد

 اوباشد.

 

وقتی مری چشمانش را گشوددید خسرو نزدیک به او روی صندلی نشسته وروزنامه ای راکه مخصوص همراهان 

 بیماران بودورق میزند.

 

 نفکرکرداگرباردیگرداد وبیداد کند ویاازدیگرا ن کمک بخواهد پسرو میتواند تاابددخترش راپنهان کند.حاالمطمئ

بودهمه چیز زیر سر خسرو بود.بابه یاداوردن راینی قلبش فشرده شد.باید راهی پیدا میکرد.اواخرین جمله خسرو 

 راشنیده بود.چطور میتوانست به سادگی راینی رابیمار روانی معرفی کندوبگوید اوخودش ازخانه خارج شده!

 

 رمانده سعی نمود برخود مسلط باشد.مری بافکری که ازشدت افکاردردناک پریشان شده بود،ناتوان ود

 

صبح بود وکسی به جز اوری که دوباره به خواب  6دکتر کارل بعد ازانکه خود را به حانه مری رساند ساعت حدود 

 رفته بوددرخانه نبود.

 

ودرحالی که مطمئن نبود او به خاطر خواب الودگی جواب درستی بدهد "خانم اوری ممکنه به من گوش بدید؟"

 "میتونی به من درست بگی چه اتفاقی افتاده؟"رده گفت:شم
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اوری رومبدوشامبرنیمدارش را بیشتر به خود پیچید.اومتوجه سوز سردی بودکه ازدر شکسته اتاق هجوم اورده 

 بود.اتش بخاری کم شده بود ونزدک بود خاموش شود. باید چوب داخل ان میریخت.

 

 "خانم اوری؟"

 

مان طورکه گفتم اول اقای فروزش ازمن پرسیدند که راینی راندیده ام...نه! نه!خانم پرسیدند ...نه اوه بله!...اوه!ه"

یعنی هردو پرسیدند...بعد من تعجب کردم .بعد پنجره ای شکست...یعنی شیشه در. نمیدونم کی اینکارو 

ونم کسی راینی راصدا کرد.شایدیک دزد.من سرموتو بالش پنهان کرده بودم.اخه صدای جیغ یک نفرمیو مد گم

باچشمانی "میزد...راینی...راینی من اومدم.خب بعد خانم اشمیت به من حمله کرد.آه خدای من بعد هم بیهوش شد...

 شما پلیس هستید؟"وحشت زده به دکتر کارل خیره شد.

 

 "تند؟خیلی خوب...میتونی بگی االن کجا هس"دکتر کارل متوجه شداو بیش ازانچه باید گیج ومنگ است.

 

 "اقای فروزش خانومو بغل کرد وباسرعت بیرون برد.گفت اونو به بیمارستان میبره."اوری سرش راتکان داد:

 

 "راینی چی؟اون کجاست؟"

 

 "یا مریم مقدس!شماهم همینو میپرسین؟چند بار باید بگم نمیدونم!"اوری چشمانش راباحیرت گشود:

 

ن خانم مری اشمیت بیاید.هرچه بود هوا هنوز تاریک بود واو خودش انقدر دکترکارل تصمیم گرفت روز بعد به دید

خسته بود که فکرش درست کارنمیکرد.به هر حال او حق نداشت دردعوا ها ومسائل خانوادگی دخالت کند. ممکن 

لفن به او تبود علیه او شکایت شود.او اینطور احتمال داد که راینی دوباره دچار تشنج شده ومادرش ازشدت ناراحتی 

کرده تاازاو کمک بخواهد.البد همینطور بود.بعدهم به خاطر راینی غش کرده!هرچند که بعید نیست مستخدمه 

 گیجشان همه چیز را اشتباه تعریف کرده باشد.

 

 

 

قسم میخورم "خسرو به چهره مری خیره مانده بود وبه حرف های او گوش میداد.رنگش به شدت پریده بود.

اخه به چه دلیل احمقانه ای من باید سر دخترمون بالیی "وازاو روبرگرداند."باعث شده فکرکنی من... مری.چه چزی

 "اورده باشم؟

 

دخترمون نه خسرو!دخترمن! اون فقط دختر منه !دستکم تو یکی اینو "مری باحالتی عصبی اورا نگاه کرد:

 صدایش دورگه خراشیده ونااشنا بود."میدونی!

 

 "عزیزم باورکن من روحم ازاین ماجرا بی اطالعه ،قسم میخورم.":خسرو جلو امد

 

 "ولی تو دراتاقورومن قفل کردی."
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 "عزیزم من که به تو گفتم زیاد نوشیده بودم وهیچ متوجه کارهایم نبودم.مری عزیزم."خسرو سعی کرد قانعش کند:

 

ازهمهچیز بیخبرم.فقط...فقط فکرنمیکردم  به من نزدیک نشو .فکرنکن من"مری بابیزاری خودش راعقب کشید:

بعد مستقیم به چشمان او زل زد "تصورش هم برام دیوونه کننده است!"دستها اروی شقیقه هایش فشارداد:"تو...

 "خسرو! دخترمن مدتهامورد ازار جنسی قرار گرفته...میخوام بدونم کارکی بوده،کدوم اشغال کثیف...":

 

 "کی چنین چرندیات مزخرفی روبهت یاد داده؟"ت:خسرو باچهر ه ای غضبناک گف

 

 

 

 "اینا چرندیات نیست .من خودم شاهد بودم اودرحالت هیپنوتیزم گفت...دکتر کارل..."

 

بعد درحالیکه به نظر می امد "بس کن مری!مگر شعور خودتو از دست دادی؟اگردستم به این دکتر لعنتی برسه!"

ازاو شکایت میکنم.دختر ما خیلی هم دختر پاکی است.چطورممکنه کسی  "تصمیمی گرفته سرش را تکان داد:

 "اونو!اوه نه!نه!اینا دروغه!

 

 "اوه راینی عزیز دلم کجایی؟چه بالیی سرت اومده؟"زانوان مری سست شد:

 

 "شاید هم...من تا انتهای پارک هم دنبالش گشتم.نکند با کسی فرار کردهباشد!"حالت صورتش عوض شد.

 

شاید رفته باشه کلوپ شبانه!دخترها تو این "سرو نگاهی به همسرش انداخت.هرگزاورا تا این حد اشفته ندیده بود.خ

سن گاهی به همچین جاهایی سرک میکشند.این اواخر به کسی عالقه مندنشده بود؟به توچیزی نگفته بود؟ به هر 

 "حال تو مادرشی وبهترباید بدونی که دخترت چه وضعی داشت؟

 

وباردیگرازبه یاداوردن اتفاقی که افتاده بود باصدای "سالشه.11نه!نه!اون...اون فقط"مری سرش راتکان داد ونالید:

 بلند گریه کرد.

 

 "سعی میکنیم تافردا پیداش کنیم."

 

 "واگر پیدا نشد؟"

 

 "پلیس رادرجریان میگذاریم."

 

وتش اشتباه کرده باشد.اوتمام شب را با خسرو وشاهد بود مری بهت زده به او خیره شد.یعنی ممکن بود اودر قضا

راینی برای گفتن شب بخیر مثل همیشه اورا بوسیدوبه اتاقش رفت.اوتمام مدت مراقب بود خسرو سراغ او رفته بیش 

دقیقه طول نکشیده بود.پس چه بالیی سر او امده بود؟مری بهت زده به انچه روی داده بود فکر  11تراز 

 نمود بدون راینی حتی یک روز قادر به ادامه زندگی نخواهد بود به زندگیش ادامه هد.کرد.احساس 
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این شناسنامه خودمه.این همسرم...واین هم دخترم راینی ...این "خسرو مدارکی راکه ازم بود دراختیار پلیس قرارداد.

ستان یکنه اوتحت نظردکتر وباید دربیمارمدارک پزشکی اونه!راینی مبتال به بیماری روانیه.این هم مدارکی که ثابت م

روانی بستری میشد.فکرکنم او ازدست مادرش به خاطراینکه اصرار داشت اورا بستر ی کند فرار کرده وبه مجل امنی 

 "پناه برده.

 

 "شمابرای ناپدید شدن او یاگم شدنش ازکسی شاکی نیستید؟"

 

د قربان،من نمیخوام اینده دخترموزیر تیک تیک های دوربین نه سرکار!مططمئنم خودم میتونم پیداش کنم.میدونی"

های عکاسی خبرنگاران واین جور چیزهانابودکنم.اگردختر شما به علت ناتوانی ذهنی گم میشدحاضر بودید ابرو 

واینه اورا به خطر بیندازید؟به طور حتم نه!...ازهمکاری باشما ممنونم،درمورد پیداکردن او خودم ترتیب کارها 

 "میدهم.پیش ازاین هم ازاین رفتارها داشت.همین که سرنخی ازاو به دستم بیاد کافیه.را

 

 29فصل 

 

 

 

چند پلیس مشغول بازرسی اتاق راینی بودند. به جز یک دفترچه کوچک خاطرات که حاوی خاطرات روزانه راینی 

دهم نوامبر آخرین شبی بود که او را در بود چیز دیگری پیدا نکردند. دفترچه ای که آخرین برگ آن به تاریخ یاز

 خانه اش دیده بودند. در آن نوشته بود از اینکه توی بیمارستان روانی بستری بشم، متنفرم!

 

 مری با چشمان گریان به آنچه افسر پلیس به او می گفت گوش سپرد.

 

 فرار کرده»... اشاره کرد به خسرو. « ش...خانم... متأسفانه این طور به نظر میاد که او با وجود عالقه شدید به پدر»

باشه. به هر حال او به جز پدرش راجع به کس دیگری ابراز عالقه نکرده. با این وجود برای فرار از بیمارستان خانه 

. او و به خسرو نگاه کرد« اش را ترک کرده. ما موضوع را پی گیری می کنیم، البته تا اون جایی که به ما مربوط میشه.

شتر توضیح نداد. چون خسرو به طور پنهانی به آنان گفته بود مری قادر نیست واقعیت را بپذیرد و دوباره بی

دخترشان را به بیمارستان روانی خواهد برد. خسرو به پلیسها گفته بود من هرگز اجازه نمی دهم همسرم به خاطر 

 خیاالتش دخترم را در بیمارستان روانی بستری کند.

 

 

 

همه چیز درست میشه عزیزم! خواهش می کنم »ا صدای بلند هق هق می کرد. خسرو شانه های او را فشرد. مری ب

 «آرام باش! راینی رو پیدا می کنیم... هر طور شده.
 

مری به هر جایی که فکر می کرد ممکن است راینی به آنجا رفته باشد سر زده بود، ولی این طور به نظر می رسید که 

 شده!او ناپدید 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –همیشه سرخ نیستعشق 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 9 5  

 

مری که در طی چند روز گذشته، حتی یک ساعت نیز نخوابیده بود از شدت ضعف و بی حالی روی کاناپه ای که 

 نشسته بود چشمانش را بر هم گذاشت و به خواب دردناکی فرو رفت.

 

 ی گفت:خسرو لباسش را پوشید و در حالی که به چهره افسرده و خسته او نگاه می کرد با صدای مالیمی به اور

مراقبش باش! می روم به شرکت سر بزنم، چند روزه اونجا نرفتم، اگر بیدار شد بگو که تا چند ساعت دیگه برمی »

 «گردم.
 

اوری سرش را به نشانه اطاعت تکان داد و بعد برای آماده کردن شام به آشپزخانه رفت، هر چند می دانست مطابق 

 ن ندارد.چند روز گذشته هیچ کس میلی به غذا خورد

 

 

 

خسرو، جولیا را در پارکی که با او قرار گذاشته بود مالقات کرد. جولیا مثل همیشه عالی بود. لباس صورتی که حاشیه 

مشکی داشت و کمربند پهنی روی آن بسته بود. صورت ملوس و موهای طالیی لغزنده او را بیش از پیش دوست 

 ش دوید.داشتنی می نمود. جولیا با دیدن او به سمت

 

دیگه داشتم نگران می شدم خسرو! یک چشمم به ساعت بود و یک چشمم به در پارک که تو بیای. چرا این قدر »

 «دیر کردی؟ می تونی موضوع رو برام بگی؟
 

 «خیلی دلت برام تنگ شده بود جولی!»خسرو دستش را دور بازوان او حلقه کرد. 
 

با اون که خیلی بدی باید بگم من هم »جذاب معشوقش نگاه می کرد گفت: جولیا برگشت و همان طور که به چهره 

 «همین طور. حاال زود باش بگو ببینم چه اتفاقی افتاده بود! گفتی که با تلفن نمی تونی برام توضیح بدی.
 

ف بزنم، اون قدر تشنه ام که نمی تونم حر»خسرو در حالی که او را همراه خود به طرف در پارک می کشاند گفت: 

 «اول باید به یک رستوران عالی بریم، بعد...
 

ساعتی بعد وقتی جولیا در میان بازوان خسرو میان پیست رقص بود، با حالتی که در اثر افراط در نوشیدن خمار به 

 «پس ما کی می تونیم برای همیشه با هم باشیم عزیزم؟»نظر می رسید، به چشمان او نگاه کرد و گفت: 
 

ما حاال هم با هم هستیم »ر حالی که همراه با آهنگ مالیم و عاشقانه ای با او می چرخید با مالیمت پاسخ داد: خسرو د

 «عزیزم، هیچ وقت روی آینده نمی شه حساب کرد. این را چند باز به تو گفته ام، نه؟
 

 خسرو خیره شد. و با چشمان سبز خود به چشمان« هر جور تو بخوای خسرو.»جولیا سرش را تکان داد. 

 

امشب از همیشه قشنگ تری عزیزم! کاش مجبور نبودم زود »خسرو در حالی که چشم از او برنمی داشت گفت: 

 «برگردم. جولی قول بده دختر خوبی باشی و هیچ وقت ترکم نکنی، چون کم کم می فهمم نمی تونم فراموشت کنم.
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 «خسرو؟!»فت: جولیا با لذت از شنیدن این اعتراف با اشتیاق گ
 

 «هوم؟!»
 

 «یک نفر به من پیشنهاد ازدواج داده، یک پسر جوون و احمق! توی یه دفتر روزنامه کار می کنه.»
 

 «خوب؟ تو چی گفتی؟»خسرو بی تفاوت گفت: 
 

 «من... گفتم که فقط تو رو می خوام، بهش گفتم عاشق توام خسرو؟»
 

 «م تو رو هم مثل راینی از دست بدم!کار خوبی کردی عزیزم، من دوست ندار»
 

اوه! لعنتی! راینی دیگه کیه؟ تو همیشه مثل یک گرگ کثیف در حال »جولیا در حالی که با او می چرخید پرسید: 

 «فریب دادن بره های کوچولو هستی.
 

 ی دونی! حسودیمن عاشق بره های کوچیکی مثل تو هستم... جولی تو که اینو خوب م»خسرو او را تنگ تر گرفت. 

 «نکن. راینی دختر خوانده ام بود.
 

 

 

شب وقتی خسرو به خانه برگشت. مری را در حال گریستن دید. او همان طور اشک می ریخت و دفترچه خاطرات 

او تمام صفحه ها را از پدرش نوشته، »راینی را می خواند. خسرو کنار او نشست. مری با حالتی به شدت افسرده گفت: 

. خسرو باور نمی کنم، او همۀ شبها و روزهایش را به عشق دیدن او و خاطرات بچگیش و یاد پدرش گذرونده. او آه..

 «نوشته دوست داره برای همیشه ما رو ترک کنه.
 

یعنی االن کجاست خسرو؟!... به نظر تو می تونه »مری دستمال کاغذی دیگری از جعبه روبه رویش بیرون کشید. 

و بعد از تصور اینکه او بالیی سر خودش آورده باشد وحشت کرد. شاید خسرو درست می گفت. با « ؟کجا رفته باشه

آنکه از این فکر متأثر و اندوهگین می شد، اما تحت شرایطی که پیش آمده بود اندیشید شاید او به راستی از یک 

 بیماری روانی رنج می برده!

 

مطمئنم پلیس اونو پیدا می کنه مری، خواهش می کنم تمومش »کند گفت: خسرو با لحنی که سعی می کرد او را آرام 

 «کن. ما نمی تونیم تا آخر عمرمون به خاطر اون غصه بخوریم. مری، دوستت دارم عزیزم.
 

ه او حتی از تصور اینک« من میرم بخوابم.»مری با اندوهی که فکر می کرد هرگز پایانی نخواهد داشت از جا بلند شد. 

 بخواهد در این موقعیت با او خوش بگذراند از شدت نفرت سراپا لرزید.خسرو 

 

وقتی او رفت، خسرو دفترچه راینی را که روی کاناپه جا مانده بود برداشت. برای او اهمیتی نداشت. راینی داخل آن 

مه راینی را پیش از چه نوشته است. گرچه بعید نبود با پیدا شدن او همه چیز روشن شود. برای او همین قدر که نا
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دیگران روی میزش پیدا کرده بود بزرگترین خوش اقبالی بود، نامه ای که خسرو به محض خواندن اولین کلماتش 

 آن را وحشتزده پنهان کرده بود.

 

 

 

 یازدهم نوامبر

 

 شب 7ساعت 

 

 مادر عزیزم، دیگر نمی توانم هر شب با تصور اینکه او سراغم خواهد آمد...

 

 

 

گذر روزها برای مری یکنواخت و کسل کننده بود. به نظر او همه چیز بی روح و تو خالی به نظر می رسید. مدتها بود 

به طور کلی رابطه اش با خسرو قطع شده بود. حضور او در خانه خسرو فقط به این دلیل بود که فکر می کرد شاید 

قابل پنجره می ایستاد و به بیرون خیره می شد. تشخیص حالت راینی روزی به آنجا بازگردد. او هر روز ساعتها م

 کسل و عبوس او، حتی از فاصله دور هم مقدور بود.

 

خسرو حضور سنگین مری را تحمل می کرد. او دیگر برای خسرو هیچ جاذبه و لطف زنانه ای نداشت. هیچ جور 

 بیرون از خانه می گذراند. دلبستگی نسبت به او نداشت، به این خاطر خسرو اوقات بیشتری را

 

مری سعی می کرد خودش را با چیزی مشغول کند و به گونه ای اوقاتش را بگذراند. او گاهی به گلهای باغچه 

رسیدگی می کرد و فکر می کرد چرا با وجود این همه رسیدگی آنها پژمرده و کم رنگ به نظر می رسند. او مرتب از 

خانه بیرون می رفت و از سر و صدای همسایه، یا حتی عبور گربه ها از روی دیوار هوای بد شکایت داشت و کمتر از 

حیاط خلوت گله می کرد. او ساعتهای طوالنی کنار آتش شومینه می نشست و به شعله های آن خیره می شد و یا 

ته است. اغلب روی کتاب می خواند. برای او اهمیتی نداشت که خسرو چه وقت به خانه باز می گردد و یا چه وقت رف

صندلی خود کنار شومینه خوابش می برد. خوابی سبک و دردناک و اغلب پر از کابوس و وحشت. هر بار با کابوسی 

وحشتناک که هر شب آن را می دید، از خواب می پرید و عرقریزان به نقطه ای خیره می شد. او صدای دخترش را 

مامان کمک... و بعد خودش را می دید که در تاریکی اطرافش را می می شنید که با ناله فریاد می کشید مامان... 

گردد. هر دفعه صدای مهیب شکستن شیشه در گوشش می پیچید و به دنبال آن راینی را می دید که بدون لباس 

گوشه ای افتاده و از شدت تشنج می لرزد و رگهای گردنش منقبض شده. او چهره دیگران را که به صورت غریب و 

تناکی تغییر کرده بودند را می دید. همه اطرافشان جمع شده بودند و حرف می زنند. او مرده! نه! پس فلج شده! وحش

 آزار دیده! بهش تجاوز کردند! او با وحشت جیغ می کشید... نه... نه!

 

بود روی  ساعت از نه شب گذشته بود. اوری اردک سرخ کرده را که دور آن مقداری سیب زمینی و خیارشور چیده

 میز گذاشت. خسرو که به خاطر برف سنگین زودتر از همیشه به خانه برگشته بود پشت میز شام نشست.
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 «مری؟ تو گرسنه نیستی؟»
 

 «نه! متشکرم.»او بدون آنکه نگاهش کند جواب داد: 
 

باید بگم خیلی  اوم! اوری،»خسرو خودش تکه ای از گوشت سرخ شده مقابلش را جدا کرد و به دهان گذاشت. 

 «خوشمزه است. معرکه شده. طعمش عالیه.
 

 «علتش اینه که پیش از سرخ کردن اونو توی شراب پختم.»اوری با خشنودی از تعریف اربابش کرنشی کرد. 
 

 «چه کار خوبی کردی اوری، کم کم داری آشپز قابلی میشی.»
 

 حظه بود که مری سر از کتابش بلند کرد.صدای زنگ در آن ساعت شب کمی عجیب بود؟ تنها در این ل

 

سالم »لحظه ای بعد ماتیوس در حالی که کت و کالهش از برف سفید شده بود ظاهر شد. خسرو با دیدن او لبخند زد. 

 «ماتیوس... تو آزاد شدی؟ بیا شام بخور.
 

 ماتیوس کالهش را برداشت و کتش را گوشه ای انداخت. مستقیم سر میز شام رفت.

 

 و بعد قسمت اعظم خوراک را جلوی خودش کشید.« خیلی گرسنه هستم.»

 

 «چند وقته غذا نخوردی پسر؟!»خسرو با دهانی پر رو به او گفت: 
 

 ماتیوس به او نگاه کرد و بعد با عجله که شدت گرسنگی اش را نشان می داد مشغول خوردن شد.

 

ز دو سال که از غیبت پسرش و زندانی شدن او می گذشت برای مری چشم از آن دو گرفت. رفتار سرد خسرو، پس ا

 او عجیب نبود. او دیگر فهمیده بود که خسرو به جز خودش چندان به کسی اهمیت نمی دهد.

 

 

 

 مری هر روز سعی می کرد خودش را امیدوار کند عاقبت راینی پیداش می شود.

 

ته بود، اما هیچ کدام نمی دانستند سر راینی چه آمده. او از آنان او با تمام دوستان و هم کالسان دخترش تماس گرف

خواسته بود که هر جایی را که احتمال می دادند راینی رفته باشد به او بگویند، اما هیچ کدام برای این احتمال جایی را 

 مری با التماس از او خواستسراغ نداشتند. تنها دوست راینی، املی هم که برای راینی نگران بود از او بی اطالع بود. 

کمی بیشتر فکر کند و اگر مسئله ای بود که راینی با او در میان گذاشته به او بگوید. املی شانه ها را باال انداخت و در 

 «در روزهای آخر راینی رو زیاد نمی دیدم، حتی این اواخر چند بار از مدرسه غیبت کرد.»جواب گفت: 
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چنین خبری را می شنید فکر کرد شاید او با پسری دوست شده بود و آن پسر او را فریب مری که برای نخستین بار 

داده. او مدتی به این مسئله فکر کرد و روحش دچار عذاب وجدان گشت. مرتب نوشته راینی به خاطرش می آمد. 

 دلم می خواهد برای همیشه اینجا را ترک کنم. برای همیشه...

 

حیاط خانه اش قدم می زد. دختر جوانی را دید. او به نظر یکی دو سال از راینی بزرگ تر اوایل ماه روزی مری در 

بود. دخترک لباس سفیدی به تن داشت و موهای طالیی رنگ و صافش را پشت سرش رها کرده بود. چند دقیقه 

ی باشد و خبری از همان جا ایستاد، گویی می خواست حرفی به او بزند. مری احساس کرد ممکن است او دوست راین

 او داشته باشد.

 

دخترک وقتی دید مری متوجه او شده کمی پا به پا کرد. می خواست برود که مری او را صدا زد. آه خدایا، راینی او را 

 فرستاده که از حال من باخبر شود؟

 

! شما اونو می می تونم به شما کمکی کنم دختر خانم؟ من مری اشمیت مادر راینی هستم»جلو رفت و گفت: 

 «شناسید؟!
 

نه... فکر می کنم اشتباهی اومده باشم، من دنبال منزل شخصی به نام آدام »دختر جوان با تردید سرش را تکان داد. 

بعد با عجله از آنجا دور شد. مری رفتن او را نظاره کرد و بعد با عجله داخل خانه شد. خسرو کنار آتش « بودم.

 نامۀ آن روز را می خواند.شومینه نشسته بود و روز

 

خسرو، همین االن یک دختر اومد جلوی در. به نظرم... به نظرم دوست راینی اومد. نمی دونم چرا، ولی این طور فکر »

 «کردم، انگار می خواست حرفی بزنه ولی بعد پشیمون شد.
 

فکر می کنم یکی دو سالی از راینی  لباسش... لباسش سفید و ساده بود.»خسرو به او نگاه کرد و مری ادامه داد. 

بزرگتر بود. قسم می خورم اشتباهی نیومده بود. او می خواست چیزی بگه، ولی پشیمون شد... آه خسرو! یعنی راینی 

 «اونو فرستاده بود.
 

ه ب و فکر کرد یعنی ممکن است راینی شخصی را« بعید نیست!»خسرو به او خیره شد. بعد شانه ها را باال انداخت. 

 آنجا فرستاده باشد؟!

 

 

 

چند روز پس از برگشتن ماتیوس یک روز صبح زود، اوری وسایلش را جمع کرد. مری که پیش از او بیدار شده بود 

و به تنهایی در اتاق نشیمن نشسته بود با دیدن او که چمدان خاکستریش را در دست داشت با تعجب پرسید: 

 «میری؟اوری؟! این چمدون چیه؟ تو داری »
 

 «بله خانم.»اوری بی آنکه چمدانش را زمین بگذارد، در حالی که بغض تلخی گلویش را می فشرد گفت: 
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 «بدون اینکه بخوای بگی چرا؟! کسی تو رو ناراحت کرده؟! کسی به تو گفته که...»
 

هیچ کسی به من نگفته از نه خانم! »اوری به زحمت بغض داغش را فرو داد و سعی کرد به سمت دیگری نگاه کند. 

 «اینجا برم، ولی...
 

مری با وجود آنکه مدتها بود کمترین توجهی به اطرافیانش ناشت و مدام به دخترش فکر می کرد برخاست و مقابل 

موضوع چیه اوری؟ مطمئنم طوری شده وگرنه دلیلی نداشت که تو پس از این همه سال بخوای اینجا رو » او ایستاد.

 «مه ما به تو عادت کرده ایم.ترک کنی! ه
 

 «تو به من اعتماد نداری اوری؟» او به چشمان آبی رنگ و اشک آلود مستخدمش خیره شد:
 

اوه خانم این چه حرفیه؟ من در تمام زندگیم به هیچ کس به » اوری که ابتدا سکوت کرده بود رو به جانب او گفت:

 «اندازه شما اعتماد نداشتم.
 

پس میگی چی شده؟ چرا می خوای ما رو ترک کنی؟ » او که نگرانی آشکارا از آن می بارید نگاه کرد.مری به صورت 

 «شاید به این خاطر که مدتیه حقوقت عقب افتاده!
 

 «به خاطر او از اینجا می رم.»... سرش را تکان داد.« نه! من.. من...» اوری نفس را حبس کرد.
 

 آنقدر وقیح شده که حتی اوری... مری با نفرت اندیشید یعنی خسرو

 

 آقای ماتیوس! ایشون... من نمی» صدای غمگین اوری که با بغضی شکسته حرف می زد او را از افکارش بیرون کشید.

 بعد چشدانش را برداشت و بی هیچ حرفی راه افتاد.» تونم دیگه اینجا بمونم خانم. خواهش می کنم منو ببخشید.

 

اتیوس و کار کثیف او اندیشید. این پسره الت و ولگرد چطور توانسته به خودش اجازه بدهد که مری با بیزاری به م

در خانه او چنین رفتاری را با خدمتکارش داشته باشد. با اعصابی متشنج خودش را روی مبل رها کرد. تصمیم گرفت 

ر ز حاضر نبود با پسر کثیفی چون او ددر نخستین فرصت از او توضیح بخواهد. کار او غیر قابل بخشش بود... او هرگ

یک خانه زندگی کند. اوری دست کم بیست سال از او بزرگ تر بود. باید همه چیز را به خسرو می گفت، شاید او می 

توانست پسر فاسد و شرورش را مهار کند. تا شب خودش را با انجام دادن کارهای مختلف مشغول کرد. ساعت از 

 کله ماتیوس پیدا شد. به محض ورودش به خانه اوری را صدا زد.هشت گذشته بود که سر و 

 

 «اوری؟ شام منو آماده کن. عجله کن کار دارم.» 
 

 مری با نفرت از اتاق نشیمن بیرون آمد و با او در راهرو روبرو شد.

 

 «سالم مری. اوری کجاست؟» 
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از اینجا رفت. من باید همه چیز رو به پدرت توضیح اوری؟! او به خاطر تو » مری فکر کرد چقدر او بی شرم است.

 «بدم، تو پسره عوضی الت حق نداشتی با او چنین رفتاری کنی؟
 

بهتره توی کارهای من دخالت نکنی مری؟ حد خودتو بشناس. من خوش » ماتیوس نگاهی به سراپای او انداخت.

بشم نمی تونم عصبانیتمو کنترل کنم. من هر کاری که  ندارم یک بار دیگه به زندون برگردم، ولی باور کن اگر وادار

 «مایل باشم انجام میدم! تو یکی باید بهتر از هر کسی دیگه ای اینو بدونی.
 

او با نگاهی گستاخ و پر از تحقیر سراپای مری را برانداز کرد و بعد از کنار او رد شد. مری از خشم می لرزید. 

ثل طنابی ضخیم دور گردنش حلقه شده بود و هر لحظه گلویش را بیشتر می احساس بزدلی و حقارت و ناتوانی م

فشرد. آیا می توانست برای همیشه آنجا را ترک کند برود. به کجا؟ مهم نبود. او هر روز شاهد خرد شدن غرورش و 

 بی اعتناییهای آشکار خسرو بود، و حاال ماتیوس.

 

ل کند، چون اگر او می رفت دیگر هرگز موفق نمی شد دخترش را فکر کرد باید به خاطر راینی همه چیز را تحم

ببیند. قبل از این یک بار برای خوشبختی و سعادت خودش زندگی آرام دخترش را به هم زده بود، حاال باید جبران 

یگر د می کرد. باید می ماند و همه چیز را صبورانه تحمل می کرد، به امید آنکه دخترش روزی بازگردد. اگر می رفت

نمی توانست او را ببیند؟ آیا ممکن بود خسرو دخترش را در جایی پنهان کرده باشد؟ او از پلیس نمی ترسید چون 

خودش آنها را خبر کرده بود، حتی اگر به پلیس می گفت خسرو این کار را کرده هیچ فایده ای نداشت. او علیه 

ایی زندانی کرده باشد تا هر وقت مایل است به دیدنش خسرو هیچ مدرکی نداشت. آیا ممکن بود خسرو او را در ج

برود. از تصور این مسئله سرش گیج رفت. شاید خود او مدرکی را که پلیس احتمال می داد راینی با خودش برده به 

ی منظور ردگم کردن پنها نموده باشد. باید همه چیز را می فهمید. باید هر طور شده سر از کار او در می آورد. او نم

 توانست از انجا برود. شاید راینی او را ترک نکرده بود.

 

 

 

وقتی خسرو از خواب بیدار شد برف شنگینی باریده بود. او بی اعتنا به مری که گوشه تخت کز کرده بود، از جا بلند 

دیوار  شد. نفس عمیقی کشید و برای چند لحظه پنجره را گشود. سوز سردی داخل اتاق شد و در را با شدت به

 کوبید. صدای زوزه باد در مغز مری رسوخ کرد.

 

 «اوف! عجب هوای سردیه.!» خسرو در حالی که از شدت سرما دریچه را می بست گفت:
 

تو می خوای بیدار بشی؟ برف سنگینی باریده! ببین همه جا سفید » بعد به مری که پیدا بود بیدار است نگاهی انداخت.

 «شده!
 

 «اوهوم...» که دراز کشیده بود سرش را تکان داد.مری همان طور 
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –همیشه سرخ نیستعشق 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 0 2  

 

خسرو در دل گفت: لعنتی، روز آدم را خراب می کند. دیدن قیافه اش حالم را به هم می زند. کاش می توانستم راینی 

را فراوش کنم، آن وقت به او حالی می کردم که خوردن و خوبیدن در خانه دیگری با این همه ادا و اصول یعنی چه! 

اما اگر او از اینجا بره، راینی هم دیگر هیچ وقت به اینجا برنمی گرده... وگرنه همین االن با یک لگد اونو از خونه ام 

 بیرون می کردم. اونبه درد هیچ چیزی نمی خوره! لعنتی!

 

ه ین خونفکر نمی کنی تا پیدا شدن مستخدم جدید، کسی باید کارهای ا» خسرو مقابل آینه موهایش را شانه زد:

 «خراب شده رو انجام بده.
 

کسی دیگه برای این خونه کار نمی کنه، اوری همه چیز رو به موسسه کاریابی گفته. هیچ کس » مری به سردی گفت:

 «حاضر نمی شه پاشو به خونه ای بگذاره که جای امنی نیست، حتی اگر بخوای دو برابر بهشون حقوق بدی!
 

 «یگری هم هست که کارشون فرستادن مستخدمه.توی این شهر موسسه های د» 
 

 «گم شدن راینی، رفتن اوری.. همه رو تحت تاثیر قرار میده! هیچ کسی...» 
 

بس کن! به جهنم که کسی حاضر نشه بیاد! خودت بلند شو به کارها برس... نه من و نه ماتیوس » خسرو فریاد کشید:

اگر دو روز دیگه همین طور برف بیاد و » به بیرون اشاره کرد..« هیچ کدوم دیروز غذای درست و حسابی نخوردیم

نتونیم از خونه خارج بشیم به طور حتم هر دومون از گرسنگی می میریم! در حالی که تو برای خودت راحت گوشه 

 «ای کز کردی و مثل آدمهای از دنیا برگشته بی کار به نقطه ای زل می زنی.
 

اتیوس چه فکری کردی؟ هیچ کس نباید جلوی گستاخیها و رفتارهای زننده اش رو خیلی خوب، ولی در مورد م» 

فکر نمی کنم او حتی از زنهای » پوزخندی زد و گفت:« بگیره؟ هر کس دیگه ای هم بیاد اینجا همین بال سرش میاد.

نین رت چسیاهپوست و پیر آمریکایی هم بدش بیاد. پشت سرش خیلی حرفها می زنند. برای تو مهم نیست پس

کارهایی بکنه؟ از غرب تا شرق با هر چی سرایدار و کلفته روی هم ریخته! روزی نیست که کسی اینجا تلفن نکنه و 

 «سراغ ماتیوس رو نگیره...
 

تنها چیزی که االن برای من مهمه اینه که گرسنه ام و تو هم راحت » خسرو در حالی که از اتاق بیرونمی رفت گفت:

و لغز می خونی. فکر نمی کنم خودت هم با این موعظه یه زن پاک و نجیب و وفادار به نظر سر جات خوابیدی 

 «برسی!
 

مری از جایش بلند شد. لباس خوابش را عوض کرد و برای آماده کردن صبحانه به طبقه پایین رفت. چهره اش بیش 

 ه های خسرو را می شنید و حرفی نمی زد.از حد افسرده و خسته به نظر می رسید. خیلی وقت بود که کنایه ها و طعن

 

چروکهای ریزی که زیر چشمانش بود حاال عمیق تر از همیشه خودنمایی می کرد. گویی لبخند با چهره بی رنگ و رو 

و بدون آرایشش هیچ قرابتی نداشت. او صبحانه مختصری روی میز چید. ماتیوس بی آنکه حتی به خودش زحمت 

هد پشت میز نشست. به نظر هر بیننده ای با جذابیت و زیبایی فوق العاده ای که ماتیوس از گفتن صبح به خیر را بد
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مادرش به ارث برده بود، او جوانی دوست داشتنی و خواستنی بود، اما اخالق بد و فاسد او که بیشتر به پدرش رفته 

شد. با برگشتن ماتیوس گاهی بی اراده  بود تا حد بیزارکننده ای مری را آزار می داد و از وجودش در خانه معذب می

 می اندیشید که چه خوب شد راینی در آن خانه جهنمی نیست.

 

پدر همیشه میشه خواهش کنم مقداری پول به من « ماتیوس در حالی که به نان تست کره و عسل می مالید گفت:

 «قرض بدی؟
 

 «تو می رسه ماتیو...ولی مادرت از این حیث خیلی به » خسرو نگاهی به او انداخت.
 

تو کاری به اون جاش نداشته باش. فقط سرکیسه خودتو شل کن. خیال نداری » ماتیوس با لحنی خشک جواب داد:

 «واسه تنها وارثت کاری کنی؟ این خیلی بده که تو بنظر عقیم شدی ولی به تنها وارث خودت نمی رسی
 

ی متوجه آن دو شود وگرنه مایل نبود به گفت و گوهای آن دو که صدای بلند و طرز صحبت بی ادبانه او باعث شد مر

 همیشه منجر به جر و بحث می شد گوش دهد.

 

نه پسر! خیال ندارم چیزی واسه تو یا هیچ احمق دیگه ای بگذارم. خودم به اندازه کافی اون قدر انرژی دارم که تمام » 

 «. تا آخرین مارکشو! اینو توی اون کله پوکت فرو کن.عمر بگردم و خوش باشم و پولهامو واسه خودم خرج کنم
 

به هر صورت من ازت پول می خوام. باید تا فردا واسم » ماتیوس لیوان شکالت داغی را که روی میز بود برداشت. 

 «جور کنی.
 

 «به من دستور نده بچه! من هیچ پولی ندارم به تو بدم.» 
 

 «م باشه به زور.اما من ازت می گیرم، حتی اگر الز» 
 

 «تو... هیچ غلطی نمی تونی بکنی.» خسرو بی اعتنا به او به خوردن ادامه داد.
 

 ماتیوس خشمگین مشت محکمی روی میز کوبید. مری وحشتزده به صورت برافروخته و عصبانی او زل زد.

 

را خرج کردم. اون هم تا ماه اینده هیچ  گفتم که باید به من پول بدی پیری... من همه پولهایی که مادر فرستاده بود» 

 «پولی برام نمی فرسته. حسابم خالیه! می فهمی؟!
 

 «تو قمار می کنی ماتیو؟» خسرو به پسرش خیره شد.
 

 او هنوز هم خونسرد بود. ماتیوس با لحن زننده ای که هیچ شرمی در آن
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جذابش مثل چشمان یک پلنگ زخمی به نظر می  نبود به صورت پدرش نگاه کرد. در این حال چشمان آبی رنگ و

آره! هم قمار و هم کارهای دیگه. برای زنها باید پول »رسد که هر آن احتمال می رفت طرف خود را با حرکتی بدرد. 

 «خرج کرد که باهات باشند. تو خودت بهتر از من می دونی.
 

 «باره برگردی هلفدونی؟مثل اینکه بدت نمیاد دو»خسرو فنجان قهوه اش را به لب برد. 
 

آره! بدم نمیاد، ولی قبل از اون خوش دارم یک عده رو بفرستم یه جای بهتر، یه جایی مثل »ماتیوس پوزخند زد. 

 «قبرستون.
 

 «باید فردا صبح پول روی میز باشه.»از جایش بلند شد و با پا محکم زیر صندلیش کوبید و آن را واژگون کرد. 
 

 «اوه عزیزم! دوستت دارم!»ن کوچکی جولیا را مالقات کرد. با دیدن او دستهایش را گشود. خسرو در رستورا
 

جولیا با لحنی که همیشه در حرکات و رفتارش به چشم می خورد و او را چون زنان خیابانی می نمایاند به او تکیه داد. 

 «تو همیسه کثافتی خسرو. احمقانه است، ولی خیلی دوستت دارم.»
 

 «ثل اینکه عادت کردی با یک عالمه لیچار و فحش به من سالم بدی و ابراز محبت کنی؟م»
 

 «تو الیق اونی! حتی بدتر از اون. چند روز پیش زنت رو دیدم، مری رو!»جولیا سرش را حرکت داد. 
 

ه. درست مثل یه کی؟! فکر نمی کنم او این روزها بیرون رفته باش»خسرو کمی فکر کرد و اخمها را درهم کشید. 

 «موش کور که به سوراخش پناه برده باشه از خونه بیرون نمیره.
 

اونو توی حیاط خونتون دیدم. داشت به بوته های باغچه ور می رفت، از دیدنش عقم گرفت، چطور دلت »جولیا گفت: 

 «ن قشنگیه.میاد به اون زن دست بزنی؟ باورم نمیشه این قدر بدسلیقه بوده باشی. تو که می گفتی ز
 

آره زمانی بود، اما دوران جوونی و زیباییش خیلی زود تموم شد! با این حال هنوز هم »خسرو سیگاری روشن کرد. 

 «فکر نمی کنم اونقدر مأیوس کننده باشه. تو همیشه حسود بودی جولی.
 

ی دهند. تو مرد هوسبازی برای تو زنها خیلی زود دوران دلفریبیشونو از دست م»جولیا خندۀ چندش آوری کرد. 

 «هستی خسرو.
 

آره عزیزم! همین طوره، ولی در مورد تو فرق می کنه. »خسرو دست کشید و موهای طالیی و نرم او را نوازش کرد. 

 «دوران طالیی طوالنی ای خواهی داشت.
 

توی خونه ات؟ یعنی اونو خسرو! چرا اون زنو نگهداشتی »جولیا دست او را که روی موهایش بود گرفت و به لب برد.

به من ترجیح میدی؟! این چند روز که ندیدمت خیال داشتم به خونه ات بیام، ولی دیدن قیافه عنق و زشت زن پیرت 
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که مثل نگهبان دوزخ است وادارم کرد برگردم. یک اسم بیخودی گفتم و وانمود کردم اشتباه اومدم، اما اون یه 

واست باهام حرف بزنه. شایدم شک کرده بود. ببینم راجع به من چیزی بهش جوری به من زل زد که انگاری می خ

 «گفتی؟
 

 «ببینم تو لباس سفید نپوشیده بودی؟!»خسرو خندید. 
 

 «چرا، تو از کجا می دونی؟ نکنه تو هم اون روز منو دیدی؟»
 

 «می داری.نه! ولی اون در مورد تو گفت. فکر کرده دوست دخترش هستی و شاید از او پیغا»
 

درسته، اتفاقاً با عنوان مسخره ای هم خودشو معرفی کرد. اون گفت مادر راینی است. راستی دخترش هنوز پیدا »

 «نشده؟
 

 «نه! منم خیلی دوست دارم زودتر خبری ازش بشه.»
 

 دوستم! او هم از ترسخسرو مطمئنم زیر سر تو بود. نکنه با او رابطه داشتی و او از ترس خودکشی کرده. مثل سارا »

 «آبروش خودشو کشت! باور نمی کنم تو بالیی سرش نیاورده باشی.
 

 «نه، دختر جذابی بود، ولی مطمئنم خودکشی نکرده.»خسرو خندید. 
 

 «من داره حسودیم میشه! او چه شکلی بود؟»
 

ردن به راینی دچار احساس خسرو لیوان نوشیدنی را به لبش برد و با حالتی که نشان می داد حتی از فکر ک

خیلی جذاب بود. موهای بلندش تا کمرش می رسید. رنگ موهاش تیره بود، چشماش »خوشایندی می شود گفت: 

هم همین طور، پوست تنش به سفیدی برف بود. هیچ وقت در عمرم دختری به طنازی او ندیدم. او هر روز بیشتر می 

 «فریب مردی رو خورده باشه. شکفت، درست مثل یک غنچه رز سرخ! بعید نیست
 

 «تو عاشقش بودی؟»
 

 «حسودی نکن جولی، او دیگه اینجا نیست که بخوای حسادت کنی!»
 

کمی بعد در حالی که خسرو دستش را دور کمر او انداخته بود رستوران « من حتی به خیال تو هم حسودی می کنم.»

 را ترک کردند.

 

ی از صورتش را با عینک بزرگی پوشانده بود و کاله به سر داشت. همه حرفهای آن زنی آن سوتر نشسته بود. او نیم

دو را شنیده بود. احساس می کرد هرگز تا این حد از کسی متنفر نشده است. او با قامتی خمیده و چشمانی که از 

 فرط اندوه دو دو می زد آنجا را ترک کرد. او مری بود!
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 امبر برای راینی روز متفاوتی بود، او صبح زود فرار کرده بود و خودش را به ایستگاه قطار رسانده بود.دوازدهم نو

 

راینی در حالی که بلیت قطار در دست داشت، وارد کوپه شد. او کیف کوچکی را که همراهش بود پشت سرش نهاد و 

 روی صندلی کنار پنجره نشست.

 

از دور دست شنیده می شد، در گوشهایش پیچید. وقتی قطار راه افتاد او نفس  صدای سوت قطار همچون آوازی که

عمیقی کشید و تکیه داد. مدتها بود که احساس آرامش را تجربه نکرده بود. او با خیال راحت به مناظری که از پشت 

را آزار نخواهد داد. شیشه قطار می گذشتند نگاه کرد. او آرام چشمانش را بر هم گذاشت. می دانست دیگر کسی او 

او برای همیشه مادرش و شوهر او را ترک کرده بود. می دانست باید آن قدر دور شود که هرگز دست خسرو به او 

 نرسد.

 

شهرک ترالی حدود چهارصد مایل با برلین فاصله داشت. قطار در ایستگاه شهرک ترالی توقف کرد. بوی آب دریاچه 

ا پر می کرد. راینی به محض پیاده شدن در ایستگاه قطار به شدت احساس دلتنگی ای که در آن حوالی بود مشام ر

 کرد. بغض گلویش را فشرد و ترس و وحشت از تنهایی و بی پناهی در چشمانش نمودار شد.

 

این او نمی دانست کجا باید برود. چرا این را زودتر نفهمیده بود؟ تنها هدف او دور شدن از خسرو بود. اما حاال که 

 کار را کرده بود نمی دانست باید به کجا برود؟ آیا او می توانست شب را همان جا سپری کند؟

 

او در حالی که از رفت و آمد مردم که با عجله می گذشتند هراسان شده بود، دور و برش را نگاه کرد. زنی که چمدان 

بی آنکه منتظر جواب او بماند چمدانش را به دست  و« تو باید باربر باشی.»بزرگی را حمل می کرد با دیدن او گفت: 

او داد و خودش جلو افتاد. راینی اندیشید البد تصور کرده من یک پسرم! از این فکر احساس بهتری به او دست داد. 

 شاید با این کار می توانست مقداری کیک بخرد. او تمام شب را در قطار بود و تا آن وقت هم چیزی نخورده بود.

 

حالی که چمدان سنگین را به زحمت حمل می کرد پشت سر زن چاق و کوتاه قد راه افتاد. زن مزبور روی نیمکتی  در

نشست که در حاشیۀ خیابان بود. به او نیز اشاره کرد که چمدانش را از آنجا بیاورد. وقتی راینی نیم مارک به عنوان 

. زن که او را دقیق تر نگاه کرده بود فهمید او یک دختر است. پاداش از او گرفت، لبخندی زد و با خوشحالی راه افتاد

 «با تو هستم!»خنده اش گرفت. 
 

 راینی برگشت.

 

 «تو یک دختری؟!»
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 راینی با تأسف سر تکان داد.

 

 «و باربری می کنی؟»
 

چشمانش را تنگ تر کرد. بعد « اینجا؟ میان این همه آدمهای بیکار و خالفکار؟»راینی سکوت کرد. او ادامه داد: 

 «ببینم؟! تو فرار کردی؟»
 

راینی قدمی به عقب گذاشت. فکر کرد باید تا آنجا که می تواند بدود و از او دور شود. اگر پلیس را خبر می کرد 

 کارش تمام بود. به طور حتم او را می گرفتند و دوباره تحویل پدر خوانده اش می دادند.

 

با چشمانی که پیدا بود موضوع را فهمیده به او نگاه کرد. راینی با عجله فرار کرد. هنگام  -ورزن مزب -خانم استوارت

 آها!»دویدن محکم به مردی تنومند تنه زد که لباس کهنه کارگری پوشیده بود. مرد محکم بازوان او را گرفت. 

 ک وروجک عوضی مثل تو بتونه اونوگرفتمت دزد کوچولو... اما اشتباه کردی. من چیزی توی جیبهام نگذاشتم که ی

 «بدزده.
 

 راینی مثل جوجه ای در میان دستهای قوی او می لرزید.

 

و کاله پشمی که روی سر راینی بود را برداشت. موهای بلند او « اوه! بگذار ببینم!»مردک ناگهان لبخند مضحکی زد. 

ا چه تو تنهایی بچه؟ اینج»دور و اطرافش را نگاه کرد. پریشان شد. مرد مدتی به او خیره شد و بعد نیشهایش باز شد. 

و به راینی که از ترس « کار می کنی؟ برای دیدن کسی به اینجا اومدی؟ شاید پدر و مادرت با قطار باید برسند؟

دختر قشنگی هستی بچه؟ میل داری من کمکت کنم؟ نکنه خونواده ات رو گم »زبانش بند آمده بود نگاه کرد. 

 «ره! همین طوره... بیا... بیا بچه من می تونم به تو کمک کنم.کردی... آ
 

راینی تالش کرد دستش را از میان مشتهای قوی و خشن مرد بیرون بکشد. مردک او را محکم تکان داد بعد خم شد 

ن راه مبهتره دختر خوبی باشی و خودت با »و با چشمانی که از حدقه بیرون زده بود و سرخی نامطبوعی داشت گفت: 

سپس پس گردن راینی را گرفت و با ضربه دردناکی او را به جلو « بیای، وگرنه مجبور میشم به زور این کار رو کنم.

 «حاال راه بیفت.»هل داد. 
 

از این که به این راحتی دختر ولگردی به تورش خورده بود ، خیلی راضی بود . می توانست عالوه بر نیت پلیدش ، از 

. زنش از داشتن یک مستخدم خوشحال می شد . هنوز چند قدم نرفته بود که زانوان راینی تا شد و زمین او کار بکشد 

خورد . مرد می خواست او را بلند کند که ناگهان خشکش زد . صورت راینی منقبض شده بود و رگهای گردنش به 

ی دید که به سمت آنان می دود . او از طور وحشتناکی برجسته و متورم شده بود . لحظه ای بعد زن چاق و میان سال

 ترس پلیس راینی را رها کرد و با عجله از آنجا دور شد .

 

 خانم استوارت وقتی باالی سر راینی رسید که او مثل مرغ سرکنده می لرزید و دچار تشنج شده بود .
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ه متحمل و حاضر نبود عالوه بر زحمتی کاو کمک کرد تا راینی به یک بیمارستان خیریه وابسته به کلیسا منتقل شود . ا

 شده بود ، پولی هم بابت مداوای دختر بپردازد .

 

صدای خواندن سرود مذهبی در صحن صومعه پیچیده بود . دختران صومعه سولن همگی لباس سپید و بلند و 

 . انه تر نشان می دادروسری سپید با کاله مخصوصی در بر داشتند که چهره هایشان را ساده تر و پاک تر و معصوم
 

خواهر آماندا که مسئول دختران کالس اول و سوم بود ، با خوشرویی در حالی که سینی کیک تزئین شده ای را در 

 دست داشت ، از مقابل دختران گذشت . نگاه بعضی از بچه ها به دنبال او و کیکی که در دست داشت کشیده شد .

 

و دوباره « خیلی خوب دخترها ! این قطعه را از اول اجرا می کنیم ! » ن تذکر داد . معلم آواز با چشم غره ای به آنا

چوبش را باال برد . سپس ماهرانه به چپ و راست و باال و پائین حرکت داد . دوباره صدای رسا و دلنشین بچه ها 

 همراه با نوای مالیم و روحانی پیانو صومعه هماهنگ شد .

 

سالن رفت و روی آخرین نیمکت سینی کیک را قرار داد . زانو زد و به دخترک الغر و نحیفی  خواهر آماندا به گوشه

 «خوب ! دختر جان نمی خوای با بچه ها سر میز بشینی ؟ » که مثل موش آنجا کز کرده بود گفت : 
 

پس دست » د زد . دخترک چشمان وحشت زده و سیاهش را به او دوخت . خواهر آماندا با مهربانی به روی او لبخن

تکه ای از کیک جدا کرد و به « کم از این کیک خوشمزه که برات آوردم بخور ، تو از دیروز چیزی نخوردی . 

 «اسم من آمانداست . مسئول این دیرم ! دوس داری مدتی پیش ما بمونی ؟ ! » سمتش گرفت . 
 

 دخترک کیک را از دست او گرفت و آماندا به او لبخند زد .

 

 «تا هر وقت بخوای می تونی اینجا بمونی دخترم ، اینجا خانه خداونده و متعلق به همه است. »
 

 چشمان سیاه دخترک به صورت پاک و روحانی خواهر آماندا دوخته شد . زن ترس وحشت را از نگاه او می خواند ؟

 

 .«دا با تو است دخترم خدا تو رو در پناه خودش سالم نگه می داره عزیزم . هیچ وقت نترس ، خ» 

 

و حاال کیکتو بخور و بعد به اتاق من بیا تا لباست» بعد از این حرف دخترک را تنها گذاشت . پیش از آنکه برود گفت : 

 «بهت بدم عزیزم . 
 

دخترک به شدت گرسنه بود . پس از رفتن او با عجله کیک را خورد . او نزدیک به در صومعه روی آخرین نیمکت 

ته بود . پیش خودش فکر کرد اگر کسی قصد آزار او را داشته باشد می تواند از همینجا ، از در صومعه که کامال نشس

 گشوده بود فرار کند .

 

 خواهر آماندا از زنی که لباسهای بچه های صومعه را می دوخت و پول
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رده د. فکر میکنم از یه نواخونه فرار کحالش خیلی بد بو«مختصری میگرفت تشکر کرد لباس را برانداز کرد و گفت:

ت ریز به صور« باشه.به هر حال تا وقتی که بخواد ازش مراقبت میکنیم.دکتر میگفت از ناراحتی روحی رنج میبره.

 «فکر میکنی اندازه اش باشه؟»نقش خیاط نگاه کرد و گفت:
 

 «از ده دوازده سال داشته باشه. بله خواهر ، دختر نحیف و الغری به نظر میاد ، فکر نمیکنم ، بیشتر»
 

زن خیاط وقتی پولش را گرفت و از در صومعه خارج شد ، متوجه شد دخترک همان گوشه که کز کرده بود خوابش 

 برده.

 

 

 

 31فصل 

 

 

 

 ممکنه اون تلفن لعنتی رو یکی» صدای زنگ تلفن در گوشهای مری پیچید. او با حالتی عصبی و پرخاشگر گفن:

 «اره؟برد
 

هیچ کس مفت خورتر از تو پیدا اینجا نمیشه مری. بهتره خودت به اون هیکل تکونی »ماتیوس با صدای بلند فریاد زد:

 «بدی و گوشی تلفن رو برداری!
 

هی ماتیوس ، فکر نکن تو یه موجود به »مری از روی صندلی زهوار در فته اش بلند شد و در همان حال قاطعانه گفن:

 «که کمتر از من مفت خوری میکنی! درد بخوری
 

لمه کافیه دو ک» ماتیوس همانطور که با گربه سفید کوچکی که از بچگی به او عادت داشت بازی میکرد جواب داد:

دیگه حرف زیادی بزنی ، اون وقت بهت قول میدم وقتی تو آینه نگاه کنی یه دندون سالم توی دهنت پیدا نکنی! در 

 «ای سفید منو بشور! می خوام برم بیرون.ضمن عجله کن. جورابه
 

مری با نفرت و بیزاری دامن ضخیم و بلندش را جمع کرد و از کنار اوگذشت می دانست ماتیوس کثیف تر از آن 

است که به حرفش عمل نکند.پیش از آن هم از دست ماتیس کتک خورده بود ، آن هم وقتی که لباس های او را اتو 

 را دیر آماده کرده بود و یا شام را شور کرده بود.نزده بود یا صبحانه 

 

 «الو؟!»مری با عصبانیت گوشی تلفن را برداشت.
 

 «تویی مری؟!»
 

 صدای خسرو که برایش منفور ترین صداها بود در گوشش پیچید.
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 «مری! ماتیوس خونه ست؟»
 

 «زی می کند.او االن روی مبل دراز کشیده و داره با گربه بیزار کنده اش با»
 

اون احمق کار بهتر جز اون نداه. خیلی خوب به او بگو همین حاال خودشو به شرکت برسونه. فهمیدی چی گفتم »

 «مری؟!
 

 «گفتی که او همین حاال بیاد شرکت تو!» مری با حالتی احمقانه گفت:
 

ن طور قابل خوردن.سعی کن تا برگشتنم خیلی خوب .... امروز یه مهمونی دارم مری ، میخوام غذا گرم باشه و همی»

برام یک کم نوشیدنی برام آماده کنی. تا یکی دو ساعت دیگه اونجا هستیم. فراموش نکن مهمان من یه خانم خیلی 

محترمه. نمیخوام در زمانی که آنجاست اون در و برها بپلکی یا مثل دفعه پیش تو آشپز خونه با ظرف و ظروف سر و 

 «صدا راه بندازی.
 

و گوشی تلفن را محکم سر جایش کوبید. دامن بلند و کهنه اش را جمع کرد تا زمین نخورد « خیلی خوب»مری گفت:

و پیغام خسرو وا به پسرش رساند. از اینکه ماتیوس همان وقت بیرون رفت و از شستن جورابهای متعفن او خالص 

اید تا یکی دو ساعت دیگر همه چیز را آماده میکرد و شده بود راضی به نظر می رسید. مستقیم به آشپز خانه رفت. ب

 پیش از رسیدن خسرو غذا و نوشیدنی او را تهیه می کرد.

 

توی یخچال را نگاه کرد. چیز زیادی در آن دیده نمی شد. تمام مدتی که خسرو خانه نبود او پولی برای خرید 

ه پیش که او به مسافرت رفته پولش تمام شده و مایحتاجش نداشت. فراموش کرده بود به خسرو بگوید از دو هفت

حاال چیزی برای مهمانی نداشت. از چند روز پیش مقداری لوبیا تنها غذایی بود که تناول می کرد. آن را روی اجاق 

گذاشت و مقدار بیشتر در آن آب ریخت. مقداری نمک و همچنین چند برگ کلمی که می خواست برای شام خودش 

د و داخل آن ریخت. دستهایش را پیشبندش که ململ سفید بود و در طول روز همیشه دور کمرش بپزد را خورد کر

می بست خشک کرد. دوباره برگشت و روی صندلی پایه دارش، نزدیک به شومینه نشست. از پنجره خزه های سبز 

ه چراغ حباب داری که روی چسبیده به دیوار را دید و پیچکی که تازه روییده بود و سعی کرده بود خودش را به پای

دیوار نصب بود برساند. مری لبخند بی رمقی زد و باز بهار دارد می آید. شاید تا آن وقت دخترش هم برگردد. 

مطمئن بود آن وقت همراه راینی برای همیشه و تا ابد آن جا را ترک می کرد ، فقط اگر راینی بر می گشت.صدای 

دنبال آن رگبار تندی شروع به باریدن کرد. دانه های ریز و پشت سر هم به مهیب رعد و برق به گوشش خ.رد و به 

طور اریب به زمین می رسید و گل های باغچه را با ضربات تند و پیاپی خیس میکرد. مری مایوسانه به کف حیاط 

 خیره شد. پس چه وقت زمستان تمام خواهد شد.

 

 مه خواریها و حقارتها را به امید بازگشتن او تحمل میکرد.شش سال از رفتن دخترش گذشته بود و او هم چنان ه

 

ماتیوس مشغول رسیدگی به کارهای دفتری پدرش بود. خسرو پس از اینکه سهمش را از شریکش جدا کرده بود از 

 ماتیوس خواسته بود به او کمک کند. خسرو به هیچکس دیگر جز ماتیوس اعتماد نداشت. چون
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ر قمار خانه ها و مجالس رقص می گذراند ویا ان قدر می نوشیدکه فرصت پیدا نمی کرد به تمام اوقاتش را یا د

کارهای شرکتش سروسامانی بدهد.شرکت به حد نگران کننده ای قرض باال اورده بودوماتیئوس به او گفته بود که به 

داده بود.چند روز بعد  شرط آن که سهم خوبی به او بدهد کارها را مرتب می کند.خسرو به او یک تعهد کتبی

ماتیوس برای انجام بعضی ازکارها از او یکی وکالت گرفته بود که خسرو هم قبول کرده بود.از ان روز ماتیوس کم تر 

ولگردی می کردو به نظر می رسید بیش تر اوقاتش مشغول سروسامان دادن به کارهاست.خسزو از این وضع 

 زضایت داشت.

 

 «وس؟حالتون چطوره اقای ماتی»
 

 «متشکرم پل بسته هایی که خواسته بودید را فرستادم»
 

خیلی خب آقا ما تعداد زیادی از اون بسته ها »پل مردی الغر با سیبیلهای نازک عقابی بود.او مقابل ماتیوس نشست

 «می خوایم
 

ان م شرکت در اختیارشتنها منبع درامد شرکت تجاری فروزش از طریق فروش کاالهایی بودکه کارخانه ها مطابق سه

می گذاشتند.این کاالها اغلب لوازم یدکی اتومبیل ولوازم تریینی آن بود.شرکت تعدادی سهم از چند کارخانه سازنده 

لوازم آرایشی نه چندان مرغوب و همچنین دانه های روغنی داشت که سودی که از فروش ان ها می گرفت کم تر از 

 سود موارد دیگر بود.

 

 پیشنهاد پل که در مورد دانه های روغنی بود خوشحال شد. ماتیوس از

 

 اگر می توانست حتی به اندازه قبل هم آن ها را بفروشد سود خوبی عایدش می شد.

 

 «پل فکر نمی کنم کم تر از پنج هزار بسته از اون ها بخوای؟این طور نیست؟»
 

حالی که سعی می نمود پیشنهادش غیر مترقبه نباشد پل چند لحظه به چشمان ابی رنگ ماتیوس خیره شد وبعد در

 «ماتیوس باید بگم شرکت ما خیلی بیش تر ار پنج هزار بسته احتیاج داره»گفت:
 

 «این خیلی عالیه مطمئنم برای هردونفر امیدوار کننده ست!»ماتیوس با شادمانی گفت:
 

تا عطسه کند.می دانید آقای ماتیوس ما می  پل دستمال کوچکی از جیبش در آورد و ان را مقابل بینیش گرفت

بعد سعی کرد جواب اورا که به احتمال زیاد منفی بود «خواهیم در صورت موافقت شما سهمتان را از کارخانه بخریم!

از صورت ماتیوس حدس بزند.پل می دانست پدر او هرگز چنین پیشنهادی را قبول نخواهد کرد.حتی حاضر به 

ن این کار برابر با ازدست دادن یک قسمت از منبع درامد شرکت بودوپولی که از فروش سهام شنیدن ان نیز نبود چو

به انان تعلق می گرفت خیلی کم تر از فروش سالیانه کاالها بود.پل می دانست ماتیوس مرد پول پرست و جاه طلبی 

 است.او بی تجربه تر از ان بود که بتواند بفهمد چه کاله گشادی سرش می رود.
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ماتیوس کمی به پل خیره ماند.او نگاهش را به دماغ عقابی و چشمان ریز پل کشاند.دستهارا روی میز نهاد ودر هم 

 پل درست متوجه شدم؟گفتی»قالب کردوبعد در حالی که مشخص بود دارد موضوع را سبک سنگین می کند گفت:

 «می خواهی سهام کارخانه را از ما بخری؟
 

مطمئنم سود سهام »بعد چشمانش که همچون چشمان کالغ ریز به نظر می رسید به او دوخت«البته اقای ماتیوس.»

اگر تو »ولبخند موذیانه ای زد.«برای شرکت خیلی بیش تر از اینها عواید دارد ولی خوب فقط برای شرکت پدرتان....

 «بخواهی خودت پول خوبی نصیبت شود می توانی به فروش مواد فکر نکنی
 

 ستس را جلوی دهانش گرفت و به صورت باریک او زل زد.ماتیوس د

 

 «تو داری می گویی من سر پدرم کاله بگذارم؟»
 

این فقط یک پیشنهاد دوستانه است آقای ماتیوس؟همیشه فرصت ها این قدر به ما نزدیک »پل شانه ها را باال انداخت 

 «نیستند.
 

 «خیل خوب!باید بیش تر فکر کنم.»ماتیوس گفت:
 

 «فردا میبینمتون آقای فروزش.»پل کالهش را برداشت و تعظیم کوتاهی کرد.
 

ماتیوس متوجه رفتن او نشد.افکار نشاط اوری که در مغزش پیدا شده بود.رویای ثروتمند شدن.حالت شیرینی به او 

 ا را بشمارد.یا مثل یکدست داده بود.دیگر الزم نبود هر ماه به خاطر مبلغ اندکی که مادرش برایش می فرستاد روزه

سگ خدمتکار اوامر پدرش را اجرا کند تا پایان ماه حقوقش را که چندان دلچسب وقانع کننده نبود دریافت کند.همه 

این پول عالوه بر مبلغی که از درآمد شرکت کش می رفت نیز کفاف مخارج اورا نمی داد و او را راضی نمی کرد.او به 

به او داده بود فکر کرد نه آن وکالت نامه محدود بود وفقط می توانست به وسیله ان  وکالت نامه ساده ای که پدرش

مقدار مشخصی از کاالهای کارخانه را بفروشد.مقابل او چندین برگه مخصوص شرکت بود.زیر همه ان ها امضای 

 پدرش بود.او با دقت زیاد به شکل ان خیره شد.

 

 

 

 

 

ز کشیده بود احساس می کرد نفسش به سختی باال می اید از زمانی که ماتیوس به مری از شدت سردرد دراتاقش درا

خانه برگشته بود برای استراحت در اتاق نشیمن نمی ماند .از دیدن حرکات و رفتارو حرفهای ماتیوس احساس تهوع 

 می کرد.

 

های زننده و بی ادبانه او  ماتیوس اغلب مهمان داشت و یا با یکی از دوس دخترهایش تلفنی صحبت می کرد.حرف

 برای مری قابل تحمل نبودو
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ترجیح می داد تمام روز در اتاقش بماند و یا در آشپزخانه خودش را سرگرم کند.گاهی که حرف های ماتیوس را می 

شنید احساس می کرد او چقدر مثل پدرش است.خسرو هم درست به همین طرز و با همین کلمات به او ابراز عشق 

د.فکر کرد چطور از شنیدن آن کلمه ها لذت می بردو ساعت ها به ان چه او گفته بود فکر می کرد؟چطور می کر

ممکن است زنی آنقدر احمق باشدکه حرفهای اتشین و عاشقانه اورا باور کند و قلبش را به چشمان هوسباز او 

حساس لطیف که در سینه اش موج می ببازد.وقتی نگاه خسرو را به یاد می اورد به جای ان همه شورو هیجان و ا

گرفت احساس چندش می کردو بر خود می لرزید.او فکر کرد چگونه نگاه های کثیف و پرهوس اورا نوعی توهین به 

خود نمی دانست؟آیا ان وقت اشتباه می کرد یا حاال؟یعنی ممکن است شخصی در طول عمرش ان قدر تغییر کند؟ 

ود و سعی می کرد چشمانش را برهم بگذارد خسرو وارد اتاق شد.او حوله همان طور که روی تخت داز کشیده ب

حمامش را پوشیده بودو از موهای خیسش معلوم بود تازه دوش گرفته است.مثل همیشه مری فکر کرد اگر از این 

دوباره به خانه برود راینی را دیگر هرگز نخواهد دید.چطور می توانست خانه ای را که ممکن بود راینی به خاطر او 

 ان جا برگردد ترک کند؟

 

خسرو مقابل میز آرایش مری نشست و مشغول سشوار کشیدن و فرم دادن به موهای خود شد.همان فرم و مدلی که 

روزی قلب مری با دیدنش پرالتهاب می شد.حاال حالش را به هم می زد.این مدل مو هیچ مناسب او که دیگری مردی 

و حدود پنجاه سال داشت. گرچه بسیار جوان تر از سنش جلوه می کرد.با این حال مسن به حساب می امد نبود ا

 تارهای خاکستری موهایش این موضوع را ثابت می کرد.

 

خسرو مدتی مشغول موهایش بود سپس ادوکلن گرانقیمتش را برداشت.چشمانش را برهم فشرد و ان را به 

اق پیچید.مری احساس خفگی می کرد.چقدر از آن بوی آشنا صورتش پاشید.بوی تند و مطبوع آن به سرعت در ات

 بیزار بود.او ملحفه را جلوی بینیش کشید وسعی کرد تنفس نکند.خسرو از زیر چشم او را دید.

 

 «بوی ادوکلن اذیتت می کنه مری؟»
 

ب قرار است با تو امش اوه حالم رو بهم میزنه.فقط در این فکرم دختر احمقی که»او با حالتی سرشار از بیزاری گفت:

 «به مجلس رقص برودچطور می تواند تمام مدت بوی گند ان را تحمل کند؟
 

 خسرو خنده ی بلندی سر داد بلند شدو قدم زنان و با تانی به سمت او آمد.

 

 «می گفتی که بوی این ادوکلن را هرجا بشنوی تو را به رویاهایت می برد عزیزم!فراموش کردی؟ "اما قبال»
 

فکر می کنم هر دختر »مری فکر کرد او چه وقت دهان گشادش را خواهد بست.بعد مستقیم به چشمان او نگاه کرد

 «بچه هفده ساله ای افکار احمقانه و رویایی داشته باشد.
 

مطمئنم اینو جدی نمیگی چون تو زمانی که یک زن بالغ بیست و شش ساله بودی درست همین »خسرو پوزخند زد.

حتی داشتن شوهر و تعهدو وفاداری »وکمی جلوتر امد«لطیف که می گویی احمقانه و رویایی بودند را داشتی.احساس 
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باز هم نزدیک تر شد وبا حالتی که پیدا نبود «به همسرو فرزند هم نتوانست جلوی عشق تورا نسبت به من بگیرد

مری که از این عمل به شدت جاخورده واکنش ویا حرکت بعدی او چه خواهد بود بازوان مری را در چنگ گرفت.

بود به چشمان او خیره شد.خسرو بیش تر از یک سال بود که به او دست نزده بود بیش تر ازآن که از نزدیک شدن 

 خسرو متنفرو منزجر باشد.متعجب بود.خسرو به چشمان او که بی روح و بی فروغ و گود افتاده بود زل زد.

 

خوری نه؟این که ناراحتی نداره خوب التماس کن بگو به من احتیاج داری!بگو وجود من از این که پیش تو نمیام دل»

 «تورو آتش می زند...بگو تشنه منی...
 

واز شدت هیجان مقداری «من از تو متنفرم خسرو..»مری با حرکت تندی بازوان خودش را از چنگ او بیرون کشید 

 «و گفتم!ازت منزجرم!هم به ت "قبال»آب دهانش به صورت او پاشیده شد
 

یک پیر سگ هاپ هاپو که نمی تواند حتی «اَه !درست مثل یک سگ پیرو خرفت شده ای!»خسرو کمی عقب رفت

 وسعی کرد با انگشتانش لباسش را طوری بتکاند که چندشش را از آب دهان او نشان دهد.«درست پارس کنه!

 

 «االن از اتاق من برو بیرون!همین حاال! خیلی زود همین»مری دستش را به سمت در نشانه گرفت
 

برایت متاسفم مری تو »دستهایش به طور آشکاری می لرزید.خسرو کمی به او خیره شد و بعد سرش را حرکت داد.

بعد صدایش را بلند تر کردو با لحن گزنده «دچار خرفتی شدی!فراموش کردی کجا هستی؟تو توی خانه من هستی!

ر شوم تو را مثل یک دستمال کثیف و به درد نخور از خانه ام بیرون بیندازم و مجبور بشی کاری نکن مجبو»ای گفت:

 «شبها را درمیان زن های آواره کوچه پس کوچه شهر بگذرانی
 

تو بهتر است به فکر خودت باشی چون با زندگی کثیف و پر از »مرسی سعی کرد خودش را نبازد سر بلند کرد

رابه هاست.به هرحال مطمئنم اغلب زنانی که مثل تو هستند و با انان خوش می گذرانی هرزگیت جای تو در همان خ

 را ازهمان جا پیدا کرده ای .هیچ زن متشخصی

 

 به خودش اجازه نمی دهد حتی به صورت کثیف تو تف کند...تو خوک کثیفی هستی!((

 

روی آن خراطی شده بود و نزدیک میز توالت  خسرو به آرامی برگشت و مقابل آینه ایستاد.به سطل آشغال چوبی که

نگاه کرد.با حرکتی سریع دستش را کشید و همه لوازم آرایش و کرمهای سفید کننده و ضد چروک مری را که دیگر 

 ازشان استفاده هم نمی کرد،توی آن ریخت.

 

ر شده ای که من همان زنهای ))عزیزم!آنها هیچ فایده ای برای تو نداره.مطمئن باش تو آن قدر منحوس و زشت و پی

 بدکاره ای را که گفتی به تو ترجیح می دهم!((

 

مری با درد چشمانش را بر هم گذاشت.خسرو حقیقت را گفته بود.او زنی پیر و شکسته بود که شوهرش زنان 

 هرجایی را به او ترجیح می داد.
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 32فصل 

 

 

 

 

 

و پل حاضر بود.او مقابل میز بزرگ و قهوه ای رنگ الن نشسته بود که رئیس ساعت هشت صبح ماتیوس در دفتر الن 

شرکت بود.او پا بر روی پا انداخته بود.بلوز ساده ابی رنگ از جنس ابریشم و شلوارتیره با مارک معروف پوشیده 

اع د که او ضبود.با وجود وضعیت مرتب لباس و ارایش موهاش،هنوز کهنگی کفشاهایش به چشم می زد و نشان میدا

 مالی او انقدرها که سعی میکند نشان دهد عالی نیست.

 

الن که مرد جا افتاده و پنجاه ساه ای به نظر میرسید مدتی او را براندازکرد.ماتیوس محو زیبایی دفتر کار او شده 

که او روی آن بود.در انجا هکه چیز به رنگ سفید و سبز تیره بود.دفترهای اداری،پرده های عمودی،حتی صندلی 

 نشسته بود نیز ترکیبی مناسب و دلپذیر از این رنگها بود.

 

الن عینک پنسی اش را از چشم برداشت.))خوب آقای ماتیوس...ما منتظریم.جواب پیشنهاد شرکت ما را بدهید. آیاا 

 حاضرید سهام کارخانه شایلتر را بفروشید؟((

 

 ک شرط!((ماتیوس سر بلند کرد و گفت:))بله!البته به ی

 

لحن کالم و طرز صحبت او قاطعانه و محکم به نظر می رسید.الن شانه ها را باال انداخت.در دل دعا کرد کاش این 

پسر احمق حاضر به فروش سهام شود،آن وقت موفقیت چشمگیری نصیب شرکتش می شد.شرکت فروزش را که 

ع درآمدش را از دست می داد.او حاضر بود خیلی یکی از رقبای او محسوب می شد،یکی از پایه ها ی بزرگ و منب

بیش تر از آنچه پیشنهاد داده بود سهام را از او بخرد،اما با خونسردی ماهرانه گفت:))آقای ماتیوس!پیش از آنکه 

شما شرط و شروطی بگذارید باید بگویم من حاضر نیستم حتی یک مارک بیشتر از انچه پیشنهاد داده ام 

اری دیگری از جمله سان کرافت حاضرند سهام خود را بفروشند.ما اول با شما وارد مذاکره بپردازم!شرکتهای تج

شدیم!امیدواریم این امر را حمل بر خوش اقبالی شرکتتان بدانید نه چیز دیگر.(( و باز در دل اندیشید،امیدوارم او با 

 ند.شرکت سان کرافت تماس نگیرد.به نظر آن قدرها زرنگ و آب زیر کاه نمی آی

 

ماتیوس با دست موهای بلند و خوش فرمش را رو به باال راند.این حرکت او تقلیدی از پدرش بود که به عادت 

 شخصی تبدیل شده بود.
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))آقای الن،فکر می کنم بازار دانه های روغنی و محصوالت کارخانه شایتلر آن قدر خوب باشد که هیچ شرکتی حاضر 

ظه ای مکث کرد.لن احساس کرد ممکن است با سکوتش بتواند تایید حرف او را در به فروش سهام خود نباشد.((لح

 صورتش پنهان کند.

 

ماتیوس ادامه داد:))و اما در مورد من...من می خواهم همه سهام شرکتم را یکباره و یک جا و به یک شرکت 

 بفروشم.((

 

شد.سرفه ای ساختگی کرد و دستش را جلوی دهانش الن که از شنیدن این جمله خیلی هیجان زده شده بودجا به جا 

 گرفت.کمب بعد گفت:))شما مایلید کل سهامتان را به شرکت ما بفروشید؟((

 

 ماتیوس بدون آنکه پاسخ او را بدهد فقط گفت:))پانصد میلیون مارک!نه

 

 کمتر و نه بیشتر...برای کل سهام شرکت تجاری فروزش!((

 

ر غرق شعف شد.او حاضر بود کل سهام را دست کم به یک برابر و نیم از مبلغی که الن به محض شنیدن این خب

 ماتیوس گفته بود بخرد.برای او موقعیتی از این بهتر امکان نداشت.

 

ماتیوس بی آنکه اجازه اظهار نظری به او بدهد از جا بلند شد.))تا آخر هفته به شما مهلت می دم آقای الن،یعنی دو 

از آن آگهی فروش سهام را در روزنامه ها خواهید دید.مطمئنم شرکتهای زیادی مایل به خرید روزدیگر !پس 

 هستند.((ودر حالی که در اتاق را می بست زیرلب گفت:))خداحافظ و روزتان به خیر.((

 

 وهنگامی که از کنار میز منشی شرکت گذاشت نفس راحتی کشید.او دعا می کرد شرکت الن و پل سهام را از ا

بخرند،چون اها تنها رقیبانی بودند که با شرکت پدرش رابطه ای دوستانه نداشتند و به طور حتم اخبار به گوش 

پدرش نمی رسید.او احتمال می داد که هر شرکت خریدار،در وهله اول به پدرش تلفن کند و با خود او وارد مذاکره 

 شود.

 

ند سیاه رنگی هم چون جاسوسان به تن داشت و با سرعت به ماتیوس وقتی از کنار آقای پل می گذشت که کت بل

سمت شرکتشان می رفت و لبخند دوستانه ای زد. پل کالهش را برداشت و گفت:))اوه!آقای ماتیوس امیدوارم آقای 

 الن رادیده باشید.((

 

کند  باید پول زیادی را تهیهماتیوس سر تکان داد.))بهتر است زودتر خودتان را به او برسانید،چون مطمئنم او تا فردا 

 و احتیاج به کمک دارد.((

 

 در حالی که پل از حرف او تعجب کرد بود او را ترک کرد و از آنجا دور شد.

 

 مری مشغول پختن یک سوپ تند قارچ بود.او پس از آنکه قارچهای خرد
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سفید ماتیوس جلوی پای او آمد.با لگد شده را در قابلمه ریخت و در آن را گذاشت و به اتاق نشیمن برگشت.گربه 

محکمی گربه را به سویی پرتاب کرد و زیر لب به او دشنام داد.روی صندلی اش،که حاال با هر حرکتی قژقژ 

ناخوشایندی می داد،نشست.با وجود صدای ناخوشایند آن،مثل همیشه آن را به جلو و عقب حرکت داد.بعد در حالی 

ه نقطه ای خیره شد و به فکر فرو رفت.فکر کرد پس از آماده کردن سوپ،سبد که چشمانش را ریز کرده بود،ب

خریدش را بردارد و برای خریدن مقداری کاهو و سبزیجات تازه،به بازار دوره گرد ها برود.دوره گرد ها هفته ای 

 ند.یک روز در مکان مشخصی جمع می شدند و انواع و اقسام مواد خوراکی را به قیمت ارزان می فروخت

 

شب گذشته پنهانی مقداری پول از جیب خسرو برداشته بود و از این کار هم بسیار لذت برده بود.گرچه برای او 

چنین کاری دزدی محسوب می شد،در گذشته حتی قابل تصور هم نبود و از آن نفرت داشت.اما اکنون تنها فکر و 

داری از پول های او را کِش برود.اوحتی یکی دوبار از ذکرش این بود که وقتی خسرو خواب است یا به حمام رفته،مق

جیب ماتیوس هم مقدار کمی پول برداشته بود اما متوجه شده بود که ماتیوس روز بعد با صدای بلند یکی یکی 

اسکناسها و حتی پولهای خردش را به عمد در مقابل او با دقت می شمرد.پس از آن با صدای بلند گفته بود:گردن 

 از او دزدی کند خواهد شکست. کسی را که

 

مری پولهایی را که برداشته بود در وسط سجاف دامنش پنهان کرده بود.عجله داشت که زودتر سوپش آماده شود و 

او بتواند پیش از رسیدن بقیه آن را تنهایی بخورد.مطمئن بود اگر خسرو سر برسد اون همه سوپ را خودش می 

آن سوپ را چگونه تهیه کرده و پول قارچ تازهء آن را از کجا آورده.پول اندک و خورد و سپس از او می پرسید که 

 ناچیزی که او در اختیار مری می گذاشت کفاف این گونه خرجها را نمی داد.

 

به هر صورت او انتظار حضور خسرو را دن ساعت روز نداشت و می دانست او تا پاسی از شب گذشته نخواهد 

 که از شدت بد مستی به خانه برگردد و جایی خوابش نبرد.آمد.آن هم در صورتی 

 

همان موقع به آشپزخانه رفت و پیش ازپختن کامل سوپ آن را از روی اجاق برداشت و با عجله داغ داغ مشغول 

خوردن شد.باصدای گشوده شدن در از جا پرید.او مجبور شد با عجله بیشتر غذایش را در سطل آشغال خالی کند و 

را ببندد.از اینکه ناهار به آن خوشمزگی را از دست داده بود به شدت دلگیر و عصبی شد.با ورود سراسیمه  در آن

خسرو به آشپزخانه،با چشمانی گرد و متعصب به او نگاه کردواو در آستانه در ایستاده بود و چهره اش از فرط 

یدواو در مقابل مری قرار گرفت و نگرانی تیره شده بود.خسرو به طرز غریبی و وحشتزده به نظر می رس

 و پیش از آن که او به خودش بیاید دست او را کشید.<<مری...ممکنه با من بیایی؟>>گفت:

 

 <<من و کجا می بری؟با تو هستم!>>

 

هیچ جا!فقط می خوام باهات حرف بزنم.خدا رو شکر که اینجایی.فکر کردک نکنه به خاطر جر و بحث آن روز >>

 <<ه باشی.آن قدر ترسیده بودم که داشتم دیوانه می شدم.مرا ترک کرد

 

 مری هاج و واج به او نگاه می کرد.خسرو به صورت او خیره شد.
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و دست او را گرفت.مری از برخورد او دچار تعجب شد.آیا او عقل <<خدایا!لعنت به من که قدر تو را ندانستم!>>

ن روز های تلخ و پر از اندوه و بی اعتنایی بسیار عجیب بود.هرچه خودش را از دست داده بود؟این رفتار پس از آ

 <<فکر کرد دلیل کار او را نمی فهمید.آن قدر متعجب شده بود که فرصت هیچ واکنشی را نداشت.

 

اوه مری!مری!عزیزم،تنها چیزی که از تو می خوام اینه که منو ببخشی،فقط ببخشی!اجازه بده دستهای پاک و >>

 <<ببوسم. مهربونت و

 

مری می خواست دست هایش را از دست او بیرون بکشد،اما او همچون سگ وفاداری خودش را به او می چسباند و 

 سعی می کرد دستهای او را ببوسد.

 

مری،عزیزم،باور کن در دو روز گذشته که از تو دور بودمبه ساحل مورین رفته بودم و در تنهایی فکر می >>

و پس <<کردم و فکر می کردم.زجر می کشیدم که چطور این همه مدت تو را از خودم رنجاندم.کردم.مدام فکر می 

از گفتن این حرف اشک در چشمانش حلقه زد.به سرعت سرش را روی دامان مری گذاشت.وقتی وقتی سر برداشت 

گریه می کرد؟نه!این  مری چشمان او را اشک آلود دید.آیا خواب می دید؟این خسرو بود که مقابلش زانو زده بود و

واقعیت نداشت.او بی ارداه دست پیش برد.آیا این هم یک کابوس بود؟صورت او را لمس کرد.نه!اشکها واقعی 

بود.مری به شدت تحت تاثیر قرار گرفت.آیا ممکن بود در مورد او اشتباه کرده باشد؟او هرگز اشکهای مردی 

و که هیچ چیزی در دنیا برایش اهمیت نداشت جز خودش!آه قوی،خونسرد و بی اعتنا مثل خسرو را ندیده بود.ا

خدایا!این همان مصداق سرش به سنگ خورده نیست؟یعنی او دوباره به سمت من برگشته؟آیا در تمام این مدت در 

 مورد او قضاوت اشتباهی داشتم؟

 

 اشقانه بوسید.بعد سر بلند کرد وخسرو بار دیگر دست او را که حاال از شدت کار از ریخت افتاده بود به لب برد و ع

به چشمان مری که مملو از حیرت بود با احساسی عمیق نگاه کرد.چنان نگاه عاشقانه ای که مری از سالها پیش آن را 

کر می همیشه ف>>فراموش کرده بود.بغض گلوی مری را گرفت و گله های سر بازکرد.بغض تلخ و سنگین او ترکید

 <<ده خسرو!کردم همه چیز بین ما تمم ش

 

 پس از مدت ها نام او را بر زبان آورد.

 

بدون تو می میرم مری،می میرم،باور کن!تمام این مدت به خودم لعنت می فرستادم که >>خسرو سرش را تکان داد.

دوباره <<چرا آن قدر وحشی و پست شده بودم و تو را که همه زندگیت را به خاطر عشق من فدا کردی آزار دادم.

مری باور کن من هرگزراینی را اذیت نکردم،هرگز...وقتی فهمیدم تو چنین خیالی در >>ر دامان مری گذاشت.سر ب

مورد من داری و فکر می کنی..فکر می کنی که من آن قدر ذل و پست فطرتم خود به خود از تو بدم آمد.آن شب 

.هرگز..او مری!تو قلب مرا شکسته خیال داشتم راینی را پیش تو بیاورم و قسمش بدهم که بگوید من هرگز..

بودی!از تو انتظار نداشتم.فکر می کردم می دانی چقدر دوستت دارم.اما تو مرا بی رحمانه محکوم کردی.بی آنکه 

حتی دلیلی برای این کار داشته باشی.بعد هم با نامهربانی خودت را از من دور کردی،حتی اتاق خوابت...دیگه شبها 

ی...یادت هست مری؟روز هایی که راینی رفته بود و حتی پیش از آن..تو نا مهربان شده هم پیش من نمی خوابید
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بود.نا مهربان!تو همه عشق و احساسات من بودی،ولی مرا خرد کردی.شبهای اول از اینکه تو در میان بازوانم نبودی 

بورت را نوازش کنم تا  و من نمی توانستم از دیدن چشمهایت مست بشوم،عطر خوش تو را احساس کنم و مو های

صبح بیدار بودم و درد می کشیدم.بعد وقتی پرهیز تو و دوریت را دیدم که همه غرورم را بی رحمانه خرد می کرد 

 <<خودم را با زنهای خیابانی و ولگرد سرگرم کردم.به خاطر تو مری.به خاطر آن که مرا از خودت دور کرده بودی!

 

م!تو آخ عزیز دل>>شکسته مری نگاه کرد.دست پیش برد و گونه او را نوازش کرد.خسرو دوباره به صورت تکیده و 

همه عشق مرا فراموش کرده بودی.تنها احساس من به دختر تو حسادت بود.نمی خواهم بگویم،ولی او رفت خیلی 

!تو کردی.یاسیخوشحال شدم.خیلی از او بدم می آمد.از او که تو بیشتر از من دوستش داشتی و فقط به او توجه می 

برای من هنوز هم زیبا ترین و دوست داشتنی ترین زنی هستی که در تمام عمرم دیده ام...تمام این چند روز زجر 

می کشیدم.آخر ما باید به این جنگ سرد تا کی ادامه بدهیم؟؟نه تو با من آشتی می کردی و نه من می توانستم 

اسی!می خواهم جبران همه چیز را بکنم.بلند شو عزیزم.ما دوباره غرورم را بشکنم..اما حاال همه چیز تمام شده ی

سعادت مند خواهیم بود.آیا تو همه زندگیت را توی ایران رها کردی که بیایی اینجا و اینقدر آزار ببینی؟لعنت برمن 

را دوست یاسی!لعنت بر من...می خواهم دوباره تو را یاسی صدا بزنم،مثل گذشته ها،مثل همان موقع که تو هم م

 داشتی!!!اسم خودت قشنگترین اسم دنیاست!چرا ما انقدر از وجود اصلیمان فاصله گرفته بودیم؟

 

اور ب>>مری گیج و پریشان و بهت زده بود و آن چه را می شنید باور نمی کرد،اما خسرو دستش را گرفت و گفت:

دم!با احساس چشمانش راا بر هم کن که اگر مرا ترک کرده بودی همین حاال...همین حاال خود شی می کر

بعد او <<یاسمن،حتی تصورش هم برای من دیوانه کننده بود.خدا رو شکر که تو را مقابل چشمانم می بینم!>>فشرد.

ممکنه من و ببخشی؟خواهش می کنم...قول می دم از این به بعد همه وجودم و >>را به سمت خود کشید و بوسید.

 <<ول می دم یاسمن،قول می دمهمه زندگیم متعلق به تو باشه.ق

 

مرب بهت زده به او که مثل جوان های بیست ساله پر از شور و اشتیاق شده بود نگاه می کرد.آیا ممکن بود بار دیگر 

رنگ سعادت را ببیند و زن خوشبختی باشد؟شاید هم در این مدت مقصر خودش بوده و خودش به عشق و محبت 

 خسرو بی توجه بود.

 

و یکی از آن ها را بیرون <<می خواهم امشب زیبا ترین لباست رابپوشی>>لباسها را زیر و رو کرد. خسرو کمد

 عزیزم تو با این لباس محشری >>کشید.

 

باید اول به یک رستوران عالی بریم.بعد هم به یکی از مجالس رقص عالی،باید کمی هم آرایش کنی یاسی.تا تو یک 

 می پوشم..اوه نه!صبر کندوش آب گرم بگیری من هم لباس 

 

عجله کن از آرایشگاه معروف کلر شاید وقت بگیر،برای همین >>گوشی تلفن و برداشت و به سمت مری گرفت

حاال،می خواهیم برویم گردش،رقص...نمی دانم،هر جا که تو بگویی.می خواهم زیبا ترین زن دنیا که مال خودمه 

 امشب توی سالن رقص بدرخشه!!!
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مری پس از سال ها در آغوش گرم و مردانه شوهرش دراز کشیده بود.آسمان صاف و هوا مهتابی نیمه شب،

بود.ستارگان با درخشش بی نظیری دیده می شدند.احساس می کرد با این خوشبختی شیرین که مثل باران بهاری 

دش تجربه می کرد.احساس ناگهان بر سرش باریده بود را مزه مزه کند او بار دیگر امید و شور زندگی را در وجو

نمود کاش سالهای گذشته جوانیش را با قهر و دشمنی و کدورت نسبت به مردی که عاشقش بود را از دست نداده 

بود.چطور توانسته بود شش سال از بهترین روزها و شبهای عمرش را در شک و تردیدی بیهوده هدر بدهد که هیچ 

نباید همسر محبوبش را به خیانت محکوم می کرد و به او تهمت می  پایه و اساس روشنی برای آن سراغ تداشت.او

زد.با احساس مافوق همه احوالی که تا آن زمان داشت به خسرو و زندگیش فکر کرد.هنوز هم دیر نبود.آن کابوس 

 وتلخ پایان یافته بود و او می توانست پس از این در پناه آغوش و گرمای عشق شوهرش زندگیش را ادامه دهد.ا

هنوز هم خسرو را در اعماق قلبش می پرستید.احساس می کرد عشق او هم چون آتشی در زیر خاکستر سرد زمان 

مدفون شده بود و اکنون گرما و حرارت آن تمام وجودش را می سوزاند.او بیشتر از گذشته و بیشتر از همیشه به 

خترش بی گناه بود.اعتراف تکان دهنده او را خسرو محبت و توجه او نیاز داشت.دیگر مطمئن بود خسرو در مورد د

 باور کرد و 

 

 به خاطر این که چنین تهمتی به او زده بود در اعماق قلبش خودش را نمی بخشید.

 

به خواست خسرو به آرایشگاه معروف کلر شاید رفته بود. شنیده بود این سالن زیبایی می تواند از هر زن ساده و 

ازد. او پوست کدر شده و پژمرده اش را به دستان ماهر ماساژور و دستگاه های مخصوص عادی یک ملکه رویایی بس

 سپرد.

 

موهای بلند و نامرتب او به سرعت کوتاه شد و اندام او با روغن های مخصوص ماساژ داده شد. پس از هفت ساعت 

که خسرو انتظار او را می کشید. کار مدام که معجزه ی کلر شاید محسوب می شد او از سالن بیرون آمد، در حالی 

واکنش خسرو و بهت زدگیش از زیبایی و جذابیت او شوق و امیدی را که سال ها در قلبش خاموش شده بود را زنده 

کرد. بار دیگر خود را جوان، زیبا و دوست داشتنی احساس کرده بود و بار دیگر پس از سال ها نگاه های مشتاق و 

 چهره او خیره می شدند را دیده و لذت برده بود.تحسین کننده ای را که به 

 

خسرو او را به یک رستوران عالی و سپس به یک سالن رقص برده بود. بارها در حین رقص او را به خود فشرده، 

بوسیده بود و در گوش او حرف های عاشقانه زده بود. مدام از او خواسته بود که همسر خطاکارش را ببخشد و 

 او را فراموش کند. نامهربانی های

 

مری با هر حرکت و نگاه و رفتار خسرو غرق در شور و هیجان و التهاب می گشت، بیشترین چیزی که روی او تاثیر 

داشت این بود که خسرو پس از سال ها او را یاسی صدا می زد. این لفظ و این نام همچون افسونی رویایی، وجود او را 

ا همان التهاب و شوری که در گذشته ها داشت با خسرو حرف می زد، می گفت و می تسخیر می کرد. او دلبرانه و ب

خندید و از بازتاب رفتار و حرکت دلنشینش در چشمان خمار و سیاه خسرو و نگاه گرفتار و اسیرش به شدت لذت 

بی رحم بوده است. می برد. او در هر لحظه و هر حالی مدام می اندیشید که چرا تا آن وقت نسبت به خسرو مغرور و 
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لذت زندگی، عشق و جوانی بازیافته برای او شیرین تر و دلپذیرتر از آن بود که بتواند به جز محبوبش به چیز 

 دیگری فکر کند.

 

هنوز هم ماه در آسمان نور افشانی می کرد. ستارگان هنوز هم بر زیبایی او چشمک می زدند. پنجره اتاقش را 

خسرو، در حالی دراز کشیده بود که سرش را روی سینه او قرار داده و دستهایش را در گشوده بود و او در آغوش 

پنجه ی مردانه ی او قالب کرده بود. حاال، پس از سال ها هنوز نمی توانست بخوابد. از شدت شور و هیجان و شوقی 

 و نمی دانست. که داشت باز هم بی خواب شده بود. فکر کرد سعادت و خوشبختی چقدر به او نزدیک بود

 

گذشت زمان به آن اندازه در انسان ها موثر است که از دید پنهان نمی ماند. برای راینی نیز چنین بود. گذشت شش 

سال از عمرش در صومعه سولن او را به دختر جوان هفده ساله، بانشاط، امیدوار و زیبایی تبدیل کرده بود که با دختر 

 به آن جا پناه برده بود بسیار تفاوت داشت. ترسو و بی پناهی که سال ها پیش

 

راینی، عزیزم! تو مطمئنی کاری که می »خواهر آماندا، در حالی که به صورت زیبا و سپید راینی نگاه می کرد گفت: 

 «خواهی بکنی درسته؟
 

 «بله خواهر! مطمئنم! من هر طور شده باید مادرم رو ببینم.»راینی سرش را حرکت داد: 
 

س به این ترتیب تمام روزها و سال هایی را که سعی می کردی از آن ها دور باشی و خودت را پنهان کنی بیهوده پ» 

 «بود.
 

نه خواهر آماندا، من خیلی بچه تر از آن بودم که بتوانم درک کنم چیز هایی قوی تر از تهدید مسخره یک آدم می »

 «ن آموختید خواهر!تواند وجود داشته باشد.خود شما این ها را به م
 

 «آن ها چه چیزهایی ممکن است باشند؟!»خواهر آماندا به چهره او لبخند زد. 
 

قدرت خداوند ... و بعد قانون خواهر آماندا. من با دختر بچه وحشت زده »راینی با حالتی معصومانه به او نگاه کرد. 

ام. به طور حتم دیگر از هیچ کدام از افکار تاریک و ای که شش سال پیش این جا آمد فرق کرده ام. خیلی فرق کرده 

 «سیاه خبری نیست!
 

تو درس هایت را خیلی خوب یاد گرفتی عزیزم! تو بهترین شاگردی بودی که »لبخند صورت راهبه ی پیر را پوشاند. 

 «تا به حال در این صومعه درس خوانده.
 

همین طور به مهربانی شما ایمان دارم خواهر. اگر شما من را به من به خداوند و لطف او و »راینی نفس عمیقی کشید. 

 «دیر خود راه نمی دادید معلوم نبود چه بالیی به سر من می آمد. شاید هم تا حاال مرده بودم.
 

راینی حقیقت را می گفت. زمانی که علم با تمامی قدرتش نتوانسته یود او را مداوا کند، پناه بردن به قدرت خداوند 

 رامش را به او بازگردانده بود. این را با تمام وجودش احساس می کرد.آ
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راینی می خواهم بدانم حاال که در امتحانات »خواهر آماندا اشتوبه به چهره جوان و زیبای راینی نگاه کرد و لبخند زد. 

 «کالج قبول شده ای و می خواهی این جا را ترک کنی، چه تصمیمی داری دخترم؟
 

تصمیم دارم پس از اتمام درسم به وطن خودم برگردم و با پدرم زندگی کنم. مطمئنم او هنوز هم مرا »گفت:  راینی

دوست دارد. همان طور که من در تمام سال ها دوستش داشتم ... شما هم مثل مادر مهربانی مراقب من بوده اید ... و 

احساس می کنم هر جا بروم خداوند را در قلب و »ت. بعد چشمانش را آرام بر هم گذاش« مادر بیچاره ی خودم ... 

مغزم و همه وجودم همراه دارم. دیگر نمی ترسم خواهر آماندا، این جا را هم همیشه دوست خواهم داشت، مثل خانه 

 «خودم.
 

 خواهر روحانی گردنبند نقره ای صلیبی را که در گردن داشت بوسید، چند لحظه به آن نگاه کرد، سپس موقرانه

راینی! می خواهم همیشه این را به عنوان یادبود داشته باشی، »سرش را خم کرد و زنجیرش را از گردن بیرون آورد. 

حتی اگر زمانی به وطن خودت برگردی و پدر واقعیت را پیدا کنی و دین دیگری داشته باشی! فراموش نکن خداوند 

 «فرقی نمی کند. همه ما یکی است راینی، چه مسلمان باشی چه مسیحی. هیچ 
 

راینی با حالتی سرشار از ادب و متانت گردنبند را گرفت و بعد با قدردانی به خواهر آماندا که او را از دل و جان 

خداحافظ خواهر، هرگز شما را فراموش نمی کنم. »دوست می داشت نگاه کرد. تعظیم مودبانه ای نمود و گفت: 

 «محبت های شما قابل جبران نیست.
 

 «فراموش نکن دخترم، این خواست خدا بوده که تو را به این جا بیاورد. به ما سر بزن دختر جان. خداحافظ»
 

او رفت و راینی را در تاالر روشن صومعه تنها گذاشت، در حالی که احساس محبت و قدردانی خالصانه را در 

 رنگ و مقنعه سفید نیم تنه خیره شد.چشمانش دیده بود. راینی مدتی به دور شدن او و آن لباس بلند آبی 

 

صدای سرود آرام و هماهنگ دختران صومعه که همراه با نوای پیانو دعایی را می خواندند ملکوتی و دلنشین به 

 گوش می رسید.
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چینهای ریز  .اوایل سپتامبر بود. مری در مقابل میز توالتش نشسته بود. بار دیگر تصویرش را در آینه از نظر گذراند

و عمیق زیر چشمانش و خطوطی که دور دهانش افتاده بود با پودر و کرم مرطوب کننده کمتر به چشم می زد. کمی 

به چهره بی آرایش و ساده اش خیره شد. حاال او زنی سی و نه ساله و جا افتاده بود و خسرو پنجاه ساله. مری بسیار 

ن حال خسرو هنوز سرحال تر و جوان تر از او می نمود. مری فکر کرد مسن تر از سن واقعیش نشان می داد. با ای

باید اوقات بیشتری را در سالن زیبایی در نظر بگیرد. او پس از مدتها به پوست خود می رسید و طبیعی بود که به 

و  ، چینسرعت نتیجه دلخواه را نگیرد. سعی کرد تا زمانی که از پوست شاداب تر و پرطراوت تری برخوردار شود
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چروکها و تیرگی و لکهای قهوه ای و پژمردگی نا مطبوع پوستش را با کرم ها ولوسیونهای گران قیمت بپوشاند. مهم 

این بود که خسرو هر جور که بود او را دوست داشت و عاشقانه به او نگاه می کرد. او بارها در حین ابراز عشق به او 

ست دارد و آنها باعث می شوند که او همیشه شرمنده و پشیمان باشد و گفته بود که حتی خطهای زیر چشمانش را دو

آنها قلبش را به درد می آورند. خسرو پیشخدمت جدیدی استخدام کرده بود و از مری خواسته بود تمام اوقاتش را 

ت و ام داشاستراحت کند. مستخدم جدید خانه شان زنی کوتاه قد با سینه های بزرگ، چاق و سیاه پوست بود. لورا ن

 امریکایی بود.

 

 «خانم، تلفن با شما کار دارد.»لورا در اتاق را گشود و با لحن مؤدبانه ای گفت: 
 

 «نپرسیدی کیه؟»مری ریملی را از روی میزش برداشت و با حوصله روی مژگانش کشید. 
 

 «چرا خانم، ولی ایشون اصرار دارند فقط با خانم مری حرف بزنند.»
 

 «ن است؟او یک ز»
 

 «بله خانم.»
 

البد از آرایشگاه است و می خواهند ساعت حضورم را بهشان بگویم. بگو که هنوز ساعتی را تعیین نکره ام! باید »

 «ببینم خسرو در این مورد چه نظری دارد.
 

 «دارند... خانم ایشون هنوز هم اصرار»زن سیاه پوست اطاعت کرد و بیرون رفت، اما دوباره به اتاق برگشت. 
 

مری با عصبانیت آرایش خود را نیمه تمام گذاشت و روی لبه تختخوابش نشست و با بی حوصلگی گوشی تلفن را 

 برداشت.

 

و سکوت کرد و به صدایی که می شنید گوش داد. ناگهان چشمانش از فرط حیرت گشوده شد. « الو... مری اشمیتم.»

 آیا اشتباه نمی کرد؟

 

 «هستم... مری اشمیت.بله، من مری »
 

 «اوه خدا را شکر مامان. منم راینی.»
 

نزدیک بود گوشی تلفن از دست مری بیافتد. او با حالتی سرشار از هیجان و شوق، چنان که نفسش بند آمده بود 

 «تویی راینی؟ باور کنم؟ خودتی عزیزم؟»پرسید: 
 

 «بله مامان.»
 

 «عزیزم خودتی؟ باورم نمی شود. حالت خوبه راینی؟خداوندا، دختر »اشک امان نمی داد. 
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 «بله مامان خوبم. حال تو چطوره؟»
 

خوبم عزیز دلم، خوبم. خوبم و عاشق توام. راینی فکر کردم آرزوی دیدنتو با خودم به گور خواهم برد. کجایی »

 «راینی؟ این مدت کجا بودی؟ چه بالیی سرت اومده بود؟
 

 «فصله. من حالم خوبه. تمام این مدت هم راحت زندگی می کردم.اوه مادر. توضیحش م»
 

 مری بی اراده فکر کرد چقدر اشتباه می کرد که در تمام این مدت خسرو را مقصر می دانستم.

 

 «راینی؟ تو... تو خودت از اینجا رفتی دخترم؟ خودت این کار رو کردی؟»
 

 رستی صحبت کند.مری آنقدر هیجانزده بود که نمی توانست به د

 

 و فکر کرد آیا نامه ام را نخوانده بود؟« گفتم که مادر، یک روز مفصل با تو حرف می زنم. بله، خودم رفتم.»

 

 «اوه راینی، عزیز دلم، باور کن سعادت ما با اومدن تو نکمیل میشه. من و خسرو خیلی برای تو ناراحت بودیم.»
 

 رش احساس خوشبختی می کند! پس نامه مرا نخوانده بودند، چه بهتر!راینی فکر کرد پس هنوز هم با شوه

 

 «خوشحالم اینو می شنوم.»
 

تو راینی؟ تو چی کار می کنی؟ باور کنم که این مدت سالم و خوشبخت بودی؟ پس خودت از اینجا رفتی؟ باور »

 «کنم؟
 

 «بله مادر، االن هم در یکی از کالجهای معروف درس می خوانم.»
 

او راینی، خدای من. سعادت از این باالتر نمی شود. خیلی خوشحالم راینی عزیز »اشک در چشمان مری حلقه زد. 

دلم. من باید از چه کسی به خاطر نگه داری تو تشکر کنم. این مدت کجا بودی عزیز دلم؟ اگر بدونی من از دوری 

ه بود. البد راینی با مردی فرارکرده بود. خدا را شکر که و فکر کرد خسرو بهتر از او راینی را شناخت« تو چی کشیدم؟

 حاال سالمت بود و کسی از او حمایت کرده بود.

 

 «مامان، من نمی تونم بیشتر از این باهات حرف بزنم. خیلی خوشحال شدم که صدای تو رو شنیدم.»
 

 «هیچ آرزویی جز ادامه این سعادت. منم همین طور عزیز دلم. بعد از این آرزوی هیچ چیز دیگه ای رو ندارم.»
 

 «خداحافظ مامان. خیلی دوستت دارم.»
 

 «راینی چه وقت می تونم تو رو ببینم عزیزم؟»
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و تلفن را قطع کرد. احساس آرامش « دوباره تلفن می کنم مامان. در حال حاضر از برلین خیلی دورم. به امید دیدار.»

و با مادرش وجودش را گرم کرده بود. راینی همیشه او را دوست داشت، حتی و نشاط عجیبی می نمود. گفت و گو ا

 اوقاتی که مادرش به او بی توجه بود، به او فکر می کرد. در تمام این سالها خاطراتش را در قلبش نگه داشته بود.

 

 

 

 «حدس بزن چی شده؟آه، خسرو، »وقتی خسرو آمد، مری مشتاقانه و هیجان زده خود را در آغوش او انداخت. 
 

خسرو که مدتها بود او را تا این حد با نشاط و خوشحال ندیده بود کمی او را از خود دور کرد و اخم کوچکی به 

 «باید حدس بزنم؟»پیشانی نشاند. 
 

مری با خوشحالی سرش را تکان داد و به چشمان او خیره شد. خسرو هرگز تا بدین حد او را خوشحال ندیده بود. 

 «راینی آمده؟»گ خسرو پرید.رن
 

 و به سمت تلفن اشاره کرد.« خسرو، او تلفن کرد.»مری فریاد کشید: 

 

همین چند ساعت پیش... آه خسرو. من با او حرف زدم. حالش خوبِ خوب بود. خودش از پیش ما رفته... خسرو، او »

 «وان هفده ساله است! خدای من.بزرگ شده و در کالج معروفی درس می خواند. می دانی حاال یک دختر ج
 

چقذر خوب عزیزم! پس حاال تو یک بدهی به من داری؟ این طور »خسرو سعی کرد خودش را خوشحال نشان بدهد.

 «نیست؟
 

 و« بله عزیزم! یک عذرخواهی بزرگ. تو باید منو ببخشی خسرو.»مری به چشمان سیاه و خمار شوهرش خیره شد. 

چقدر خوشبختم خسرو! هرگز در تمام عمرم این قدر خوشحال نشده »خسرو چسباند. خودش را دوباره به سینه 

 «بودم.
 

 «باید یک جشن حسابی بگیریم!»خسرو با مالیمت موهای او را نوازش کرد. 
 

مری با هیجان باال و پایین پرید. حرکاتش درست مثل کودکان شده بود و چهره اش بیش از همیشه شاداب و پر 

آره خسرو. یک جشن! یک جشن عالی. وای، دلم می خواد همه »ن می داد. دستها را از هم گشود و گفت: طراوت نشا

رو دعوت کنیم. ماتیوس! ماتیوس کجاست؟ او هم باید در جشن ما باشد... همه باشند. خواهش می کنم بهش تلفن 

 «کن.
 

درستی نداره. الزم نیست اونو در خوشحالی  عزیزم، اونو به حال خودش بذار. او اعصاب»خسرو دست او را کشید. 

 بعد روی صندلی نشست و مری را روی پایش نشاند.« خودمون شریک کنیم.

 

 "حاال عشق به تو حد و اندازه ای نداره خسرو!  "مری دستها رابه گردن او آویخت و با عشق او را بوسید. 
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شد. عشق و محبت صادقانه مری او را دچار تزلزل کرد. خسرو لحظه ای از کاری که می خواست انجام دهد پشیمان 

مری الیق این خیانت نبود. ساده تر و معصوم تر از آن بود که بتواند او را دچار چنین عذاب . دردسری سازد. 

وجدانش دچار عذاب شده بود. تردید بر وجودش چنگ می انداخت. اگر مری می فهمید تمام کارهایش فقط برای 

ده چی؟ اگر می فهمید که خسرو فقط برای او نقش بازی می کرده چی؟ به هر حال اگر این کار را نمی فریفتن او بو

کرد چند روز بعد خودش باید تا آخر عمر در زندان می ماند. ماتیوس او را نابود کرده بود و او چاره ای نداشت. 

 مری آخرین راه حل بود.

 

خوشحال نیستی خسرو؟! دخترمون سالمه ...  "ا خنده ای هز ته دل گفت: مری با خوشحالی به صورت او نگاه کرد و ب

 "راینی سالمه و حالش خوبه. تمام این مدت هم خوشبخت و سعادتمند بوده. 

 

و باز هم دلش لرزید، اما به خودش  "چرا! چرا! خیلی خوشحالم... من... من هم یک خبر خوب بریت دارم مری.  "

 زمان جز مری نمی تواند نجاتش دهد. نهیب زد هیچ کسی در این

 

مری، می خوام... می خوام به تو یک هدیه بدم.چیزی که به تئو ثابت کنه از این لحظه به بعد همه زندگی من دست  "

 "توست. 

 

 "خسرو؟! الزم به این کارها نیست... من...  "او با مهربانی و محبت سرش را تکان داد. 

 

و این حرف به  "نه مری، نه. بیشتر از این منو شرمنده نکن!  "را مقابل دهان او گرفت. خسرو با مالیمت دستش 

می خوام شرکتمو به تو واگذار کنم مری، همه چیز  "راستی از اعماق قلبش برآمد. آهسته دست خود را کنار کشید. 

کنه. مری می خوام همیشه به رو. می خوام از این پس مثل یک شوهر وظیفه شناس باشم و نمی خوام چیزی تحریکم 

تو محتاج و وابسته باشم. نمی خوام یک روز زندگی سعادتمندمون به خاطر غرور من یا مسائل دیگه، دوباره متشنج 

بشه... اوه مری! به تو گفته بودم که می خوام همه چیز رو جبران کنم. این طوری تو بهتر می تونی منوبرای خودت 

 "حفظ کنی. 
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پرل  "ر خوابگاه دخترانه کالج گروتلی راینی پس از آنکه تخت خوابش را مرتب نمود رو به هم اتاقی اش گفت: د

 "ممکنه در غیاب من به وسایل و کتابهام دست نزنی؟ 

 

 "من؟! من هرگز به اونها دست نزده ام راینی!  "پرل نگاه سرزنش بارز به او انداخت و گفت: 

 

می خواهد عمل بدش را پنهان کند که چنین واکنشی نشان می دهد. برای آنکه او را متوجه سازد راینی می دانست او 

 "پرل، ببین. من قبالً هم به تو گفته بودم هیچ مردی را در زندگیم دوست نداشته ام، هیچ کس جز پدرم.  "گفت: 
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در مواقعی که او نبود به وسایلش نگاه می برادر پرل عاشق راینی بود و چون راینی به او جواب منفی داده بود پرل 

کرد و عقیده داشت عاقبت چیزی مثل نامه یا عکس پیدا خواهد کرد که ثابت کند راینی با فرد دیگری است و به 

 خاطر او برادرش را نمی خواهد.

 

 ن بنفشیپرل روی موهای وزی و قهوه ای رنگش یک تل پارچه ای بنفش رنگ پهن بسته بود. بلوز سفید و دام

تونم  می "پوشیده بود که بلندای آن به زحمت تا زیر زانوانش می رسید. نگاه معناداری به راینی انداخت و گفت: 

 "بپرسم داری کجا میری؟ مطمئنم هیچ کدام از کالسهای درس تو در این ساعت ... 

 

نمی خوام این کار رو بکنم، ولی اگر پرل عزیز، خواهش می کنم دست بردار. باور کن  "راینی حرف او را قطع کرد. 

باز هم بخوای به این بازجویی ها و رفتارهای احمقانه ادامه بدی مجبور می شوم به مسئوالن خوابگاه اطالع بدهم . یک 

 "کدوم از ما از این اتاق منتقل شویم.

 

یلی به تو عالقه دارم، دست اوه! منظوری نداشتم راینی. خودت می دونی که من خ "پرل خودش را جمع و جور کرد. 

 "کم به خاطر رول. 

 

 "من هم همین طور پرل، ولی فقط به خاطر خودت که هم اتاقیم هستی. "

 

پس به رول بگم که تو هیچ مرد دیگه ای رو دوست  "پرل زیر چشمی نگاهی به راینی انداخت و بعد شرمزده گفت: 

 "نداری. 

 

به هر حال این دلیل نمیشه که من از اون خوشم بیاد.  "اد و نفس بلندی کشید. راینی با بی حوصلگی سرش را تکان د
" 
 

 "اما او خیلی تو رو دوست داره راینی قسم می خورم.  "

 

من دیگه میرم پرل!  "راینی کاله مخصوص تنیس را برداشت و بعد در حالی که آن را روی سرش قرار می داد گفت: 

 "فکر کن. من از اتاق هایی که پنجره اونها رو به جنوب باز میشه بیشتر خوشم میاد.  در مورد حرفی که زدم بیشتر

 

پرل با حرص سکوت کرد و به رفتن او خیره شد. حاال دیگر می دانست او کجا می رود. فکر کرد بد نیست به رول 

 بگوید تنیس یاد بگیرد.

 

ان طور در رختخواب نرم خودش بی حرکت ماند و ساعت از ده صبح گذشته بود که مری چشمانش را گشود. هم

چشمهایش را به سقف دوخت. روزگاری زنی افسرده و بدبخت بود که حتی یک وعده درست و حسابی غذا نمی 

توانست بخورد. آن قدر ژولیده بود و سرو وضع نامربتی داشت که یک سگ با لیس زدن او سیر می شد، اما حاال 

خوشبختی و سعادت بی انتها سرشار شده است. نفس عمیقی کشید و به بدنش کش حس می کرد روحش از آن همه 

و قوس داد. حاال عشق خسرو به او جان می داد. او می خواست همه وقتش را با او بگذراند. هنوز هم از بیاد آوردن 

و را که شب سراسر شور و عشقی که با همسرش گذرانده بود دچار هیجان میشد. او قاب عکس کوچکی از خسر
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روی میز نزدیک تختش نهاده بود برداشت و به آن خیره شد. چقدر او را دوست داشت. آن چشمان گیرا و ابروان 

خوش فرم که با اخم کوچکی حالت جذاب تر و مردانه تری به چهره اش می داد. او عکس را به لبش چسباند و 

حمام رقت. او وان حمام را از کف پر کرد و با لذت در  بوسید، بعد با نشاط و سرزندگی از رختخوابش بیرون آمد و به

آن دراز کشید.در این حالت هم به سعادتش فکر می کرد، به خسرو و موهای خاکستری شده و همه خصوصیات 

دیگری که در این مدت از چشمش پنهان مانده و به آن توجه نمی کرد. ساعتی بعد سرحال و شاداب و با چهره ای 

ش شده بود، پشت میز صبحانه در آشپزخانه نشست. در ظرفهای برنجی شکالت داغ، شیر، آب که به دقت آرای

پرتقال تازه، کره، عسل و مربای خانگی همراه با نان تست روی میز چیده شده بود. صبحانه مفصلی خورد و به 

 قهوه اش را نیز بیاشامد. مستخدمش دستور دادد که قهوه او را به اتاق نشیمن بیاورد تا ضمن خواندن روزنامه صبح

 

مری لباس زیبا و آبی رنگی پوشیده بود که به تازگی خسرو برایش خریده بود. یقه لباس به شکل هفت بود و اطراف 

یقه چینهای زیادی به چشم می خورد. دور گردن و سرآستینها و دامن لباس هم چین داشت. به نظر مری این لباس 

ما خسرو تمام شهر را برای یافتن آن زیرو رو کرده بود زیرا مایل بود لباس او به همان از مد افتاده و قدیمی بود، ا

شکلی باشد که سالها پیش می پوشید و عقیده داشت رنگ آبی روشن به صورت سپید مری خیلی می آید. مری روی 

ل خواندن روزنامه مبل قهوه ای رنگ و بزرگ اتاق نشیمن نشست که دارای بالشتکهایی از جنس جیر بود. مشغو

صبح شد. منتی توجه اش را جلب کرد. در گوشه ای نوشته بود که شرکت تجاری فروزش تمام سهام خود را فروخته 

و در آستانه ورشکستگی است. ابتدا فکر کرد ممکن است یک غلط تایپی باشد. چند روز پیش او تمامی برگه ها و 

واگذار کرده بود و مسئولیت تمام شرکت را به عهده شخص او گذاشته سندها را دیده بود و خسرو همه چیز را به او 

 بود. هرگز سهام را نفروخته بود!

 

مری شماره تلفن روز نامه را گرفت و در مورد خبر چاپ شده پرسید. پاسخ شنید هیچ غلط پاچی در کار نبوده است. 

د. او با تاکسی خودش را به شرکت رساند. درست مری با ناراحتی و متفکرانه لباس پوشید. اتومبیل توی گاراژ نبو

چهار روز چیش، وقتی با خسرو چا به آنجا نهاده بود همه چیز مرتب بود و شخص مهمی برای عقد قرارداد خرید 

 محصوالت مرغوب شرکت آنجا نشسته بود.

 

. همه جا به طرز وحشتناکی به مری دفتر را باز کرد. از فرط حیرت دهانش بازماند. هیچ کس آنجا نبود، حتی سرایدار

هم ریخته بود! گویی بمبی وسط دفتر شرکت منفجر کرده بودند. صندلیها و میزها وارونه، قفسه های فایلها هم 

بیرون آمده و سراسر اتاق از کاغذها و برگه ها و اسناد شرکت پوشیده شده بود. کشوهای کمد پرونده ها از جا 

 بود.بیرون و همه چیز زیر و رو شده 

 

با حیرت و تعجب به اطرافش نگاه کرد. شاید یک دزد ناشی برای سرقت به آنجا آمده بود. باید هر چه زودتر 

 خسرو را خبر می کرد. نه... پلیس را! افکارش کمی به هم ریخته شده بود.

 

وی کاغذها و خرده ریزه او هنوز از به بیرون نیامده بود که صدای زنگ در را شنید. با کفشهای پاشنه بلندش از ر

های کف دفتر گذشت. همان موقع فکر کرد که فراموش کرده که شرکت بیمه است. کمی خیالش راحت شد. فقط 

 الزم بود به اداره بیمه تلفن کند!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –همیشه سرخ نیستعشق 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 2 9  

 

 

مقابل در شرکت یک پلیس بود. لبخند زد. باید کسی دزد را دیده و به پلیس تلفن کرده باشد. بی اراده اندیشید در 

 کت که هیچ جنس باارزشی نگهداری نمی شود، جنسها همه در انبارند. دزد به کاهدان زده بود!شر

 

 او با اطمینان از حیاط گل کاری شده شرکت گذشت و در را گشود.

 

 "خانم اشمیت؟ مری اشمیت؟  "

 

 "خودم هستم، بفرمایید.  "مری سرش را تکان داد و دستکش های سپیدش را بیرون کشید. 

 

خانم اشمیت، این برگه اختطاریه است. شما تا پایان ماه فرصت دارید "مرد برگه ای را به سمت مری گرفت و گفت: 

 "بدهی های شرکت خود را بپردازید. در غیر این صورت پلیس شما را جلب می کند. 

 

ند. دویست ملیون و ششصد هراد و وقتی برگه را نگاه کرد مبلغ آن را خوا "بدهی؟!  "مری ابروانش را باال گرفت. 

 "شاید اشتباهی شده سرکار، شرکت ما به کسی مقروض نیست.  "مادک! لبخند زد. باورش نمی شد. 

 

این مسایل به من مربوط نیست خانم. چنین برگه هایی اغلب از طرف  "پلیس کالهش را روی سرش مرتب کرد. 

او دفتری را گشود تا مری محل  "مدرک اخطاریه می فرستد.  دادگاه فرستاده می شود. دادگاه هم فقط با دلیل و

 "روز به خیر خانم.  "دریافت اخطاریه را امضاء کند و سپس بی تأمل گفت: 

 

مری بهت زده به دور شدن او نگاه کرد. ذهنش به طرز غریبی پر شده بود. باید هرچه زودتر خسرو را باخبر می 

 انده بود و این اتفاق.کرد. موضوع خبری که در روزنامه خو

 

 خدایا خسرو کجاست؟

 

راینی برای چندمین بار داخل کابین تلفن شد تا با مادرش تماس بگیرد، اما هر بار مستخدمه به او اطالع می داد که 

 خانم هنوز به خانه برنگشته است.

 

بگذارد.شنیدن صدای پدرش  راینی تصمیم داشت از مادرش خواهش کند که تلفن و نشانی پدرش را در اختیارش

 بعد از این همه سال به حد غیرقابل تصوری هیجان انگیز بود؟ او باید به هر شکلی بود پدرش را دوباره می دید.

 

 راینی پس از آنکه شماره تلفن مادرش را گرفت منتظر ماند تا ارتباط برقرار شود.

 

 اسان می رسید به گوشش رسید.تلفن چند بار بوق زد و بعد صدای مادرش که به نظر هر

 

 "الو... خسرو تویی؟  "

 

 "مامان... سالم منم راینی.  "راینی از اینکه موفق شده بود با مادرش حرف بزند، نفس راحتی کشید و گفت: 
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 مری که تازه از راه رسیده بود روی کاناپه نشست و تکیه داد.

 

 "اوه عزیز دلم، حالت چطوره؟  "

 

 د مادرش مثل دفعه پیش شاداب نیست.مشخص بو

 

 "اتفاقی افتاده مامان؟  "

 

 "راینی نمی خوام با مسایل زندگی ام تو رو نارراحت کنم، ولی باید بگم که بله، توی دردسر افتادم.  "

 

 "دردسر؟ چه دردسری مامان؟  "

 

 "نها را به تو می گم؟ راینی من به طرز وحشتناکی بدهکار شده ام. خدا مرا ببخشد، چرا ای "

 

 "چرا نگی مامان؟ یعنی من اونقدر غریبه ام؟  "

 

نه عزیزم، اما خوب... کالفه ام راینی. دارم دیوونه میشم. شرکت ورشکسته شده و خسرو هم نیست. نمی دونم چرا  "

 "یکدفعه اینجوری شد. انبار شرکت هم خالی است. یعنی به نظر میاد سرقتی انجام گرفته. 

 

 "موضوع چیه مامان؟ میشه واضح تر صحبت کنی؟  "

 

شرکت مقدار زیادی بدهکاره و هیچ پولی درکار نیست و هیچ جنسی هم توی انبار شرکت نیست! شاید مجبور  "

 "بشم سهام رو بفروشم... خدای من... راینی کاش تو اینجا بودی. خیلی بهت احتیاج دارم. 

 

 شوهرت "کابین خیره مانده بود و به دقت به حرفهای مادرش گوش می داد. گفت: راینی به نقطه ای روی شیشه 

 چرخید و پشت به شیشه ایستاد. "کجاست مامان؟ اونم خبر داره؟ 

 

خسرو؟ نمی دونم. مشکل من هم همینه. قرار بود تا عصر برگرده، اما هنوز نیامده. دلم برای او هم شور می زنه.  "

 "رصت زیادی نداریم. خیلی نگرانم راینی، ف

 

مامان! تو به این چیزها اهمیت نده. شوهرت خودش از پس کارها برمیاد. همون طور که تا به حال این کار را کرده.  "

 "همه چیز را به او بسپار. 

 

لحظه ای تردید و افکار مشکوک به ذهن مری هجوم آورد. شاید خسرو از این وضعیت باخبر بوده و سعی کرده 

 ش را خالص کند. ممکن نیست! ممکن نیست یک شرکت ورشکسته را به او داده باشد. حال بدی داشت.خود

 

 راینی اآلن مسئولیت شرکت با منه. یعنی بدهکاری شرکت رو هم من "
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 باید بدم ((

 

کرد .)) مادر  هدختر دانشجوی پشت کابین ایستاده بود و با پشت انگشت روی شیشه میزد ،راینی برگشت و به او نگا

،شاید اگه مقداری از سهام را بفروشی مشکلت حل بشه (( و جلوی گوشی را گرفت و به دختری که ایستاده بود گفت 

 :)) اینجا کابین دیگه یی پیدا نمیشه ؟((

 

 دخترک سر تکان داد و ساعتش را نشان داد .

 

،ولی مجبوریم .شاید بدون اطالع خسرو هم اقدام مکنم )) آره عزیزم ،همین کارو میکنم .نمیدونم چرا اینجوری شده 

.هرچی باشه او مسئولیت شرکت را به من سپرده .(( و باز فکری مثل خوره وجودش را آزرد .شاید خسرو به آمد 

شرکت را که در اوج ورشکستگی بود به او بخشیده .مکث کرد و گفت :)) راینی ؟ از اینکه با من تماس میگیری خیلی 

 م .((خوشهال

 

 )) متشکرم مامان ،منم همینطور بد بهت تلفن میکنم ((

 

 مری با پریشانی او را صدا زد .)) راینی ؟((

 

 )) بله مامان ؟((

 

 )) من یک هفته بیشتر مهلت ندارم برام دعا کن ((

 

 میکنی .((راینی به امری پاسخ داد .)) تو احتیاجی به دعا نداری ،همیشه بهترین راهو خودت پیدا 

 

 )) راینی ؟((

 

 )) بله مامان ؟((

 

 )) پیش از یکشنبه آینده با من تماشا بگیر .ببینم هنوز حاضر نیستی به مادرت بگی کجای ؟!((

 

 )) خودم به زودی به دیدنت میام مامان .((

 

 مری چشم هارا بر هم گذشت و گفت :)) امیدوارم ((

 

قرار داد همچنان بی حرکت ماند و به فکر فرو رفت .مشکل خیلی جدی بود .نباید وقتی گوشی تلفن را سر جایش 

فرصت را از دست میداد .او به چند امکان که میشناخت و احتمال میاد خسرو آن جا باشد تلفن کرد .وقتی ناامید شد 

 با شرکت بیمه یی که قرار داشتند تماس گرفت .

 

 مه خصوصی گراودنس بفرمایید .((صدای نازک منشی شرکت شنیده شد )) بی
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 )) من مری آشمیت هستم صاحب شرکت تجاری فروزش هستم ((

 

 )) بله خانم آشمیت ،امری داشتید .؟((

 

)) امروز متوجه شدم انبار شرکت و دفترم به طرز غریبی بهم ریخته ،یعنی انبار خالی بود و برخی اسناد هم سرقت 

 شده .((

 

 د بیمتان را بخوانید (()) شماره قرار دا

 

مری با عجله کاغذی را از دفترش بیرون کشید .)) بله ،همینا االن ..(( و کاغذ را شتاب زاده گشود و شماره را با دقت 

 خند .

 

 مامور بیمه گفت :)) خانم آشمیت قرار داد شما درست یک ماه پیش پایان یافته ((

 

 وه ،بله ..یعنی .. من فراموش کرده بودم ..یعنی ..((او به تاریخ برگه نگاهی انداخت .)) ا

 

 )) خانوم آشمیت متاسفانه فقط تا زمان قید شده در برگه مسئولم ((

 

 مری هاج و واج گفت :)) پس ..تکلیف چیه ؟ این سرقتی که شده و ..((

 

ید .بهر حال امیدوارم خسارت زیادی )) کاری از ما برنمیاد خانم آشمیت ،شما باید زود تر به این مساله فکر میکرد

 متحمّل نشده باشید .((

 

 مری با صدای بیرمقی گفت :)) امیدوارم ..خداحافظ .((

 

بر دیگر کیفش را کاوید .چقدر خوب بود که رونوشت اسناد سهام را در کیفش داشت .او با اولین کارخانه تماس 

 ا لحنی که سعی میکرد تا حد امکان عادی بنظر برسدگرفت .منشی او را به اتاق مدیریت وصل کرد .مری ب

 

 گفت :)) من مری آشمیت هستم ،صاحب سهام پانصد تا شش صد و چهل و دو خرخانه شما .((

 

 مردی که با او صحبت میکرد گفت :)) یک لحظه صبر کنید خانم آشمیت ،البته با عرض پوزش باید برسی کنم ((

 

 دوباره پرسید :)) میشه دوباره شمارههای سهامتون را بفرماید ؟(( سکوت بینشان برقرار شد مرد

 

مری موهایش را پشت گوشش خوابند .)) پانصد تا شش صد و چهل و دو (( و چشمانش را ریز کرد و با دقت منتظر 

 ماند .

 

 (( اوه ! آها ..آها .. خانوم آشمیت میفرمودین ((
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 )) بله ،مری آشمیت ((

 

خانم آشمیت شمارههای که فرمودید به نام شخص دیگری است .مطمئنید اشتباه نکردید و شمارهها  )) متأسفم

 درست است ؟((

 

رنگ از روی مری پرید .شاید اشتباهی شده .)) مطمئنم ..شمارهها همینه .(( و دوباره وبا وجود اطمینانش به شماره 

 سهام روی برگه نگاه کرد .

 

ر این جور مورد دچار خطا نمیشیم ،بگذارید دقیق تر توضیح بدم .اوم ..این سهام در تاریخ سوم )) متأسفم خانم ! ما د

 ۰(<اگوست ،حدود یک ماه پیش ،توسط شرکت پل و الن خریداری شده 
 

 مری وبا صدای که آشکار میلرزید گفت )) معذرت میخوام .. میشه بگید ..صاحب قبلی این سهام رو ..((

 

 ت متاسفم ،ولی نمیتونم به سواالت شما جواب بدم .(()) خانم آشمی

 

)) من صاحب شرکت تجاری فروزش هستم .یعنی .. یعنی این شرکت تازه به من واگذار شده ،از فروش سهام خبر 

 نداشتم آقا .((

 

آن و )) تعجب میکنم خانم آشمیت امّ ..شرکت الن و پل سهام را از صاحب شرکت ،آقای ماتویس فروزش خرده 

 اسناد قطعی و قانونی است .((

 

 او به زحمت توانست آب دهانش را فرو دهد .)) متشکرم ((

 

آیا ماتویس سر آنها کاله گذشته بود ؟ چطور میتوانست سهام به آن زیادی و پر سودی را بفروشد ؟ اگر خسرو 

سرو همه چیز را میدانسته ،ماتیوس که بفهمد ،چه خواهد کرد ؟ با این فکر دوباره تردید به جانش افتاد .شاید خ

بدون اجئزه نمیتوانسته این کار را بکند ؟ سعی کرد چنین فکری را که به طور حتم او را به مرحله مرگ مینداخت از 

سرش دور کند .نه ! نه ! خسرو ،او روحش هم خبر ندارد .ماتویس لعنتی چنین کاری کرده .مطمئنم .البد کلکی توی 

ان نداره خسرو باخبر باشد .صدای در گوش او گفت فکر نمیکنی اشتباه میکنی ؟ خسرو مردی نبود کارش بوده .امک

که همه زندگیش را به تو بسپرد ،یادت رفته ؟ البد وقتی شرکتش ورشکسته شده آن را به تو داره تا .. دست هارا دو 

تی ،نمیخوام چیزی بشنوم .نمیخوام طرف سرش نهاد و با وحشت تکان شدیدی به آن داد .دست از سرم بردار لعن

.چقدر از این صدا بدش میامد .صدای که همیشه تلخترین واقعیتهای زندگی را که از آنها فرار میکرد در گوشش 

 میخواند .صدای که سالها پیش نیز او را بخاطر ترک فرشید سرزنش کرده بود .

 

 فاقی افتاده خانم ؟((لورا با تعجب به رفتار و حرکات مری خیره شده بود )) ات
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مری در حالی که نفس نفس میزد به پشتی مبل تکیه داد )) لورا ..قرص ! قرصهای منو بیار .اونها رو توی گنجه 

 گذاشتم ،عجله کن ((

 

 به اطاقش رفت .-مدتها بود از آنها استفاده نمیکرد -پس از آنکه یکی دو قرص آرام بخش خورد 

 

ونم تصمیم بگیرم که چه کار کنم ،آره ،وقتی خسرو آمد .او به شدت احساس خستگی و وقتی حالم بهتر شد میت

 ناتوانی میکرد .

 

خسرو بار دیگر بلیتش را نگاه کرد. تا نیم ساعت دیگر هواپیمای او به مقصد فرانسه، آلمان را ترک می کرد. تصمیم 

داشت با این حال دور شدن از کشوری که آنرا وطن  گرفته بود مدتی از آلمان دور باشد. او همیشه فرانسه را دوست

خودش می دانست دلتنگ کننده بود. شاید می توانست دوباره کاری کند که لیزا او را ببخشد و دوباره با او زندگی 

کند. خسرو روی نیمکتی در سالن انتظار فرودگاه نشسته بود و سرش را به عقب تکیه داده بود. چشمانش را بر هم 

بود و سعی می کرد هر طور شده خودش را به آینده امیدوار کند. از دست دادن ثروتش خیلی زجرآور بود.  گذاشته

بیشتر از این حسرت می خورد چرا به ماتیوس اعتماد کرده بود. خودش را دلداری می داد که با فروش اجناس انبار 

عی کرد خودش را به خاطر زرنگی و خوش و برداشت پس انداز شرکت توانسته پنج میلیون مارک داشته باشد. س

اقبالی اش تسکین دهد. شاید اگر او شرکت را به مری واگذار نمی کرد عالوه بر از دست دادن ثروتش و کاله 

گشادی که به سرش رفته بود بقیۀ عمرش را هم در زندان آب خنک می خورد. غیر ممکن بود بتواند چهارصد 

از دست دادن سهام بیشتر هم می شد جبران کند. باید از مری تشکر می کرد که میلیون مارک بدهی شرکت را که با 

او را از چنان وضع اسفناکی نجات داده، چون هیچ کس به حماقت و سادگی او پیدا نمی کرد که بتواند یک روزه یک 

 شرکت ورشکسته را با همۀ بدهکاریهایش به او واگذار کند.

 

ه نقشه ای برای او کشیده بود چه کار خواهد کرد؟ و بی اراده سرش را تکان داد و به مری فکر کرد. وقتی بفهمد چ

 لبخند بر چهره اش نقش بست. بی خود نبود لیزا همیشه به او بوفالو می گفت. صدایی او را به خود آورد.

 

 "سالم خسرو. "

 

 سیاهی هم در دستش بود.حیرت زده چشمانش را گشود. جولیا روبه رویش بود. در حالی که ساک کوچک 

 

 با تعجب به او خیره شد. "تو این جا چه کار می کنی جولیا؟"

 

همیشه می گفتی چرا به تو فحش میدم. در تمام عمرم آدمی به پستی و کثیفی تو "جولیا با خونسردی کنار او نشست.

 "ندیدم.

 

 "اوه جولی! برات توضیح میدم."او صاف سر جایش نشست.
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ا باال برد و ابروانش ر "تتو بگذار برای بعد، چون به اندازه کافی وقت داریم کنار هم بشینیم و صحبت کنیم.توضیحا"

روی پل سن! در حالی که آفتاب روشن و درخشان پاریس خیابون رو گرم کرده ... قدم می زنیم و با هم "گفت:

 "حرف می زنیم!

 

 "ی؟تو که نمی خوای بگی داری با من به پاریس میا"

 

 "ممکنه چندان برات خوشایند نباشه که بدونی جوابم مثبته."جولیا لبخند زنان شانه باال انداخت. 

 

 "تو یه احمقی جولی."خسرو با حرص کمرش را به تکیه گاه نیمکت چسباند.

 

 "اما نه به اندازه تو."جولیا موهای کوتاهش را با حرکتی عقب راند. 

 

 "م به پاریس می رم.تو از کجا فهمیدی دار"

 

 "بی وفای لعنتی، اطالع پیدا کردن از اسرار تو برای زنی مثل من خیلی ساده است."

 

خسرو فکر کرد تمام شب گذشته را که در آپارتمان او گذرانده و به خیال خودش بی خبر می خواسته او را ترک 

روز اقامتش در آلمان پیش او رفته بود. پس از کجا کند، ابدا به او حرفی نزده بود. فقط برای دیدن او در آخرین 

متوجه شده بود. به چشمان سبز روشن و درخشان دختر نگاه کرد. شاید بودن جولیا در کنارش چندان هم خسته 

 کننده نبود. به هر شکل، بهتر از 

 

 تنهایی بود. هر چند نمی خواست کسی از جا و مکانش باخبر شود.

 

 «ی جولی.تو زن زرنگی هست» 
 

باید بگم مطمئنم در این مورد هم به پای تو نمی رسم عزیزم. چون تو عالوه بر » جولیا خنده عشوه آمیزی کرد. 

 «زرنگی یک کالهبردار تمام عیاری.
 

پرواز پاریس دوباره از بلندگو اعالم شد و مامور پرواز از مسافران تقاضا کرد که برای انجام دادن کارهای گمرکی 

 جعه کنند.مرا

 

 «نگفتی چطوری فهمیدی که دارم به پاریس میرم! مطمئنم که تعقیبم نمی کردی.» خسرو نیم نگاهی به جولیا انداخت.
 

میگن همیشه نگاه کردن به جیبهای » جولیا لبخند زد و در حالی که همراه او به سمت متصدی بلیت می رفت گفت:

ا زنش فاش می کنه، به خصوص زن عاشقی مثل من که هیچ وقت تحمل یک مرد خیلی از اسرارش رو برای معشوقه ی

 «دوری از عشقش رو نداره!
 

 خسرو پوزخندی زد و سرش را تکان داد. بی اراده اندیشید که مری با همه زنهای عاشق فرق می کند!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –همیشه سرخ نیستعشق 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 3 6  

 

 

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

 

 35فصل 

 

 راینی عزیزم، سالم.

 

رایت نامه بنویسم و آن قدر به من عالقه داشتی که نشانی کالجت را در اختیارم بگذاری ازت از اینکه اجازه دادی ب

 ممنونم.

 

راینی، حاال که برایت می نویسم در حیاط هستم. آفتاب بی رمق پاییز، زحمت به خودش نمی دهد تا جایی را که 

 نی، تیره و بلند که خیلی کثیف است. راینشسته ام کمی گرم کند. یک باالپوش کهنه پوشیده ام و یک دامن ضخیم

 

امیدوارم تو تمیز و مرتب باشی و هیچ غصه ای هم نداشته باشی. تمام دیروز فقط کمی لوبیا پخته خوردم که حالم از 

 آن به هم خورد و بعد چند بار استفراغ کردم. امروز هم نان مانده و سفت و مقداری پنیر که بوی نا می داد.

 

رایم نامه بنویس. تمام دلخوشی من این است که روزها را بشمارم تا نامه تو که مانند آب برای زنده ماندن به راینی، ب

آن احتیاج دارم به دستم برسد. راینی خیلی از زندگیت لذت ببر. کاش فقط یکبار دیگر تو را، روی ماهت را می 

زندگیت ادامه بده و هرگز و تحت هیچ شرایطی فکر  دیدم، ولی همان طور که تا به حال زندگی آرامی داشته ای به

 نکن که یک روز به دیدن من بیایی.

 

نمی خوام بعد بابت اینکه دیگران بفهمند مادرت یک زندانی است معذب باشب. به من قول بده تا زمانی که اجازه 

 نداده ام به مالقاتم نیایی.

 

 دوستت دارم. مادرت

 

 مامان عزیز،

 

بگویم خیلی برایت نگرانم، چون تو همیشه دنبال کارهایی بودی که برای من پر از نگرانی بود، نگرانی هم  نمی خواه

 برای من و هم برای خودت.

 

مادر آخر چطور پس از این همه سال شوهرت را نشناختی؟ وقتی که به این موضوع فکر می کنم کالفه می شوم. هیچ 

 ته نبوده که تو آن قدر بودی.کس تا این حد ساده و چشم و گوش بس

 

 هیچ وقت از خودت نپرسیدی چرا او یک دفعه مهربان شد و آن همه در حق تو لطف کرد؟

 

 هیچ وقت از خودت نپرسیدی چرا این همه تو را آزار داده بود و ناگهان تغییر کرد؟
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ن فهمیده ام که تو هیچ عوض نشده ای اوه مادر! تو مثل همیشه مرا کالفه و عصبانی می کنی، درست مثل گذشته. م

مادر! از اینکه هنوز هم مصرانه به فکر او هستی تعجب می کنم. شاید اگر از او شکایت می کردی همه چیز درست 

می شد. مادر سعی کن واقع بین باشی. شوهرت سر تو کاله گذاشته و فرار کرده، دست کم از او شکایت کن. 

 خواهش می کنم.

 

 راینی

 

 ینی، دخترمرا

 

 باز هم نامه قشنگ تو به دستم رسید، آن هم در حالی که به شدت مریض بودم و گوشه ای افتاده بودم.

 

باور کن نامه تو از آن پتوی کهنه و آن آت و آشغالهایی که به اسم دارو به من می دهند بیشتر اثر کرد و احساس 

 کردم حالم بهتر است.

 

 و تنهایم، راینی عزیزم، دختر کوچک

 

 من در حق تو خیلی ظلم کردم. بزرگ ترین گناهی که به خاطر آن خودم را نمی بخشم.

 

من تو را از پدرت جدا کردم و زندگی خوب و عالیت را از تو گرفتم. شاید اگر همه عشق و عالقه ام نسبت به تو را 

دیگر تو آن قدر سختی نمی کشیدی و در  در دلم نگه می داشتم و خودم به تنهایی به دنبال سرنوشت می رفتم

 بدبختیهای من شریک نمی شدی.

 

راینی نمی خواهم از خسرو شکایت کنم. علتش را یک روز به تو خواهم گفت. یک روز که بتوانی درک کنی و مرا 

ت بدهکاری د باببفهمی! اما حاال درک نمی کنی. راینی گفته بودی که مبلغ بدهکاریم را بگویم. مقدار پولی که من بای

شرکت بدهم خیلی بیشتر از آن است که حتی در تصورت بگنجد، اما فقط به خاطر آن که تو خواستی مبلغش را می 

 گویم. پانصد میلیون مارک راینی.

 

راینی در حالی که کیفش را در یک دست داشت و با دست دیگرش راکت تنیسش را حمل می کرد به سمت باشگاه 

برخورد. او پسر خجالتی و کم رو با چشمان درشت میشی و پوست روشن بود. موهای سرش به می رفت. به رول 

 طرز بچگانه ای مجعد و فرفری بود و به رنگ کاه بود.

 

 «سالم راینی.» رول، به محض دیدن راینی لبخند گل و گشادی زد. 
 

 «سالم رول. مطمئنم نمی خوای به زمین تنیس بیایی.» 
 

 «همین طوره!» اب داد:با من من جو
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که  البد نمی خوای بگی» راینی ایستاد و به صورت او که همیشه پوستش صورتی رنگ به نظر می رسید نگاه کرد.

 «تصادفی مرا دیدی؟!
 

فکر کردم شاید بدت نیاد امروز ناهار را با من بخوری. پیتزا یا هر چیزی که دوست » رول سرش را پایین انداخت.

 .«داشته باشی

 

راینی بی اراده فکر کرد رول از خانوادهء چندان ثروتمندی نیست، اما عموی پولداری دارد. شاید بشود مقداری از او 

 قرض کرد. او به هر شکلی که بود تصمیم داشت مادرش را از آن مخمصه نجات دهد.

 

 «خیلی خوب رول. قبول می کنم.» 
 

راخ شد. سعی کرد از شدت خوشحالی فریاد نکشد. با خودش اندیشید چشمان رول از قبول کردن این پیشنهاد ف

 پرل بیراه هم نمی گفت، او با پسر دیگری دوست نیست.

 

از خوشحالی قبول کردن دعوتش توسط دختری به زیبایی راینی دست و پایش را گم کرده بود. ساعتی بعد راینی در 

 خوردن پیتزا بودند. رستورانی در مقابل رول نشسته بود و هر دو مشغول

 

کمکی که از طرف کلیسا به راینی می شد آن قدر زیاد نبود که بتواند خرجهای اضافه داشته باشد. تصمیم گرفته بود 

 برای خودش کاری نیمه وقت پیدا کند.

 

ه راینی ب رول با حالتی سرشار از خجالت و کم رویی تکه کوچکی از پیتزای مقابلشان را به دهان گذاشت. زیر چشم

 نگاه کرد. او در تمام عمرش دختری به جذابیت و فریبندگی راینی ندیده بود.

 

راینی ... می تونم یک سوال ازت بپرسم، البته اگر مایلی جواب » او لقمه اش را با هر زحمتی که بود فرو داد و گفت:

 «بده. می تونی هم جواب ندی.
 

 ..«.البته ... من حق ندارم چنین چیزی بپرسم. معذرت می خوام، فقط » د.به محض تالقی نگاه راینی زبانش بند آم

 

 «بپرس رول.» راینی او را راحت کرد.
 

عنی تو من ... ی» سعی کرد به چشمان سیاه راینی نگاه کند، اما نتوانست. چند بار پلک زد و نگاهش را به میز انداخت.

 «حاضری با من ازدواج کنی؟
 

او خیلی احمق و بچه بود. آن قدر بی دست و پا بود که چنین پیشنهادی را در حال خوردن پیتزا و بدون به نظر راینی 

 هیچ مقدمه و بی تفکر و عجوالنه داده بود.

 

 «خوب رول، من باید کمی فکر کنم.» 
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شکرم! متشکرم مت» رول با چشمانی که به نظر می آمد با هر حرکت و کالم راینی فراخ می شد هیجان زده گفت:

راینی! قول می دهم تو را خوشبخت کنم. قسم می خورم که هرگز در تمام عمرم هیچ دختری را دوست نداشته ام 

 «راینی، تو اولین عشق زندگی من هستی، قسم می خورم.
 

رول! » .راینی می دانست که او حقیقت را می گوید، اما در قلبش هیچ کشش و عالقه ای نسبت به او احساس نمی کرد

خواهش می کنم این موضوع بین خودمان بماند. نمی خواهم کسی از آن با خبر بشود. خودت خوب می دانی بچه 

 «های دانشکده منتظر چنین خبرهایی هستند. هر چه باشد من هنوز به تو جواب نداده ام، این طور نیست؟
 

 »ایی که او را بی دست و پاتر نشان می داد گفت: و لحظه ای مکث کرد و با حجب و حی« بله راینی، قول می دهم.» 

 «فقط اگر اجازه بدی ... یعنی ... اشکالی نداره به پرل بگم به تو پیشنهاد ازدواج داده ام؟
 

 ...«خیلی خوب رول. اما ممکنه پرل » راینی آه بلندی کشید. غذا را زهر مارم کرد. لعنت به او و آن پرل فضول. 

 

راینی، نمی گم، قول می دم. این طوری خیلی جذاب تره. این راز بین ما دو نفر می مونه. حاال من و باشد » رول گفت:

بعد از این حرف سعی کرد با همه احساس شرمی که داشت به چهره زیبای راینی نگاه « تو یک راز مشترک داریم.

ید شد و حس کرد موهای بدنش سیخ کند. از اینکه در آینده همسر چنین دختری زیبایی می شد دچار احساسات شد

 شده است.

 

ماتیوس پس از سفر کوتاهی به برلین برگشت. او در خانه ای که حاال متعلق به او بود زندگی می کرد. پیژامای 

چهارخانه قهوه ای رنگی پوشیده بود و پیپ می کشید. او کل ثروت خود را که از فروش سهام پدرش به دست آورده 

ف خرید امالک در نواحی شمال برلین نموده بود. او با لو رفتن لورا، خدمتکار جدیدی به نام ماکسی بود و آن را صر

استخدام کرده بود و با خیال راحت روی یک مبل نشسته بود. پس از سالها حسرت و در به دری و دست دراز کردن 

درش به خون او تشنه است، اما این پیش این و آن به یکباره صاحب ثروت سرشاری شده بود، هر چند می دانست پ

را هم مطمئن بود که نمی تواند به او آسیبی بزند. چون به هر صورت تا به حال بدهکاری شرکت رو شده و پلیس به 

 دنبال او بود و خودش توی درد سر می افتاد.

 

 س خودش که حاال پیر به نظردر حالی که پاها را روی هم انداخته بود و با لذت پیپ می کشید، با گربه سفید و ملو

می رسید بازی می کرد. ماکسی مقابل او یک فنجان شیر کاکائوی داغ و مقداری مربای تمشک خانگی گذاشت. 

اوه ماکسی! فکر نمی کنم اون قدر فراموشکار باشی که هر چیزی که به تو می » ماتیوس با لحن گله مندانه ای گفت:

 «گم به سرعت فراموش کنی؟
 

معذرت می خوام آقای ماتیوس، ولی من چه کاری رو فراموش کردم؟ باور » با ناراحتی اطرافش را نگاه کرد.ماکسی 

 «کنید نمی دونم.
 

پیچ ماکسی! تو برای پیچ، پیشی کوچولوی من، شیر نیاوردی! به تو گفته بودم همیشه اول ظرف » ماتیوس لبخند زد.

 «غذای او را بیاور.
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 و با ظرف شیر گربه برگشت و آن را روی زمین قرار داد.ماکسی به سرعت رفت 

 

اوه ماکسی! اونجوری نه ...بشین، ظرفو بردار و توی دستت بگیر! می بینی! پیچ از » ماتیوس اخمها را در هم کشید.

 «بپگی عادت کرده همیشه توی بغل غذای خودشو بخوره.
 

اچار اطاعت کرد. گربه سنگین و پیر به بغل او پرید، بعد خم شد ماکسی، با وجود آنکه از گربه ها بدش می آمد، به ن

 و به آرامی مشغول لیس زدن به شیرش شد.

 

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

 

 36فصل 

 

 مادر، من یک وکیل برایت پیدا کردم. بعد از اینکه به چندین دفترخانه مراجعه کردم، تصمیم گرفتم کارهای تو را به

یک وکیل بسپارم. امروز تحقیق کردم و فهمیدم خانه هم جزو امالک شرکت بوده، پس متعلق به تو است. شاید 

بتوانیم با فروش آن مقداری از بدهکاریت را بدهیم. امروز پس از سالها به شهر برلین برگشتم. متاسفم که تو را 

 ازه بدهی.اینجا ندیدم. به زودی به دیدنت خواهم آمد، البته اگر تو اج

 

راینی پس از نوشتن نامه، چند بار سعی کرد در پایان از او درخواست کند نشانی پدرش را در اختیارش بگذارد، اما 

 احساس کرد مطرح کردن این موضوع در چنین وضعی او را دچار عذاب بیشتری خواهد کرد.

 

 هفته بعد نامه مادرش به دست او رسید.

 

 راینی دخترم،

 

 ینکه به فکر من هستی خیلی خوشحالم. امروز وکیلم را دیدم عزیزم. او هماز ا

 

 عقیده دارد که من از خسرو شکایت می کنم، ولی من راضی نیستم.

 

در مورد خانه به او وکالت داده ام که اگر می تواند آن را بفروشد. او شماره تلفن تو را دارد و می خواهد در این مورد 

 د.با تو مشورت کن

 

راینی عزیزم، فکر می کنم فصل امتحاناتت شروع شده، سعی کن بیشتر مراقب خودت باشی. در این دنیای هیچ چیز 

بیشتر از تو برای من ارزش ندارد. راینی، در این لحظه ها بیشتر به مرگ می اندیشم و به اینکه پس از این هم تو می 

همان طور که تا حاال ادامه دادی. راینی اگر نشانی از پدرت داشتم توانی به زندگی گذشته ات بدون من ادامه بدهی، 

 مایل بودم آن را در اختیارت بگذارم، ولی متاسفانه از او بی خبرم.

 

 دوستت دارم، مادرت.
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*********** 

 

ا قد، بآقای اشناخ، وکیل زبردست و مشهور برلین در دفتر خودش نشسته بود. او مردی میان سال، تاس، کوتاه 

شکمی بزرگ بود که در وهله ی اول شوخ، بذله گو و با نشاط به نظر می رسید، اما فرد به زودی درمی یافت که او 

بسیار جدی تر از آن اسن که چهره اش نشان می دهد. اتاق کار او نیز فضای رسمی و خشک داشت. یک میز و 

 ز کتابهایی با جلد گالینگور، چند صندلی چرمی نزدیک بهصندلی چوبی قهوه ای بزرگ، با فاصله از یک کتابخانه پر ا

 میز اثاث دفتر او را شامل می شد.

 

آقای اشناخ خانم راینی آیسلر » آقای اشناخ با شنیدن بوق تلفن دکمه ای را فشرد. صدای منشی به گوش رسید: 

 «برای دیدن شما آمده اند.
 

 «بفرستیدش تو خانم.» 
 

ت و دامن ساده خاکستری رنگی پوشیده بود و کیف کوچک مشکی رنگی در دست داشت وارد راینی در حالی که ک

 اتاق شد. آقای اشناخ با خوشرویی به او تعارق کرد و او روی صندلی چرمی مقابل میز بزرگ او نشست.

 

است. ایشان با نام خانم اشمیت آیسلر، ما در مورد خانه تحقیقات کاملی کرده ایم. خانه متعلق به آقای ماتیوس » 

 «فامیل لورنت فروزش صاحب خانه هستند. شما ایشون رو می شناسید؟
 

 «بله آقا، ایشون پسر ناپدریم هستند، یعنی از همسر اولشون.
 

که این طور! تمامی سهام های فروخته شده هم به همین نام » آقای اشناخ سر تکان داد و از پشت میزش بلند شد. 

 «رنت فروزش! ایشون وکیل خسرو فروزش بوده.بوده! ماتیوس لو
 

 راینی سر بلند کرد و به آقای اشناخ که در طول اتاق کارش قدم می زد نگاه کرد.

 

 «خانم اشکیت شما فکر می کنید که... که آقای ماتیوس حاضر بشه که با مادرتون کنار بیاد و با ما همکاری کنه؟» 
 

 «نمی کنم، او هیچ وقت رابطه ی خوبی با مادرم و من نداشت.فکر » راینی سرش را حرکت داد. 
 

خانم اشمیت، ما داریم روی پرونده ای » آقای اشناخ سر جنباند. هم چنان که قدم می زد دست ها را از هم گشود. 

 «کار می کنیم که از همین حاال نتیجه دادگاهش معلومه. پیداست که فقط وقت و پول...
 

 «اما شما قبول کردین که حق الوکاله را بعد از...» یان حرف او پرید: راینی با تاسف م
 

او دستها را روی شکم بزرگش که برجستگی آن از روی « سوتفاهم نشه خانم اشمیت، منظور من این چیزها نبود!» 

 .جلیقه ی لباسش آشکار بود قرار داد. راینی فکر کرد هر آن ممکن است دگمه ی روی شکم از جا بپرد
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خانم اشمایت، باید بگم من عاشق پرونده هایی هستم که هیچ امیدی به بردشون نیست. این طور قدرت خودم رو » 

محک می زنم... اما در مورد مادر شما، چنانچه برنده بشیم، من دستمزد خودم رو دریافت می کنم، اما مشکل این 

کنه. و به این ترتیب به سختی می تونم کاری از پیش است که او حاضر نیست از مقصر اصلی، یعنی شوهرش شکایت 

 «ببرم، مگر متقاعد بشه که کارش اشتباه محضه و فقط به خودش لطمه می زنه و به ضرر پرونده اش است که...
 

متوجه منظورتون میشم آقای اشناخ! من هم خیلی به مادرم اصرار کردم، اما زیر » راینی دوباره سرش را تکان داد: 

 «نمی ره. اگرچه علتش چندان مهم به نظر نمیاد، ولی حاضر نیست این شکایتو مطرح کنه.بار 
 

 «راه دیگری هم هست خانم!» آقای اشناخ همچنان قدم می زد. ناگهان مکث کرد: 
 

ه این مآقای ماتیوس لورنت فروزش. پیداست ه» راینی سر بلند کرد و مشتاقانه به او زل زد. او مقابل راینی ایستاد: 

 «درها فقط با یک کلید، اون هم به دست او باز میشه.
 

یز با این حال مطمئنم همه چ» راینی نفس عمیقی کشید و کیفش را که کنارش بود برداشت و روی زانوانش گذاشت: 

 «زیر سر شوهر مادرمه! شاید او پسرش رو وادار کرده که...
 

شه خانم. اگر ماتیوس یک جای کارش لنگ باشه و کلکی سوار کرده باشه ممکنه این طور نبا» آقای اشناخ لبخند زد: 

 «فرصت بزرگی به دست ما می ده.
 

********* 

 

نخستین دادگاه علنی پرونده مری اشمیت، روز دوشنبه ای از ماه اکتبر آغاز شد. با اعالم رسمی بودن دادگاه توسط 

 لیه ماتیوس لورنت فروزش تنظیم شدده بود.منشی جلسه همگی در جایگاه خود نشستند. شکایت ع

 

راینی در ردیف تماشاچیان نشسته بود و از اینکه پس از سالها در چنین لحظه ای و چنین مکانی مادرش را مالقات می 

کرد هم تاسف بود و هم به شدت هیجان داشت. او کت و دامن خاکستری رنگش را که برای موقعیت های رسمی می 

 اشت و کاله لبه پهنی نیز به همان رنگ بر سر گذاشته بود که با برگ سبز کوچکی تزیین شده بود.پوشید به تن د

 

آن روز با هزار زحمت از دست پرل و کنجکاوی و پرسشهای چپ و راس او خودش را نجات داده بود. رول را در 

کرده بود تا بتواند خودش را به  رستوران منتظر خودش گذاشته بود و از یکی از جلسه های درس تاریخ ملل غیبت

 دادگاه مادرش برساند و او را پشت نیمکت متهمان ببیند.

 

وقتی مری اشمیت را به جایگاه آوردند او از جایش بلند شد، اما به خاطر رعایت قوانین دادگاه دوباره سرجایش 

به جای مادرش می دید یکه خورده نشست. درحالی که از دیدن چهره ی تکیده، رنجور، پیر و کشسته زنی که حاال 

 بود سعی کرد جلوی ریختن اشکهایش را بگیرد.
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آیا ثمره ی عشق بی حد و حصر او به خسرو این بود؟ از زمین تا آسمان با تصوری که راینی داشت و در تمام این 

روی دامنش چکید.  سالها بدان اندیشیده بود فاصله داشت. با دیدن وضع رقت بار مادرش اشکهایش بی اراده بر

چنان با ناراحتی و اندوه به مادرش، که مظلومانه به اتهاماتش گوش می داد، نگاه می کرد که متر متوجه ی جریان 

دادگاه می شد. اغلب به حرکات عصبی مادرش و پلک زدنهای متوالی و دستهای لرزان او توجه داشت تا حرفهای که 

می کرد من بی گناهم، من... من به هیچ کسی بدهکار نبودم. خودم هم نمی  همه با بغض بیان می شد. او مرتب تکرار

 دونم چه پاپوشی برایم درست کرده اند، نمی دونم.

 

مری بدون آنکه دخترش را ببیند به جایگاه خود برگشت و روی نیکت نشست و سرش را زیر انداخت. جتی تصور 

 د.نمی کرد راینی برای دیدن او به دادگاه آمده باش

 

وقتی ماتیوس به عنوان متهم ردیف دوم در جایگاه قرار گرفت، راینی مرد جوان و قدبلند، با اندامی ورزشکارانه، 

موهای بلوطی رنگ روشن و چشمان آبی گیرا دید. ماتیوس به نظر او بیشتر شبیه هنرپیشه های سینما بود تا مرد 

 کالهبرداری که زندگی مادرش را نابود کرده بود.

 

 ماتیوس در جایگاه ایستاد و تنها با چند جمله دهان وکیل مدافع مری اشمیت را بست.

 

آقایون فکر نمی کنم غیر از احترام به دادگاه، چیزی مرا وادار کرده باشد که به این مکان پا بگذارم. من در حالی به » 

 چنین دادگاهی احضار شده ام که شخص شاکی خودش متهم است

 

ضی، من احتیاجی به وکیل ندارم و خودم به خوبی می توانم از خودم دفاع کنم. با این حال اگر بخواهید آقای قا» 

 دوباره مرا به اینجا بکشید مجبورم علیه دادگاه هم شکایت کنم.

 

در زمانی که خسرو فروزش رییس شرکت بود، در شرکت فروزش به عنوان فرزند و وکیل تام االختیارش کار می » 

م، حتی چنانچه مرتکب خطایی هم شده باشم مجبور نیستم به صاحب بعدی شرکت توضیح بدم. قرارداد من با کرد

رییس قبلی شرکت حدود یک ماه پیش از واگذاری شرکت به این خانم تمام شده. فکر نمی کنم بنده مجبور به هیچ 

ش را می گرفتم، به ایشون یا وکیلشون گونه توضیحی در قبال امور دفتری و کارهایی که مستقیم از پدرم دستور

 «باشم.
 

با اجازه ی قاضی... آقای ماتیوس کالهبرداری در هر شرایط و وزمانی در صورت » آقای اشناخ مقابل او قرار گرفت: 

برمال شدن جرمه. شما متهم هستید اسناد مهم شرکت و سهام آن را بدون اطالع قبلی و اجازه کتبی آقای فروزش 

 «ید.فروخته ا
 

جناب وکیل، به فرض اگر گفته شما درست باشد، آیا » ماتیوس در حالی که مودبانه به حرف او گوش می داد گفت: 

اگر این طور است خواهش می کنم به من « او دست ها را باز کرد: « آقای فروش خودشان از من شکایت کرده اند؟

 ...«ر قناری خوش می گذراند و بگویید! من در حالی متهم می شوم که شاکی من در جزای
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سکوت را رعایت ککنید وگرنه دادگاه » همهمه دادگاه را گرفت. قاضی با چند ضربه چکش محیط را آرام کرد: 

 «غیرعلنی اعالم می شود.
 

آقای اشناخ، آقای ماتیوس لورنت فروزش مجبور به پاسخ گویی به پرسشهای شما نیستند. ایشون می توانند همین » 

 «اال دادگاه را ترک کنند و تا پایان وقت دادگاه در جایگاه تماشاچیان قرار می گیرند.ح
 

 با درخواست وکیل برای تمدید وقت دادگاه در خصوص پرونده ی مری اشمیت و موافقت آن، ختم جلسه اعالم شد.

 

 «لحظه صبر کنید آقای ماتیو...س.یک » راینی با حالتی عصبی به دنبال ماتیوس که آرام از راهرو می گذشت دوید: 
 

ماتیوس ایستاد و متعجب به دختری که برای دیدن او می دوید خیره شد. او به چشمان سیاه و غمگین دخترک نگاه 

 «شما رو به یاد نمی آورم!» کرد: 
 

 «اما من به جا می آورم آقای محترم!» راینی با حرص سرش را تکان داد: 
 

 من دختر همان زنی هستم» ا تعجب به او نگاه می کرد راینی بند کیفش را روی شانه انداخت: درحالی که ماتیوس ب

 «که باعث شدید بی گناه پشت میله های زندان بره.
 

با شنیدن این حرف، لب های ماتیوس به خنده باز شد و ردیف دندانهای سفید و براق او که در چهره ی آفتاب 

اوه... راینی! تو باید راینی باشی! » زد نمایان شد. او چشمها را تنگ کرد و گفت: سوخته اش سفیدتر به چشم می 

 «خدای من چقدر بزرگ شدی؟
 

بله! بزرگ شده ام و به همان اندازه که تو از » راینی همان طور که با جدیت به او خیره شد و جواب لبخند او را نداد: 

اری تو حیرتزده ام. آخر چطور می توانستی چنین کاری کنی؟ دیدن من تعجب می کنی، من از شیادی و کالهبرد

 «چرا؟ برای چی؟
 

متاسفم راینی که در چنین وضعی تو را مالقات می کنم. ناراحتیت را در مورد مادرت منطقی می دانم، » ماتیوس گفت: 

 «اما باور کن من هیچ تقصیری ندارم.
 

تو تمامی سهام را فروختی و بعد یک شرکت ورشکسته را که هیچ  هیچ تقصیری نداری؟» راینی سرش را تکان داد: 

 «درآمدی ندارد با یک عالمه قرض و بدهکاری را به آن زن ساده بیچاره واگذار کردی.
 

من نه راینی، پدرم. او صاحب شرکت بود. این را که دیگر در پرونده نوشته اند. او شرکت » ماتیوس به او نگاه کرد: 

 .«را واگذار کرد

 

 «تو یا پدرت، فرقی نمی کند. هر دو موجودات پستی هستید. رذل و بی رحم.» راینی شانه ها را باال انداخت: 
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 «مادرت می تواند از او شکایت کند، من...» ماتیوس گفت: 
 

. می کنم حرفهای مسخره ات را شنیدم. باور کن اگر الزم باشد از او هم شکایت» راینی با نفرت و بیزاری گفت: 

 «کاری می کنم که پای هردوتون وسط بیاید... همه چیز رو روشن می کنم... حتی اگر مادرم راضی نباشد.
 

راینی پس از گفتن این حرف با عجله بیرون رفت. در حالی که ماتیوس همچون کاپیتانی که با غرور به کشتی 

 مجللش نگاه می کند او را برانداز می کرد.

 

 37فصل 

 

ینی در اتاقش مشغول برس زدن به موهایش بود. او فکر می کرد باید موهایش را کوتاه کند، چون وقت کافی برای را

رسیدگی به آنها را نداشت. او موهای بلند و انبوهش را دو طرف شانه رها کرده بود و هربار برس را با فشار در میان 

رش نشسته بود و بیش از آنچه درس بخواند او را زیر نظر آنها فرو می برد و پایین می کشید. پرل پشت میز تحری

 داشت.

 

 «ببینم پرل، این عموی تو چه جور آدمیه؟» راینی ضمن آنکه کارش را انجام می داد از پرل پرسید: 
 

 »پرل فکر کرد خدای من، نکنه به جای رول از او خوشش آمده؟ و سعی کرد با لحن بی تفاوتی برایش توضیح بدهد: 

 «و یک آدم دقیق و خیلی رک و باید بگویم پول دوست است.ا
 

 «اما رول می گفت که او خیلی هم دست و دلباز است.» 
 

درسته که من و رول با هم دوقلو هستیم، اما همونقدر که قیافه هامون با هم فرق » پرل دستانش را زیر چانه گذاشت: 

 «می کنه، نظراتمون هم متفاوته.
 

بهتره بگی متضادین! این وسط من نمی دونم حرف کدوم شما رو باور کنم، » هایش را باال انداخت و گفت:  راینی شانه

 «حرف تو یا رول؟
 

خوب... در مورد عمو راتکه حرف های منو قبول کن. رول به او » پرل ابروانش را باال برد و لبانش را غنچه کرد: 

 «کنه و تعریفشو می کنه. عالقه داره و به چشم دیگه ای بهش نگاه می
 

راینی لحظه ای از برس کشیدن موهایش دست برداشت و به صورت پرل خیره شد. به نظر پرل او در این حالت 

 بیشتر شبیه عکسهای مینیاتوری کتابها بود تا یک دختر واقعی.

 

 «پرل؟! فکر می کنی اگر کسی از او بخواهد قرض بگیرد چه جوابی بدهد.» 
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فکرانه نگاهش کرد. خدای من، او چه فکری در سرش است، نکند می خواهد عمو راتکه را تیغ بزند؟ نه، به پرل مت

 نظر چنین دختری نمی آید.

 

تا چه کسی باشد... راستش عمو راتکه به هر کسی روی خوش » برای آنکه بیشتر اط موضوع سر در بیاورد گفت: 

 «نشان نمی دهد.
 

 «مثال رول؟ »راینی به سرعت گفت: 
 

 پرل جا خورد. آیا آن دو برای مراسم ازدواجشان پول می خواهند؟

 

رول؟ نه! عمو راتکه میانه ی خوبی با او ندارد. او از پسرهای جوانی که درس می خوانند خوشش نمی آید. به نظر او » 

کنند. عالقه ی رول به او یک طرفه چنین جوانهایی به خاطر تنبلی و از زیر کار در رفتن درس خواندن را بهانه می 

 «است.
 

 «عقیده ی جالبیه! او در مورد دخترها چه عقیده ای داره؟» راینی سرش را تکان داد: 
 

راینی؟ میشه راحت حرفتو بزنی و اونقدر طفره نری؟ تو می » پرل مدادی را که توی دستش بود زیر دندان گرفت: 

 «خواهی از عمو راتکه پول قرض بگیری؟
 

راینی انبوه موهایش را به عقب راند و با گیره ای آنها را محکم بست. از پشت موهایش به شکل نیمه ی یک گالبی 

 بلوطی درآمده بود.

 

 «همین طوره!» 
 

 «میشه بپرسم چرا؟ یعنی اون پول رو برای چی احتیاج داری؟» پر چشمهایش را کوچک کرد: 
 

 «ک روز بهت بگم، البته اگه اون زمان تو خواهر شوهرم بودی.قول می دم ی» راینی لبخند زد: 
 

*********** 

 

مری در سلولش، روی تختخواب کهنه دراز کشیده بود. سایر زندانیهایی که هم اتاقش بودند مشغول صحبت و یا 

ی شان می شد و مبافتن چیزهایی مثل شال گردن، دستکش یا جوراب بودند، چرا که از این راه، درآمد اندکی نصیب

 توانستند بعضی از لوازمی را که احتیاج داشتند سفارش بدهند.

 

مری پس از انکه بر اثر سرفه های پیاپی نفسش بند آمده بود، با بی حالی خودش را باال کشید تا به دیوار تکیه بدهد. 

لکه های خون را روی آن  دوباره دچار سرفه های طوالنی شد. هنگامی که دستمالش را از جلوی دهانش برداشت

 دید.
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******* 

 

 راینی عزیزم،

 

فرشته زیبایم، این روزها بیشتر از همیشه آرزو می کنم آزاد بشم تا تو را ببینم. کاش فقط عکست را داشتم راینی. 

 می خواهم آن را در همه حال با خودم داشته باشم.

 

تا وقتی زنده بودم نتوانستم هیچ کاری برای تو بکنم و حاال هم احساس می کنم بدبخت ترین مادر دنیا هستم، چون 

 دارم می میرم. بعد از مرگم جز حسرت تلخ دیدار برای هر دویمان چیزی باقی نخواهد ماند.

 

 مادرت.

 

راینی تازه از کالس ادبیات برگشته بود. او در حالی که کالسور سیاهش را که پر از برگه های جزوه بود در دست 

داشت از پله های خوابگه باال رفت تا به اتاقش برود. در نیمه راه مسئول نوبت بعدازظهر نام او را از بلندگو اعالم 

 «راینی اشمیت آیسلر تلفن.» کرد: 
 

 وقتی در کابین قرار گرفت، حتی حدس نمی زد چه کسی به او تلفن کرده باشد.

 

 «خانم اشمیت، سالم. اشناخ هستم.» 
 

 «م! آقای اشناخ، حالتون چطوره؟ اوضاع چطور پیش میره؟سال» 
 

بد! خیلی بد... تمامی مدارک بررسی شده، این ماتیوس مارمولک عجیبیه! مادرتون معتقده که اون سر پدرش هم » 

کاله گذاشته. خسرو از فروش سهام بی خبر بوده، اما همه چیز قانونی به نظر می رسع. او وکالت تام داشته و می 

 «تونسته سهام رو بفروشه. حاال چه با اجازه صاحب شرکت و چه بی اجازه ی او!
 

 «نمیشه کاری کرد؟» راینی مایوسانه گفت: 
 

مشغول تحقیقات بیشتر در مورد سهام و بدهیها هستیم. در ضمن این پسره ماتیوس، می خواد شما رو ببینه. فکر » 

یده باشه. به هر حال امکان داره او امضای پدرشو جعل کرده باشه. می کنم نقشه ای داره. حدس می زنم کمی ترس

مادرت که این طور معتقده! اگر از آقای فروزش شکایت می شد او هم مجبور بود از ماتیوس شکایت کنه و همه چیز 

 «روشن میشد.
 

 «گفتید می خواد منو ببینه؟» 
 

د اگه ممکنه شماره لفن و یا نشانی شما رو در اختیارش همین طوره. او به دفتر من تلفن کرد و درخواست کر» 

 «بگذارم.
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 «به نظر شما چه جوابی باید بدم؟ یعنی ممکنه بخواد کمکمون کنه؟» راینی سکوت کرد. کمی بعد پرسید: 
 

 «فکر نمی کنم ضرری داشته باشه، اگر هم پشیمون نشده باشه می فهمیم که حاضر به مصالحه نیست.» 
 

 «ی خوب آقای اشناخ، تلفن منو به ایشون بدین.خیل» 
 

******* 

 

صبح روز بعد، در پایان کالسها، راینی همراه رول به دیدن عموی او، آقای راتکه رفتند؛ خانه ای نزدیک دریاچه ی 

از  بود و ترالی. خانه ی او یک ویالی بسیار وسیع بود و یک باغ سرسبز پردرخت و انبوه دورادور آن را احاطه کرده

یک سمت به دریاچه راه داشت. مستخدم او، پیرمردی با لباس فرم بود. او کت و شلوار مشکی با بلوز سفیدی 

پوشیده بود و با تعظیم بلندی، چنانچه پیدا بود عادتش است به آنها خوشامد گفت. با عذرخواهی مختصری از آنان 

 ان را به آقای راتکه بدهد.خواست در سالن نشیمن منتظر بمانند تا او خبر حضورش

 

راینی نگاهش را به در و دیوار اطراف کشاند. تابلوهای بزرگ اصیل و قیمتی، مجسمه های چینی و وسایل تزیینی 

عتیقه، گوشه و کنار سالن و دکورهای چوبی را پر کرده بودند. راینی با حالتی که چندان به نظر راضی نمی آمد 

ممکن بود مردی با آن همه ثروت که حتی از درس خواندن متنفر است و با خست چنین امیدوار باشد اندیشید، آیا 

وسایل به دردنخوری را دور و برش جمع کرده به او پول قرض بدهد؟ وقتی سرش را باال کرد، با نگاه خیره و 

ی بخواهم با او عاشقانه رول رو به رو شد. رول چشم از او گرفت و سر به زیر انداخت. راینی فکر کرد اگر روز

ازدواج کنم، مطمئنم آن روز به جای من اول او باید تور روی صورتش بیاندازد. با آنکه می خواست در مورد راتکه 

چیزهای بیشتری از رول بپرسد، اما پشیمان شد. پیدا بود که رول در حال و هوای دیگری سیر می کند و از اینکه او را 

ورده بود غرق در تصورات شیرین خودش است. کمی بعد پیشکار آقای راتکه همراهی کرده و به خانه ی عمویش آ

به آن دو خبر داد که آقای راتکه حاضر است آنان را ببیند. هر دو به تاالر خانه رفتند. راینی، مردی را دید که روی 

ل نیز با سالم کرد و رویک ویلچر نشسته و چنان فربه است که از فرط چاقی نزدیک است بترکد. راینی مودبانه به او 

سالم عموجان! خیلی خوشحالم از اینکه دوباره شما را » لبخندی که سعی می کرد صمیمانه به نظر بیاید رو به او گفت: 

 «می بینم.
 

من هم خوشحالم پسرجان، البته وقتی بدانم که چرا بعد از چند ماه به صرافت » آقای راتکه با لحن سردی پاسخ داد: 

 «عمویت را ببینی؟ آیا این دخترک دوست تو است یا نامزد کرده اید؟ افتادی که
 

رول نگاهی به سمت راینی انداخت. او خودش را جمع و جور کرد. راینی لباس ساده همیشگی اش را پوشیده بود که 

 یک بلوز و شلوار کتان سفید بود.

 

و از این جهت چندان رازدار نیستی به برادر مرحومم خوب رول؟ ت» آقای راتکه با دقت بیشتری به آن دو نگاه کرد: 

 «نرفته ای! بگو! می شنوم... منتظرم.
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راینی سعی کرد به رول کمک کند تا حرفش را بزند، اما نگاه خیره و منتظر راتکه که فقط روی صورت رول جا خوش 

رگ خواب عمویش را بهتر می دانست. کرده بود، او را بر آن داشت تا بی ادبی و جسارت به خرج ندهد. شاید رول، 

رول به او گفته بود اگر فرصت به عمو راتکه بدهیم تا خودش حرف بزند، ماجرای جنگ و از دست دادن پایش را که 

 صدها بار تکرار کرده بود را حکایت خواهد کرد.

 

و... و... و احتیاج به  خوب عموجان! من... من تصمیم دادم... یعنی ما می خواهی یک کار بزرگ شروع کنیم!» 

 «سرمایه...
 

از اولش که از این در وارد شدی به خودم گفتم راتکه، اشتباه نکن، » راتکه سرش را تکان داد و چشمها را بست: 

برادرزاده جوان تو برای سرزدن به عمو پیش نیامده! او نیامده پای درددل و داستانهای واقعی تو از جنگ و گذشته 

 »و با سرفه ی خلط داری گلویش را صاف نمود. رو به رول و راینی کرد و گفت: « از بدبختی بشینه!های دور و پر 

خوب بچه ها! بازی تموم شد. اگر فکر کردید که می تونید سر من رو کاله بگذارید و روی این موضوع شرط بسته 

 .«اید باید بگم کور خونده اید. باختید! من دستتونو از اولش هم خونده بودم

 

اما عمو... این طور نیست. من در » رول با جسارتی که از پسری خجالتی مثل او بعید بود بلند شد و اعتراض کرد: 

برابر مبلغی که از شما می گیرم چک می دم، به عالوه سود تصمین شده ای که به مبلغ اصلی شما اضافه میشه، 

 «هرچقدر که شما بخواین.
 

شاره کرد تا صندلی او را به جلو براند. خودش دستها را در هم قفل کرد و در حالی که آقای راتکه به پیشکارش ا

آرنج ها را به دسته های صندلی تکیه داده بود به آن دو خیره شد و با لحنی که اغلب به یک کودک خطاکار و حرف 

و نشده ام که جوانی به سن و ببین پسرجان! من آن قدر ها هال» نشنو و لج باز پند می دهند، شمرده شمرده گفت: 

سال تو بتواند سرم را شیره بمالد. من ار کجا بدانم تو می تونی قرضت را بدی، آن هم با سود سالیانه. از کجا معلوم 

که کاری برای تو پیدا شود؟ همین قدر که به جای تالش و زحمت و کار کردن هنوز مشغول درس خواندنی نشان می 

ربه و نادانی! پسر از اینکه با من نسبت فامیلی داری سوءاستفاده نکن. تو می توانی باز هم دهد که بیش از حد بی تج

 «به من سر بزنی.
 

اما فقط » و در این حال به راینی اشاره کرد و گفت: « حتی این خانم محترم!» و نگاهش را به سمت راینی انداخت: 

 «بخیر.برای صرف یک فنجان قهوه، فقط همین و نه بیشتر! روز
 

*********** 

 

راینی و رول دست از پا درازتر از خانه بزرگ و اشرافی راتکه برگشتند. بین راه، راینی به رول که بیش از حد گرفته 

 «رول، از اینکه می خواستی کمکم کنی متشکرم.» به نظر می رسید گفت: 
 

پیدا کنم که به ما قرض بدهد، قسم می خورم سعی می کنم هرطور شده کسی رو » رول با لحن قاطعانه ای گفت: 

 «راینی.
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رم فقط مثل امیدوا» پیدا بود تصمیم گرفته مردانگی خود را به راینی نشان بدهد. راینی لبخند دوستانه ای زد و گفت: 

 «عمو راتکه نباشد.
 

********* 

 

نکرد بیش از گذشته نگران شد. در آن وقتی راینی دومین نامه خود را برای مادرش پست کرد و جوابی دریافت 

مدت سابقه نداشت مادرش برای او نامه ننویسد و این دومین باری بود که نامه اش بی جواب مانده بود. راینی در 

 اولین تعطیالت بلیت قطار تهیه کرد و خودش را به برلین رساند و یکراست به زندان رفت.

 

 «حال مادرم باخبر بشم. اسم ایشون مری اشمیته.من راینی اشمیت هستم و می خواهم از » 
 

اوه بله. شما برای مالقات اومدید؟ امروز که وقت » زنی که مسئول دفتر زندان و اطالعات بود نگاهی به او انداخت: 

 «مالقات نیست!
 

 ی من بی جواب مینه خانم، فکر می کنم در وضع رسیدگی به نامه ها مشکلی پیش اومده باشه. چون مدتیه نامه ها» 

 «مونه!
 

متاسفانه ایشون کسالت دارند، شاید نامه » زن عذرخواهی کرد. با واحد دیگری تماس گرفت و بعد رو به راینی گفت: 

 «های شما رو هنوز نتونستند بخونند.
 

 «حاال حالشون چطوره؟» قلب راینی لرزید: 
 

 «ردا قرار مالقات بگذاریم.خانم! اگر مایل باشید ایشونو ببینید می تونیم ف» 
 

راینی سعی کرد بر خودش مسلط باشد. تصور دیدن مادرش در چنین حالی برایش دردناک بود. می دانست مادرش 

 بیش از حد خرد خواهد شد. او هنوز به راینی اجازه نداده بود به دیدنش بیاید.

 

باشد من تقبل می کنم. اگر بخواهید به صورت کتبی : نه خانم، متشکرم. فقط بابت درمان او کوتاهی نکنید، هرچه 

این شماره تلفن منه، شاید » بعد کاغذی از کیفش بیرون آورد و روی آن شماره ای یادداشت کرد. « تضمین می دهم.

الزم بشه. خواهش می کنم منو در جریان سالمتی و بهبودی ایشون قرار بدید. یک بار دیگه ازتون تمنا دارم به وضع 

 «سیدگی بشه.او ر
 

 «مطمئن باشید خانم.» 
 

 وقتی دفتر زندان را ترک میکرد خیلی دلش گرفته بود.

 

******** 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –همیشه سرخ نیستعشق 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 5 1  

 

 

 راینی عزیزم،

 

امروز حالم بهتر شده. چند روز گذشته را در بیمارستان بودم. بیمارستان خفقان اور زندان که صدبار از وضع سلولها 

 نفرت آورتر و کثیف تر است.

 

تر تشخیص احمقانه ای داده. از او هم متنفرم! همه شان مثل هم هستند. کارشان این است که زندانی های بیچاره دک

را آزار بدهند. همین دیروز یکی از اون بیچاره ها را با نسخه و داروهای کثیفشان کشتند. او فقط بیست و سه سال 

داشت. او هم سلولی من بود. به او گفته بودند حالش داشت. یک دختر مهربان و الغر که چشمهای درشت و قشنگی 

وخیمه و دچار گواتر سمی شده. حاال به من گفته اند سرطان ریه گرفته ام. اما می دانم همه اینها دروغ است! من هیچ 

 یوقت حرفشان را باور نمی کنم. من فقط کمی الغر شده ام و سرفه می کنم. این هم با غذاهای کم و بدمزه ای که م

خوریم و هوای همیشه مرطوب زندان طبیعی است. تو نگران نباش. مواظب خودت باش. حرفهای اونها رو باور نکن! 

 من به خاطر دیدن تو زنده ام! دوستت دارم.

 

 مادرت.

 

 راینی با اندوه شماره تلفن دفتر زندان را گرفت.

 

 «من راینی اشمیت هستم، دختر مری اشمیت.» 
 

 «ر دارید، امرتون؟با کی کا» 
 

 «در مورد مادرم... آیا دچار سرطان شده؟» 
 

 «اجازه بدید... بله خانم. ایشون چند روز پیش مورد معاینه دکتر سولر قرار گرفتند. متاسفانه همین طوره!» 
 

رچه باشه او راینی اندوهگین چشمانش را بر هم گذاشت: م می تونم برای گرفتن مرخصی او از زندان اقدام کنم؟ ه

 «احتیاج به مداوا داره. هرجور ضمانتی که بخواهید می دهم.
 

متاسفم خانم. مادر شما در فهرست بیمارانی که احتیاج به مرخصی دارند » پاسخی که شنید بیشتر مایوسش کرد: 

 «نیست. دکتر یک دوره دارو براش تجویز کرده. می تونه داروها رو مصرف کنه.
 

 «ممنون. »و پس از آنکه نشانی دکتر را گرفت با بی حالی گفت: « ه میشه نشانی دکترشو به من بدید.اما... پس اگ» 
 

 «روز به خیر خانم... در ضم ن مالقات روزهای شنبه و یکشنبه است.» 
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دی به امیراینی احساس سرگیجه می کرد. گویی اتاقک کابین او را در هم مچاله می کرد. با حالتی سرشار از یاس و نا

اتاقش برگشت، اما خیلی زود سعی کرد خودش را دلداری دهد. ناامیدی نیمی از راه بی ایمانی بود. چشمانش را 

 بست. دستانش را به هم قفل کرد و از ته دل برای سالمتی مادرش دعا کرد.

 

 مادر عزیزم،

 

ش. می دونم در وضعیت بدی هستی. من خواهش می کنم آن قدر غصه نخور! به خاطر خدا کمی هم به فمر خودت با

 هم به اندازه تو ناراحت و نگرانم. مطمئن باش هرکار بتونم برای نجات تو انجام خواهم داد، هرکاری مادر.

 

 راینی تو.

 

 

 

 38فصل 

 

 دا زد.را صهنگامی که راینی از مقابل مسئول خوابگاه، خانم کالیر، که زنی الغر، قدبلند و عینکی بود می گذشت او 

 

 «خانم اشمیت! امروز چند دفعه تلفن داشتید.» 
 

 «فکر کرد البد آقای اشناخ است. لبخند زد و گفت: م بله، متشکرم که خبرم کردی.
 

ه نمی خواهید بپرسید چ» خانم کالیر که صورتی بی روح و روحیه ی شکاکی داشت با دقت به او نگاه کرد و گفت: 

 «کسی تلفن کرده؟
 

 «خوب... چون می دانم او چه کسی بوده، با او تماس خواهم گرفت.» 
 

خانم اشمیت، نمی خوام فضولی کنم، اما خواهش می کنم بیشتر منضبط » خانم کالیر عینکش را از چشم برداشت: 

 صومعه وباشید. خوابگاه ما یک خوابگاه معروف و خوش نام است و دخترانی که اینجا درس می وانند، اغلب از طرف 

همین طور خود شما، فکر می » او چشمانش را تنگ کرد و ادامه داد: « یا مدرسه های شبانه روزی به اینجا آمده اند.

 کنم شش سال زندگی در صوکعه و درس خواندن در مدرسه های صومعه و کلیسا،

 

 باید از شما یک دختر نجیب و پاکدامن ساخته باشه.

 

 لیر را واضح و روشن متوجه شده بود حاال می فهمید که چرا اغلب دخترها از او متنفر هستند.راینی، که منظور خانم کا

 

کسی که با من تماس گرفته، یک مرد محترم و مسن است خانم. یک » با لحنی که سعی می کرد مودبانه باشد گفت:

 «مالقات و خوش گذرانی خانم محترم.وکیل. این جور افراد برای کارهای مهمی با آدم تماس می گیرند نه برای وقت 
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خانم کالیر عینکش را به چشم گذاشت و با حالتی که بخواهد مچ کسی را در حین ارتکاب جرم بگیرد کاغذهای 

شما هنوز شماره وکیلی را که گفتید برای کارهای مهم و » مقابلش را زیر و رو کرد. بعد مستقیم به راینی نگاه کرد. 

 «ما تماس می گیرد و آدم متشخصی است را ندارید؟واجب و ضروری با ش
 

 «البته که دارم!» 
 

اما این آقایی که تلفن کرده بود اصرار داشت شماره اش را » خانم کالیر با حالت پیروزمندانه ای شانه باال انداخت. 

 «بنویسم و به شما بدهم. اطمینان داشت شما تلفن ایشون رو ندارید؟
 

یعنی چه کسی بوده؟ ممکن بود عمو راتکه باشد. او متوجه شده بود که راتکه در زمان مالقاتشان چند راینی فکر کرد 

بار با نگاه خریدارانه ای اور راربرانداز کرده بود. آقای اشناخ هم که تلفن او را داشت. او که با شخص دیگری در 

 «هید، فکر می کنم اشتباه کرده باشم.پس شماره اش را به من بد» ارتباط نبود؟ نفس عمیقی کشید و گفت:
 

 خانم کالیر با اکراه شماره ای را که روی برگه نوشته بود به دست او داد.

 

در ضمن صدای ایشون نشان می داد خیلی کم سن تر از آنچه شما ابراز می کنید باشد. او یک پسر جوان بود، » 

 و جمله آخر را با کنایه بیان کرد.« خواهر راینی! 

 

راینی، با بیزاری دست دراز کرد و برگه را از او گرفت. بی آنکه جوابی به طعنه او بدهد و در حالی که هنوز خانم 

 کالیر با چشمان دقیق و ریز بینش او را برانداز می کرد، از پله ها باال رفت.

 

و اسباب ناراحتی و درد سر  او مدتی فکر کرد یعنی ممکن است یکی از پسرهای دانشکده به او تلفن کرده باشد

برایش درست کرده باشد؟ شاید هم رول بوده که اصرار داشته با او تماس بگیرد. اما پرل شماره خانه شان را به او 

داده بود. راینی، هم چنان که فکر می کرد کاغذ را گشود. آیا باید با این شماره تماس می گرفت و یا آن را دور می 

تفی تلقی می کرد. تصمیم گرفت همین کار را بکند. او هر که بود برای راینی اهمیتی نداشت و انداخت و موضوع را من

فکر کرد شاید هم از این جوانهای مزاحم است که به طریقی تالش می کنند با دختری که چشمشان را گرفته دوست 

 شوند.

 

 ن خانه مادرش در برلین بود.پیش از آنکه شماره را مچاله کند به شماره نگاهی انداخت. شماره تلف

 

ماتیوس در حالی که روی مبل گردی نشسته بود و دود سیگار احاطه اش کرده بود، بار دیگر گوشی تلفن را برداشت 

 و دوباره شماره خوابگاه دخترانه سولن را گرفت.

 

:» دای جیغ مانند و تیزی گفتاو به مسئول خوابگاه توضیح داد که با خانم اشمیت آیسلر کار دارد. از آن سوی خط ص

 «ممکنه اسمتون رو بفرمایید.
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م، من اشناخ هست» ولی فکر کرد شاید راینی با شنیدن اسم او حاضر نشود با او حرف بزند. بی اراده گفت: « بله.» 

 «وکیل ایشون. قبال هم تلفن کرده بودم و پیغام گذاشته بودم.
 

 چشمان کالیر گرد شد.

 

 «ای وکیل، معذرت می خوام. خانم اشمیت االن تشریف ندارند. همین چند لحظه پیش از اینجا خارج شدند.اوه بله آق» 

و فکر کرد این وکیلها هم آدمهای عجیب و غریبی هستند، نه صدایشان به سن و سالشان می خورد و نه هوش و 

 کرد او شماره را نمی داند. حواس درست و حسابی دارند. با اینکه راینی تلفنش را داشت، اما اصرار می

 

 «خیلی خوب خانم محترم،پس نشانی خوابگاه را به من بدید، چون همین حاال برای دیدن ایشون باید حرکت کنم.» 
 

راینی در حالی که لباس سفید تنیسش را پوشیده بود به سمت باشگاه رفت. او اغلب مواقع بیکاریش را در باشگاه می 

شام با دکتر مادرش، مسئول زندان و وکیل او صحبت می کرد. شبها شام ساده اس در خوابگاه  گذراند. اغلب پیش از

 می خورد و بعد از آن ساعتی برای مادرش و سالمتی و نجات او دعا می کرد.

 

دکتر مادرش به او گفته بود که این بیماری ممکن است بر اثر رنج کشیدن و تحمل اندوهی بزرگ و شدید به وجود 

د. او گاه ساعنها بیدار می ماند و به مادرش فکر می کرد. هر چقدر بیشتر می اندیشید، بیشتر احساس می کرد آی

 مایل است به مادرش کمک کند، اما نمی دانست از چه راهی.

 

 راکتش را روی شانه اش نهاده بود و آهسته به سمت زمین تنیس می رفت.

 

 «سالم راینی.» 
 

 به کسی که پشت سرش ایستاده بود نگاه کرد.برگشت و با تعجب 

 

 چنان خشمگین و با نفرت از او پرسید که ماتیوس قدمی عقب گذاشت.« تو هستی؟ اینجا چه کار می کنی؟» 

 

 «فکر کردم بدت نیاید اگر به دیدنت بیایم. هر چی باشه ما یک نسبت فامیلی با هم داریم.» 
 

 «بله! چقدر هم خوب نشان دادی ما با هم غریبه نیستیم.» سراپایش را برانداز کرد.راینی با حالتی مملو از بیزاری 
 

 «اوه، تو هنوز از ماجرای دادگاه ناراحتی؟» 
 

بعد سرش را تکان داد و به چشمان او زل زد و با لحنی « ناراحتم ...فقط ناراحتم؟» راینی با استیصال دستها را باال برد. 

و بی آنکه دیگر « زنی که اونجا داره عذاب می کشه مادر منه!» زی را در مغز او فرو کند گفت: که گویی می خواهد چی

 به او توجه کند راه افتاد.

 

 ««راینی؟
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خیلی خوب خانم عصبانی و کینه ای، اما من اومده » راینی هم چنان می رفت و ماتیوس به دنبال او قدم بر می داشت.

 «هات حرف بزنم. در مورد مادرت!بودم در مورد مسئله ای با
 

 قدمهای راینی کند شد.

 

ببین راینی من قصد نداشتم مادر تو توی درد سر بیاندازم . خودش باید به تو گفته باشه. نگفته؟ همه » ماتیوس گفت:

چیز زیر سر پدر بود. وقتی فهمید شرکت ور شکسته شده مادرت رو فریب داد. روح من خبر نداشت. قسم می 

 «خورم. من نمی دونستم شرکت به مادرت واگذار شده! از اون گذشته من مدتها پیش از این سهامهارو فروخته بودم.
 

فکر می کنی من این چیزهارو نمی دونم، معلومه که می دونم، ولی همه اینهارو تو باعث شدی، اگه تو » راینی گفت:

 «نمی کرد.سهام شرکت رو نمی فروختی اون پدر احمقت چنین کاری 
 

ولی من فکر نمی کردم واکنش پدرم این طوری باشه. تصورش رو هم نمی کردم. اون می تونست خیلی راحت » 

دوباره سهام بخره و کارشو ادامه بده. فوقش این بود که از من شکایت کنه، گرچه نمی تونست، چون مدارک فروش 

 «ر بیاندازم.قانونی بود. راینی من نمی خواستم مادرت را توی درد س
 

خیلی خوب! حرفهای تو قبول! حاال چی از من می خوای؟ این همه راه اومدی تا اینها را » راینی با حالت عصبی گفت:

 «بگی! تقصیر تو نبوده، باشه ... شنیدم. حاال برگرد و دیگه هیچ وقت اینجا نیا.
 

 و راهش را کشید تا برود.« به مادرت کمکی کنم. همین کارو می کنم، اما فکر کردم بتونم» ماتیوس سر تکان داد. 

 

 صدای تپش تند قلب راینی در گوشهایش پیچید. کمک کنه. می تواند مادرم را نجات دهد؟

 

 «صبر کن!» 
 

تو چطور میتونی کمک کنی؟ یعنی حاضری به دادگاه » ماتیوس برگشت و از روی شانه نگاهی انداخت. راینی پرسید:

 «کنی که مادرم بی گناهه؟بری و اعتراف 
 

 «در این مورد با هم حرف می زنیم.» ماتیوس به چشمان سیاه و فریبنده راینی نگاه کرد و گفت:
 

راینی، اگر قول بدی به ضرر من » ماتیوس در حالی که سیگاری گوشه لبش قرار می داد به چشمان راینی نگاه کرد.

که بگی حاضرم برای آزادی و تبرئه مادرت انجام بدم ... فقط به خاطر تموم نشه وخودم توی دردسر نیفتم هر کاری 

 «اینکه وجدانم راحت شود.
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راینی احساس کرد کم کم دعایش مستجاب می شود و مادرش را به همین زودی نجات خواهد داد. لبخند زد و برای 

ه خاطر عذاب وجدان خیلی کارها خوب، این طبیعیه که یک آدم بخواد ب»آنکه از قصد ماتیوس مطمئن شود گفت:

 «انجام بده، ولی به من حق بده که قبول نکنم که تو از اون دسته آدمهای با وجدان و فداکار باشی!
 

تو هر جور دوست داری میتونی تصور کنی، ولی فکر می کنی در این مورد چیزی » ماتیوس به صندلی اش تکیه داد. 

 «ی از ثروتم رو هم از دست بدم.گیر من بیاد! حتی ممکنه مقدار زیاد
 

راینی مشتاقانه به او نگاه کرد. در این حال چشمان سیاه و درشت او مثل یک جفت ستاره می درخشید. ماتیوس، در 

 سکوت به او خیره شد.

 

 «راینی؟ تو واقعا فرار کرده بودی؟» 
 

 راینی سرش را به نشانه مثبت حرکت داد.

 

 «با یک پسر؟» 
 

 «شما چنین تصوری داشتید؟» نی لبخند تلخی زد.رای
 

به  «خوب ... رفتن ناگهانی تو، بدون اینکه دلیل مشخصی داشته باشه ... البته من اون موقع نبودم.» ماتیوس گفت: 

 چوب سیگارش پک عمیقی زد.

 

 «نی بشی!درسته! تو زندان آب خنک می خوردی، آن هم برای جرمهایی که حقت بود به خاطرش زندو» 
 

 «من همیشه آدم بدی بودم.» ماتیوس سرش را تکان داد.
 

و هستی ماتیوس! این کاری که می خوای بکنی جبران نیمی از بالیی را که سر مادرم آوردید را » راینی از جا بلند شد.

 «نمی کنه.
 

 «باز رفتیم سر خونه اول.» ماتیوس به او نگاه کرد.
 

باید بیش از اینها بر خودش مسلط می ماند. اگر ماتیوس قهر می کرد یا پشیمان می شد  راینی نفس عمیقی کشید.

 دیگر هیچ امیدی نبود.

 

 و دوباره سر جایش نشست.« ببخش ماتیوس، به من حق بده خیلی از تو و پدرت ناراحت باشم.» 

 

 «از پدرم!از من نه راینی! » ماتیوس سیگارش را که به انتها رسیده بود خاموش کرد.
 

 راینی به دستهای او نگاه کرد. آیا می توانست به او اعتماد کند!
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 «به هر حال تو هم پسر همون پدری، از یک گوشت و خون با ژنهای مشترک!» 
 

با من کتابی حرف نزن، من معنی خیلی از کلمه های عادی رو هم به زور دستگیرم میشه، چه » ماتیوس پوزخندی زد.

 «اینهایی که تو میگی!برسه به 
 

خجالت کشید ...« درسته ! چون تو هیچ وقت چیزی از دنیا نفهمیدی به جز قمار و » راینی روی صندلی اش نشست.

 بگوید زنها.

 

و زنها؟ آره؟ همینو می خواستی بگی؟ راینی من نیومدم اینجا که محکومم کنی. من » ماتیوس حرف او را ادامه داد:

کنم، اون هم به این خاطر که حس کردم تنها و غریب هستید و پدر عوضی من براتون دردسر  اومده بودم کمکت

درست کرده. فقط به همین علت .... هر چند خودم به نوعی خودم را مقصر می دانم ... انگار من به جای پدرم مری 

 «بیچاره را فریب دادم و نمی دانستم.
 

ماتیوس، مادر من سرطان گرفته، می دونم از شدت » وه از آن می بارید گفت:راینی، این بار با لحنی که یاس و اند

 «غصه و اندوه دچار این مریضی شده، من...
 

بهتره بیشتر به فکر خودت باشی. ممکنه تو هم عوض کمک » ماتیوس لیوان نوشابه را برداشت و به او تعارف کرد. 

 «بیفتی. حاال یک کمی گلو تازه کن. کردن به او از شدت ضعف از پا در بیای و گوشه ای
 

 راینی بدون تفکر لیوان نوشابه را از او گرفت و به لب برد. ماتیوس در سکوت به او خیره شده بود.

 

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

 

 مادر سالم

 

وام تو رو خاز حالت برایم بنویس. تصمیم دارم آخر همین هفته به برلین بیایم. دکترت به من گفته حالت بهتره. می 

 ببینم مادر، منتظرم باش.

 

 مری با چشمان گریان نامه را خواند و بعد به سرعت نامه ای در پاسخ او نوشت.

 

 راینی عزیزم،

 

حال من خوبه دخترم ، آرزوی من خوشبختی توست. اجازه بده تصور تو از من همون قدر قشنگ باشه که خودم آرزو 

 با این وضع و حال ببینم راینی ... هرگز.دارم. راینی، نمی خوام تو را 
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خواهش می کنم به دیدن من نیا، نمی خواهم بزرگ ترین آرزویم که دیدن توست در حالی برآورده بشه که من 

پشت میله های زندان باشم و تو به جای مادری که دیده بودی زنی شکسته، غمگین و ... نه! راینی! خواهش می کنم 

 نیا...

 

 مری

 

مادر عزیزم، همان طور که خواستی میشه. من دوست دارم مطابق میل تو رفتار کنم. به دیدن تو نمی آیم و تا روزی 

که از زندان آزاد بشی تحمل می کنم ... مثل گذشته ... مادر، من سعی می کنم تو رو خالص کنم. خواهش می کنم به 

 من اعتماد کن و امیدوار باش.

 

 دخترت راینی.

 

 نی با دیگر تصویرش را در آینه برانداز کرد، بعد به لبانش رژ کم رنگی زد و با خود گفت: حاال بهتر شد.رای

 

او بلوز مشکی یقه اسکی و یک شلوار جین گشاد پوشیده بود. موهایش را پشت سرش جمع کرده بود و گردنبند یاد 

صلیب نقره ای روی سیاهی لباسش برق می زد. بود خواهر روحانی که همیشه همراه داشت را به گردنش انداخت. 

 «مطمئنم به دانشگاه نمی ری؟ تو االن کالس نداری.» پرل با نگاهی از سر کنجکاوی سراپایش را برانداز کرد. 
 

مطمئنم با رول هم » راینی بی آنکه جواب او را بدهد مشغول وارسی کیفش شد. پرل دوباره چشمانش را ریز کرد. 

 «ون امروز در ترالی نیست که بخواهی او را ببینی.قرار نداری! چ
 

 «پرل، اگر نمی خوای حدس دیگری بزنی باید بگم دارم میرم بیرون.» راینی به صورت پرل زل رد و گفت:
 

 «مطمئنم نمی خوای برای رفتنت دلیل بیاری.» پرل موذیانه گفت:
 

ی نیست به جای این فضولیها درستو بخونی تا نمره های بهتر پرل؟ بهتر» راینی با بی حوصلگی از جا بلند شد و گفت:

 «بگیری!
 

 «معلومه داری از زیر جواب دادن طفره میری!» پرل مصرانه گفت: 
 

 «من مجبور نیستم به تو جوابی بدم.» 
 

 «ولی...» 
 

و خانم کالیر عوض کنی، چون ت اگر فکر می کنی که خیلی مهمه از کارهای دیگران سر در بیاری، بهتره بری جاتو با» 

 «به مراتب از او کنجکاوتری.
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اوه راینی، تو غیر قابل تحمل شده ای. چطور می تونی منو با اون پیرزن عوضی احمق که کاری جز سرزنش دخترها » 

 «نداره مقایسه کنی.
 

 «به هر حال عزیزم، تو هم درست همین کار رو هر روز انجام میدی.» 
 

 از گفتن این حرف از اتاق بیرون رفت و در را بست.راینی پس 

 

 «راینی؟ پس رول چی میشه؟ من به اون چی بگم؟» پرل با عجله دنبال او دوید:
 

 «یادم نمیاد من به او قولی داده باشم.» راینی لحظه ای مکث کرد و گفت: 
 

 سپس با عجله از پله های خوابگاه پایین رفت.

 

 ت پنجره رفت و طوری که از آنجا دیده نشود پرده را کنار زد.پرل با ناراحتی پش

 

 او راینی را دید که سوار خودرو مشکی و آخرین سیستمی شد.

 

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

 

 39فصل 

 

 .«اوه خواهر! اومدم با شما حرف بزنم. کمکم کنید» راینی در حالی که در مقابل خواهر آماندا زانو می زد گفت:

 

 «جز خداوند در برابر هیچ کس زانو نزن دخترم. راینی بلند شو عزیزم.» خواهر آماندا او را از زمین بلند کرد. 
 

راینی با او روی نیمکتی نشست، همان نیمکتی که روزی از ترس زیر آن پنهان شده بود. بعدها کم کم فهمید آنجا 

 .امن ترین مکانی است که در تمام عمرش دیده بود
 

 «من ...من احساس گناه می کنم خواهر.» 
 

خداوند گناهان آدمهارو می بخشه ... وقتی که بدونه اونها از » خواهر آماندا به چشمان صاف و زالل او خیره شد. 

 «کارشون پشیمون شده اند و توبه کرده اند.
 

من از همین می ترسم خواهر. می » ت: راینی سرش را تکان داد و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود گف

 «دونم خداوند گناه مرا نمی بخشه، چون از کارم پشیمون نیستم و دارم آن را ادامه میدم.
 

خواهر آماندا به صورت او زل زد. منتظر بود خودش موضوع را بیان کند. نمی خواست با تصور اشتباه در برابر 

 خداوند گناهی مرتکب شده باشد.
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موهایش را کنار زد. دانه های ریز عرق روی شقیقه هایش نشسته بود و قسمتی از موهای تابدارش به آن راینی 

من ... من دارم یک نفر رو فریب میدم ... با بااینکه می دونم این کار گناهه... دارم ازس سوء استفاده » چسبیده بود. 

 ی است به خواهر مقدس نگاه کرد.بعد با نگاهیی که گویی می دانست مستحق هر توبیخ« می کنم.

 

من برای اینکه از یک نفر پول قرض بگیرم. دارم اونو فریب می دم و از احساساتش سوء استفاده می کنم. از اینکه » 

 اشکهایش سرازیر شد....« یک زنم ... و 

 

پول را برای چه کاری می خوای تو این » خواهر آماندا با لحن مالیمی که از آن هیچ گونه قضاوتی مشهود نبود پرسید:

 «دختر جان؟
 

 اشکهای راینی صورتش را خیس و براق کرده بود و چهره او را بیش از حد زیبا و معصوم نشان می داد.

 

برای مادرم... او زندان است. شوهرش او را گرفتار یک عالمه قرض کرده که روح مادرم از آنها اطالع نداشته. بعد »

 «ده و رفته.هم او را ترک کر
 

 «پناه بر خداوند، یا مریم مقدس حاال او زندان است؟» خواهر آماندا صلیب کشید.
 

بله خواهر! و من برای اینکه او را از زندان آزاد کنم به پول احتیاج دارم. پولش خیلی زیاد است، حدود پونصد » 

و به خواهر مقدس « چاره ای نداشتم.. » سرش را پایین انداخت و موهای خوش رنگش دورش ریخت« میلیون مارک.

 خیره شد. او حتی اشکهایش را پاک نمی کرد.

 

 «خوب؟ تو آمده ای که من به تو بگویم کارت اشتباه است؟» 
 

 «باید به شما می گفتم، مثل عقده ای توی گلویم گیر کرده بود.» راینی سرش را تکان داد. 
 

دخترم، به قلبت رجوع کن. او هیچ وقت اشتباه نمی » و نگاه زالل او خیره شد.  خواهر آماندا به چشمان قشنگ و سیاه

 «کند. به ندای او گوش بده.
 

 «ولی؟» 
 

اگر فکر می کنی برای نجات مادرت داری کار درستی می کنی پس البد درست است. و اگر فکر می کنی در این راه » 

 «را انجام نده. ایمان و اعتقادت را داری زیر پا می گذاری آن
 

آره! همین است خواهر! خودم نمی دانم کدام درست است و کدام اشتباه؟ کدام راه مرا از ایمانم دور می کند و ... » 

 «آخر ... آخر او پسر همان مردی است که مادرم را بیچاره کرد!
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را می شناسم راینی، تو هرگز از راه من تو » خواهر آماندا به صورت زیبای او که خیس از اشک شده بود لبخند زد. 

 «ایمان دور نخواهی شد دخترم. من به تو اعتماد دارم!
 

راینی دیگر حرف نزد، آرامشی فوق العاده در وجودش احساس می کرد، همان آرامشی که سالها پیش در آن مکان 

 مقدس، پس از مدتها رنج بازیافته بود.

 

 تیوس در خیابانی که به خوابگاه منتهی می شد توقف کرد.ساعت از هشت گذشته بود که خودرو ما

 

 ماتیوس پیاده شد و نگاهی به ساعتش انداخت. می توانست تا زمانی که راینی می آمد سیگار بکشد.

 

 «حالت چطوره راینی؟» کمی بعد راینی را دید که به سمت او می آید. به محض دیدن او لبخند صمیمانه ای زد.
 

تو نگفته بودم اطراف خوابگاه نیای. حاضرم قسم بخورم همین حاال ده جفت چشم دارند ما را از پشت شیشه مگر به » 

ها نگاه می کنند. خانم کالیر مسئول خوابگاه هم همین طور! تو داری شخصیت مرا زیر سوال می بری و آبروی مرا 

 «می ریزی.
 

 «اهت دور هستم. تازه پای تلفن هم خودم را معرفی نکردم.متاسفم، ولی فکر کردم به اندازهء کافی از خوابگ» 
 

 «به تو گفته بودم که هر وقت بخواهم ببینمت خودم به تو تلفن می زنم و قرار می گذاریم، نگفته بودم؟» 
 

رلین بالبته، ولی من ... خوب ... تمام شب را در این هوای سرد از » ماتیوس با پا به تکه سنگی که مقابلش بود زد. 

 «رانندگی کردم تا تو را ببینم راینی.
 

 «خیلی خوب، حاال نمی خواد اشک مرا برای شاهکارت در بیاری.» با لحن مالیم او راینی کمی آرام شد. 
 

وقتی سوار خودروی او می شد، فکر کرد گاهی زیادی تند میرم. خدایا، همین قدر هم که او را تحمل می کنم زیاد 

 پا از گلیمش فراتر بگذارد.است. او نباید 

 

او موهایش را با دست مرتب کرد و دید که ماتیوس حین رانندگی به او نگاه می کند. سعی کرد طبق معمول رفتاری 

که با او داشت، لبخند عشوه آمیزی بزند. پیش خودش فکر کرد از اینکه دارم نقش بازی می کنم متنفرم. خدایا منو 

 ر احمق است که نمی فهمد به خاطر مادرم این کارهای احمقانه را می کنم.ببخش، مجبورم. یعنی آنقد

 

 «وقتی عصبانی هستی و موهایت نامرتب است، باز هم زیباترین دختر دنیا هستی.» ماتیوس گفت: 
 

 راینی فکر کرد و تو هم در هر حالی، احمق ترین فرد دنیایی. در پاسخ او سکوت کرد.

 

 «خوای باهام حرف بزنی؟ این استقبال خوبی از مردی که تمام مدت را به تو فکر کرده نیست.نمی » ماتیوس گفت: 
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خیلی خوب! متشکرم که به دیدنم آمدی؟ » راینی اندیشید کاش زودتر این قضیه تمام شود و راحت شوم. بعد گفت:

 «چیز دیگری هم باید بگویم؟
 

حاال شد. همین که گفتی خوب کافی بود. حاال باید کجا بریم آها ... » ماتیوس دنده عوض کرد و سرعت گرفت.

 «شاهزاده خانم؟
 

 «فرقی نمی کند، چون همیشه تو مرا به رستوران می بری.» راینی گفت:
 

 «اگر امشب که شب عید است ازت دعوت کنم جای دیگری بریم قبول می کنی؟» ماتیوس زیر چشم به او نگاه کرد.
 

 زمانی که به خاطر مادرم مجبور باشم دنبال تو هر جایی میام.راینی اندیشید تا 

 

 «خوب ... تا کجا باشد.» 
 

 «یه مجلس باشکوه مهمانی. یه جور بالماسکه.» ماتیوس گفت:
 

 و اندیشید آیا همین االن چنین کاری نکرده ام؟« آه! من از تصور اینکه صورتک بزنم خیلی بدم میاد.» 

 

 «تا آخر بمونیم، فقط یه جور مهمونی ساده است.مجبور نیستیم » 
 

 «مهمانی؟» 
 

 «آره. یکی از دوستهام ما رو مهمانی دعوت کرده!»
 

خیلی اشتباه فکر کردی اگر این طور منو شناختی » راینی فکر کرد حالش از اینگونه مجالس به هم می خورد.

 «ماتیوس.
 

 «رو چطوری شناختم؟!من تو » ماتیوس برگشت و به او نگاه کرد.
 

 و فکر کرد از حد« همین که فکر کردی من اونقدر احمقم که با تو بنوشم و برقصم.» راینی به رو به رویش زل زد. 

 خودش تجاوز کرده.

 

من دوست ندارم تو بنوشی، در ضمن اونجا دختران زیادی هستند که مایلند برقصند. » ماتیوس شانه ها را باال انداخت.

 «این مورد هم معافی. فقط می خواستم هر دو مون تفریحی کرده باشیم. می توانی بنشینی و تماشا کنی. تو از
 

 «فقط تماشا؟!» 
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من در ترالی دوستان زیادی دارم. اکثر اونها مثل تو اهل دانشگاه و تحصیل هستند، » ماتیوس به خیابان فرعی پیچید. 

 «ارند.اما باور کن هیچ وقت اداهای تو را ند
 

عد ب« خیلی خوب، من که دارم همراهت میام، پس دیگه سرزنشم نکن!» راینی به سرعت فکر کرد نکند او قهر کند.

 «مهمونی که می گفتی توی همین خیابونه ؟» دقیق تر به رو به رویش نگاه کرد.
 

 «ای، می خوای؟نه عزیزم، تو که نمی خوای با این لباس و سر و وضع به مهمونی بی» ماتیوس گفت:
 

 راینی در لباس براق زرشکی رنگی که ماتیوس برای او انتخاب کرده بود، مثل ستاره ای می درخشید.

 

عزیزم، فوق العاده شدی. شرط می بندم توی این مجلس دخترها از حسادت عذاب می » ماتیوس به او خیره شد.

 «کشند.
 

ه من پیداست پیش از اینکه ب» ه به ماتیوس نگاه می کرد خیره شد. راینی لبخند زد و به دختری زیبایی که دلبران

 «حسادت کنند می خواهند تو را از چنگم در بیاورند.
 

 «اشتباه نکن عزیزم، کسی نمی تواند این کار را بکند!» ماتیوس گفت:
 

 بعد بازوی او را گرفت و همراه با او همان طور که قدم می زد روی نیمکتی نشستند.

 

حالت  »دوست او لورنس، پسر الغر اندام و کوتاه، ولی خوش لباسی به نظر می رسید. با دیدن آن دو به سمتشان آمد.

ته می تونم بپرسم این فرش» بعد نگاهش را متوجه راینی کرد و با لبخند گفت:« چطوره ماتیوس. از دیدنت خوشحالم.

 «رو چطوری پیدا کردی؟
 

 «بهتره حواستو جمع کنی لورنس، امشب زیاد نمی نوشم و حواسم جمعه!» او فشار داد. ماتیوس با انگشت روی دماغ
 

برای مواظبت از چنین دختر زیبایی نباید هم چیزی بنوشی، چون مطمئنم در یک چشم بر هم » لورنس با خنده گفت:

 «زدن اونو ازت میدزدند.
 

 و در حالی که می خندید از آنان جدا شد.

 

راینی تو اونقدر زیبا شده ای که فکر نمی کنم هیچ » گشت و به راینی که معذب به نظر می رسید گفت:ماتیوس بر

 «پسری بتونه در برابر تو مقاومت کنه.
 

 «ولی بهتر است تو یکی مقاومت کنی!» راینی لبخند زد.
 

 بعد به پیست رقص« رقصی؟حاضری با من ب» ماتیوس چند لحظه ای به چشمان دلفریب و سیاه رنگ او نگاه کرد.

 اشاره کرد که زوجهای جوان با آهنگ مالیم والس می چرخیدند.
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 «هرگز.» راینی اخم کرد. 
 

و چشم گرداند. دختر زیبایی که از همان لحظه نخست به « پس مجبورم از یکی دیگه تقاضا کنم.» ماتیوس گفت: 

خیلی خوب، ولی فقط یک » راینی به سرعت از جا بلند شد. ماتیوس نگاه می کرد به او لبخند زد و به طرفش آمد. 

 «دور... من ...من بلد نیستم برقصم.
 

 ماتیوس با حالتی شیفته دست او را گرفت و به میان پیست رقص برد. بعد ماهرانه دستش را پشت کمر او قرار داد.

 

 «اوه! داری چه کار می کنی احمق؟» 
 

از حرکات رقصه عزیزم. فکر نمی کنی اگر دستمو دور بگیرم همه به ما خواهند این یکی » ماتیوس لبخند زد.

 «خندید؟
 

راینی زیر چشم به کسانی که در پیست می رقصیدند نگاه کرد. وقتی آهنگ دوم شروع شد هنوز راینی و ماتیوس می 

ی نگاه عاشقانه او را روی رقصیدند. راینی سعی می کرد به چشمان جذاب و گیرای ماتیوس نگاه نکند، اما سنگین

 صورتش احساس می کرد.

 

 «راینی، هیچ وقت توی زندگیم عاشق نشده بودم.» ماتیوس با حرارت گفت: 
 

 فکر کرد این احمق چه وقت دست از سرش بر خواهد داشت.« منم همین طور.» راینی به سردی گفت: 

 

 «سرتو بگذار روی سینه من راینی.» ماتیوس گفت: 
 

ینی با سرسختی سرش را روی سینه او گذاشت و در حالی که از کارش متنفر بود احساس کرد بیش از حد را

 مصنوعی جلوه می کند.

 

 ماتیوس آرام بر موهای او بوسه زد، آن قدر آرام که راینی متوجه نشد.

 

انه او نهاده بود و دست رانیی تپش مالیم و ضربان قلب او را احساس می کرد، در حالی که یک دستش را روی ش

 دیگرش در میان دست قوی و مردانه ماتیوس بود.

 

 وقتی آهنگ تمام شد راینی پیش خود فکر کرد چقدر زود!

 

 راینی عزیزم

 

امروز یکشنبه بود و ما را برای دعا به کلیسا بردند. تمام مدت از خداوند خواستم مراقب تو باشد و اجازه دهد که 

 سعادتمند شوی.
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راینی، آقای اشناخ اصرار دارد از خسرو شکایت کنم، ولی من نمی توانم، نمی خواهم. به تو گفته ام علتش را بعد به 

تو خواهم گفت. راینی، از خودت برایم بنویس. برایت یک شال به رنگ سبز یشمی بافته ام که برایت می فرستم. 

 هم برایت ببافم. امیدوارم از آن خوشت بیاید. خیال دارم پلیور قرمزی

 

 از عکسی که برایم فرستادی خیلی ممنون. از آن روز که عکست را دیدم حالم بهتر شده، دوستت دارم.

 

 مادرت.

 

رول، به مناسبت تولد راینی به تعداد سالهای سن او، گلهای رز سرخ چیده بود و روبان خوش رنگی دور آن بسته 

 بود.

 

 تولد راینی است و هم کالسانش قرار است یک جشن تولد غافلگیر کننده برایش بگیرند. پرل به او گفته بود آن روز

 

رول نگاهی به ساعتش انداخت. می دانست که حاال همه در باشگاه جمع شده اند و راینی مثل ملکه ای رویایی در 

و معطل شده بود که یک  میانشان می درخشد. آن قدر برای لباس پوشیدن و آماده شدن وسواس به خرج داده بود

 ساعت از وقتی که پرل گفته بود می گذشت.

 

 پشت در سالن ایستاد و سعی کرد صحنه ای را که می خواهد گلها را به راینی بدهد تصور کند.

 

رول برای تمرین نفسش را حبس کرد و با حرکتی که توام با تعظیم بود گلها را پیش برد. با صدای خنده موذیانه دو 

تر جوان که از آن قسمت گذشتند و شاهد رفتار او بودند به خود آمد. خجالت زده سرش را پایین انداخت و در را دخ

 گشود.

 

 فضای گرم و پر سر و صدای موسیقی تند راک اندرولی که پخش می شد تنفس را سنگین می کرد.

 

 رول با نگاهش به دنبال راینی گشت، اما پرل او را زودتر دید.

 

 «رول؟ چقدر دیر کردی؟ فکر می کنم به تو گفته بودم که سر ساعت شش اینجا باشی.» 
 

 «خوب، حاال حدود هفته، جشن که تمام نشده.» 
 

 «آره! ولی راینی ... بهتره فراموشش کنی رول.»
 

 «چه شده؟» 
 

کرد. بعد هم به یک نفر تلفن زد وقتی فهمید موضوع از چه قراره از بچه ها به خاطر جمع شدنشان و کیک تشکر » 

 «که خودش را برساند ... به دوست پسرش.
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 «چی؟ همون که گفتی یک ماشین اسپرت سیاه رنگ داره؟» 
 

 «و به نقطه ای اشاره کرد. همین حاالم اونجا نشسته، می بینیش! کنار راینیه.« آره.» پرل گفت: 
 

را مشاهده کرد که روی نیمکت کنار راینی نشسته بود و مشغول گفت او پسر جوان و فوق العاده ای خوش قیافه ای 

 گو با او بود.

 

 رول با خشم به صحنه ای که روبه رویش بود نگاه کرد.

 

 «من نمی گذارم.» 
 

 «خواهش می کنم.» و دستش را در هوا تکان داد.« نه رول، حاال وقتش نیست.» پرل مقابل او ایستاد.
 

 «پس کی وقتشه؟» از شدت عصبانیت در حال انفجار بود گفت: رول در حالی که
 

 «نمی دونم رول، اما حاال و وسط این جشن!؟» 
 

 «تو با این کارت همه چیزرو خراب تر می کنی.» رول چند قدم برداشت. پرل پشت سرش رفت. 
 

هتره ب» رساند و بازوی او را گرفت.به صدای او پسر جوانی برگشت و به آن دو نگاه کرد. پرل خودش را به برادرش 

 «از اینجا بری. بعد می تونی با راینی حرف بزنی، شاید همین فردا.
 

رول با خشم دندانهایش را بر هم فشرد. احساس می کرد مانند کودکی اشک در چشمانش حلقه زده. می دانست با 

این » اه بیاندازد. سرش را تکان داد و گفت:همه عشق و عالقه اش به راینی هرگز قادر نیست دعوا و مرافعه به ر

 «دسته گل را به او بده.
 

پرل با تاسف دسته گل را گرفت. وقتی رول از در سالن بیرون رفت او به دسته گل رز سرخ نگاه کرد و کارتی را که 

 میان گلها بود خواند.

 

 انده. تولدت مبارک . رول.دوستت دارم راینی، به اندازه تمام لحظه هایی که از زندگیم باقی م

 

 «دوستت دارم راینی.» ماتیوس به چشمان راینی نگاه کرد.
 

ی ممکنه کسی متوجه بشه ماتیوس، خواهش م» راینی در حالی که به شدت تحت تاثیر جاذبه او قرار گرفته بود گفت: 

 «کنم، همه به ما نگاه می کنند.
 

 «دوستت دارم. تو ناراحت می شی که رفیقهات بفهمند من» 
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –همیشه سرخ نیستعشق 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 6 7  

 

 «اوه! باز هم که گفتی!؟» راینی لبها را غنچه کرد.
 

 «نباید بگم. باشد ... اگر تو بخوای دیگه هیچ وقت به زبان نمی آرم و فقط توی دلم...» 
 

تونی  می نه منظورم این بود که بعد» راینی اندیشید چقدر احتیاج دارد که این حرف را از زبان او بشنود، بارها و بارها.

 «بهم بگی.
 

 ماتیوس به او نگاه کرد. او با لبخند نمکینی سرش را به سمت دیگر چرخاند.

 

 مادر عزیزم،

 

سالم. تو را به اندازه همه دنیا دوست دارم، به اندازه پدر. مادر خواهش می کنم به فکر سالمتی خودت باش و بیشتر 

را به موقع نمی خوری. تو با این کارت مرا شکنجه می دهی... از خودت مراقبت کن. دکترت می گفت داروهایت 

 مادر به زودی تو را از آنجا نجات می دهم. خیلی زودتر از آنچه فکرش را بکنی، به امید دیدار.

 

 راینی.

 

 راینی عزیزم،

 

 نامه قشنگت را خواندم. به خاطر تو دیگر سعی می کنم قرصها و داروهایم را سر موقع بخورم.

 

راینی، چیزی که نوشته بودی خیلی نگرانم کرد. راینی من باید بدانم از چه راهی می خواهی به من کمک کنی. این 

برای من از آزاد شدن و بزرگ ترین آرزویم که دیدن تو است، مهم تر است. ازهمه چیز مهم تر است. راینی نمی 

بیفتد. باور کن من با این عذاب بزرگ و سنگین گناه حتی  خاهم بار دیگر زندگی آرام تو به خاطر راحتی من به خطر

یک شب آرام نخوابیده ام. اگر چنین موضوعی تکرار شود خودم را نابود می کنم. بی صبرانه منتظر جواب نامه 

 هستم.

 

 مادرت.

 

. بعد شتراینی موهای سیاهش را مقابل آینه برس کشید و لباس سادهء شکالتی رنگی پوشید که یقه مشکی دا

 مختصر آرایش کرد، کیفش را برداشت و با عجله از در بیرون رفت.

 

ماتیوس جلو در خوابگاه منتظرش بود. او هم چنان که مشغول سیگار کشیدن بود، به در تکیه داده بود و به فکر فرو 

 رفته بود.
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فشرد. موجی از شادی و هیجان در این بار راینی به محض دیدن او لبخند زد. به سمتش رفت و دوستانه دستش را 

 »قلبهایشان دوید. ماتیوس به چشمان سیاه راینی نگاه کرد که به نظر او زیباترین و معصوم ترین چشمان دنیا بود.

 «سالم راینی.
 

سالم، تو کی حرکت کردی؟ وقتی تلفن زدی فکر کردم از برلین » راینی کیفش را از روی شانه برداشت و گفت:

 «ری؟ هیچ باورم نمی شه آمده باشی اینجا. تو دو روز پیش آمده بودی!تماس می گی
 

ماتیوس پیش از آنکه حرکت کند به کیوسک کوچک تلفنی که در نبش خیابان فرعی و پر درختی نزدیک به خوابگاه 

 «از آنجا بهت تلفن زدم!» راینی بود اشاره کرد.
 

 «یشب در برلین بودی؟ این طور نیست؟ولی تو د» راینی با خنده به آن سمت نگاه کرد.
 

درست است. تمام شب را رانندگی کردم تا حتی یک » ماتیوس مشتاقانه به صورت گرد و زیبای راینی نگاه کرد.

 «ساعت از روز تعطیل تو را از دست ندهم.
 

را  ی پسرهایی مثل توخیلی خوب، زیاد خودت را لوس نکن. به این خیال هم نباش که گول چاپلوسیها» راینی گفت. 

 «می خورم.
 

 «در مورد تو هرگز چاپلوسی نکرده ام.» ماتیوس خودرو اش را روشن کرد.
 

به هر حال پسرهای خوش سر و زبانی مثل تو عادت دارند از دخترها تعریف » راینی از این حرف او خوشش آمد. 

 «کنند.
 

ی نیست راینی! باور کن پسرهایی مثل من دربارهء تو یکی غلو هیچ دختری به اندازه تو تعریف» ماتیوس لبخند زد. 

 «نمی کند، اما بد نیست بدانم کدام شیر پاک نخورده ای تعریف تو را کرده تا مثل تف بچسبانمش به دیوار.
 

تو هنوز هم مثل آدمهای بی سواد حرف می زنی؟ طرز صحبت کردنت هنوز عوض » راینی اخمها را در هم کشید. 

 « نشده.
 

 «تو که همه چیز مرا عوض کردی، باشه. این طرز صحبت را هم به خاطر تو عوض می کنم. » ماتیوس خندید. 
 

 «ماتیوس ... » وقتی به جاده خلوتی رسیدند که به خارج از شهر منتهی می شد راینی گفت : 
 

یا موقعش شده که به او بگویم ... شاید ماتیوس برگشت و چنان نگاه عاشقانه ای به او انداخت که راینی فکر کرد آ

 اگر متوجه شود که به چه منظوری ...

 

 «چیزی می خواستی بگی عزیزم؟! » ماتیوس پرسید : 
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 «خوب، البته ... ولی فکر نمی کنم که به نظرت منطقی بیاد. » راینی خودش را جمع و جور کرد. 
 

و فکر کرد آیا هرگز خواهد فهمید که چقدر « من منطقیه.  تو هر چیزی که بگی به نظر» ماتیوس آهی کشید. 

 دوستش دارم؟

 

راینی از لحن صادقانه او جا خورد. خدایا، او همه چیز را بیش از آنچه فکر می کردم جدی گرفته. نگاهش را به دور 

 «ماتیوس ... می خواستم بگم من احتیاج به کمک دارم. » دست جاده دوخت. 
 

 «خودت می دونی بابت چی؟ » رده بود. او ادامه داد : ماتیوس سکوت ک
 

فکر کرد اگر ماتیوس به او جواب رد بدهد، از ماشین پیاده خواهد شد و با ماشینهای عبوری باز خواهد گشت؛ بعد به 

، تا مدت اتاقش می رود و تا مدتی گریه می کند. روز بعد سری به خواهر آماندا می زند و با او درد دل می کند. البد

زیادی هم امیدش را از دست خواهد داد و برای آنکه بیشتر از آن عذاب نکشد با رول حرف خواهد زد و سعی می 

 کند ماجرای روز تولد را از دلش در بیاورد.

 

راینی هنوز هم فکر می کنی اگر من بگویم کالهبرداری کرده ام، مادرت آزاد می شود؟ راینی موضوع سهام با » 

 «ی که شرکت داشته فرق می کند. قرضهای
 

نه ماتیوس، می خواستم بگویم که ... من احتیاج به پول دارم، پول خیلی زیادیه، ولی به » راینی نفس عمیقی کشید. 

 او با جدیت به ماتیوس نگاه می کرد.« عنوان قرض. بعد بهت پس می دم، همه اش رو! 

 

داد. پیش از آنکه فضای داخل خودرو را آهنگ مالیم و دل انگیز فرا ماتیوس کاستی را برداشت و داخل ضبط قرار 

 «من این پول را در اختیارت می گذارم راینی. » گیرد گفت : 
 

شنیدن این حرف برای راینی، با وجود آن همه دعا و نقش بازی کردن، قابل تصور نبود. او مدتی نفسش را حبس 

 کرد و بعد با صدا بیرون داد.

 

 «ندارم کسی مسخره ام کنه ماتیوس. من همه چیز رو از چشمهای طرف می خونم.  دوست» 
 

 ماتیوس در حالی که رانندگی می کرد برگشت و با چشمان آبی رنگ و گیرایش به او نگاه کرد.

 

 «پس از چشمهای من بخون راینی. » 
 

 

 

 مادر،
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آزاد می شوی. همان طور که خواستی برایت می نویسم که این به زودی مقدمات کار انجام می شود و تو برای همیشه 

 پول را از کجا آورده ام. ماتیوس مادر، او به ما کمک کرد. ماتیوس فوق العاده است.

 

باور کردنی نیست. ولی او مشغول فروش تمام ملک و امالکی است که با پول سهام خریده. تو تا پایان ماه آزاد می 

 شوی مادر!

 

 نکه داروهایت را به موقع می خوری خوشحالم.از ای

 

 راینی تو

 

 

 

 راینی دخترم ،

 

خواندن نامه ات بیش از آنچه مرا خوشحال کند ، متأثر کرد و غمگین نمود. الزم نیست چیزی بگویم ، تو خودت 

 نبود. راینی ، تصورش ماتیوس را می شناسی. او مرد فوق العاده کثیفی است ، از بچگی هم هرگز پسر سر به راهی

 هم برای من سخت است که بخواهی با او مراوده داشته باشی ، حتی جدی و رسمی.

 

راینی ، او مثل یک گرگ گرسنه به دخترهای جوان نگاه می کند. او مرد خطرناکی است دخترم. هرگز حاضر نمی 

زندان بمانم ، اما تو به او نزدیک نشوی. شوم به خاطر من با او حتی حرف بزنی. ترجیح می دهم تا پایان عمر در 

 خواهش می کنم خیلی زود ارتباطت را با او قطع کن. من به پول او احتیاج ندارم.

 

 مادر نگرانت مری.

 

 راینی بسته ای را که ماتیوس برایش خریده بود گشود.

 

لعاده زیبا با نگینهای به داخل آن یک دست لباس حریر زرد رنگ ، یک کیف کوچک و یکسری جواهرات فوق ا

همان رنگ بود. راینی با وسواس و دقتی که تا به حال در این موارد نداشت ، لباس را پوشید. مقابل آینه موهایش را 

برس کشید و انبوه گیسوانش را پریشان رها کرد. او جواهرات ظریف و زیبایی که نگین هایی زرد و مشکی داشت 

د درحالی که از دیدن تصویر خودش در آینه هیجان زده شده بود ، فکر کرد به به گردن و گوش ها آویخت و بع

طور حتم هوای برلین سردتر از ترالی است. او شال بزرگ یشمی رنگی را برداشت که مادرش برای او فرستاده بود. 

ظور ست. به همین منخواست با آن شانه هایش را بپوشاند ، اما احساس کرد که از زیبایی و جذابیت لباسش خواهد کا

 آن را فقط دور کمرش و روی بازوانش انداخت. کفشهای پاشنه دارش را پوشید و با سرعت از پله ها پایین رفت.

 

به محض بیرون آمدن از خوابگاه برای ماتیوس که منتظرش بود دست تکان داد. او مسافت باقی مانده تا خودرو را 

 ته شود.آهسته طی نمود تا کمی از التهابش کاس
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می دانستم این لباس تو را قشنگ تر می کند ، ولی » وقتی سوار شد ، ماتیوس با تحسین بی اندازه به او نگاه کرد. 

 «باورم نمی شه تا این حد به تو بیاید. 
 

 «متشکرم ماتیوس ، سلیقه تو حرف ندارد. » 
 

می کنم در تمام دنیا دختری به اندازه تو دوست راینی فکر ن:» ماتیوس ابروان خوش حالتش را باال برد و گفت 

 «داشتنی باشه. 
 

 نگاه شیفته و خیره اش راینی را وادار کرد برخالف میلش شال پشمیش را روی شانه ها بکشد و خودش را بپوشاند.

 

ست. نیای اوماتیوس همان طور که به خیابان سرد مقابلش نگاه می کرد مشغول رانندگی بود. فکر کرد راینی همه د

آن دو به طرف شهر کوچکی که با ترالی فاصله چندانی نداشت و از آب و هوای پاک و مناظر زیبای ساحلی برخوردار 

 بود حرکت کردند. ماتیوس او را به یک رستوران دعوت کرد.

 

تی نیس خسته:» پس از صرف شام ، ماتیوس همان طور که به چشمان دلفریب و مشکی راینی نگاه می کرد گفت 

 «راینی؟ فکر می کنی بتوانی امشب برقصی؟ 
 

با اینکه دوست ندارم تعریفتو بکنم ، ولی باید بگم که رانندگی تو حرف نداره و هیچ خسته » راینی لبخند شیرینی زد. 

 «نیستم. 
 

گر ا» می داد.  ماتیوس لبخند زد و ردیف دندان های سفیدش آشکار شد. همیشه این طور لبخند او را جذاب تر نشان

 «ناراحت نشی باید بگم این مورد ژنی است راینی ، یعنی رانندگی من به پدرم رفته. 
 

خیلی خوب ، دیگه راجع به او حرف نمی زنم ، اما تو جوابم را :» وقتی متوجه دلخوری و سکوت او شد دلجویانه گفت 

 «ندادی؟ حاضری با من برقصی؟ 
 

هنگی مالیم درحالی که ماتیوس دستش را دور کمرش بگذارد و به چشمانش خیره راینی می دانست رقصیدن با آ

شود شیرین ترین آرزویی است که تا به حال داشته است. او به خاطره آن شب که با ماتیوس رقصیده بود بارها و 

 بارها در تنهایی و سکوت فکر کرده بود.

 

خوب ... حاال که خیلی اصرار » را در هم قفل نمود و گفت  راینی تظاهر به دودلی کرد. مکثی کرد و بعد دست ها

 «داری قبول می کنم ، اما فقط یک دور. 
 

ساعتی بعد آن دو در پیست رقص بودند. در تاالری زیبا و باشکوه که اطراف آن با شیشه پوشانده شده بود و از 

 بیرون منظره زیبای دریا و هم چنین ساحل صخره ای دیده می شد.
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یباترین لحظه های زندگی راینی آغاز شده بود. آن هم با عشق و عالقه ای که هیچ توان مقاومت دربرابرش را ز

تو خیلی خوب می رقصی ماتیوس. شرط می بندم از :» نداشت ، اما می کوشید آن را پنهان سازد. به ماتیوس گفت 

 «بچگی تمام وقتت را این جور جاها گذرانده ای. 
 

اگر ناراحت نشوی باید بگویم همین طوره ، اما تو هم با وجودی که هیچ وقت » د جذابی به رویش زد. ماتیوس لبخن

 «در این جور مجالس نبوده ای خیلی خوب می رقصی! بهتر از همه این زن ها می چرخی. 
 

ه لب یک زن را چگونراینی اندیشید بی دلیل نبوده که دختران زیادی عاشق ماتیوس بوده اند. او چه خوب می داند ق

رام کند و دلش را به دست بیاورد. از سر این فکر ، حس حسادتی که قادر به پنهان کردنش نبود در حالت نگاهش 

 هویدا شد.

 

 «تو با دخترهای زیادی دوست هستی؟ » 
 

 «ا دوست منی. اگر منظورت بعد از آشنایی با تو است ... باید بگویم نه! تو تنه:» ماتیوس صادقانه جواب داد 
 

و اندیشید کاش این موسیقی و رقص تا ابد « اوه ، فکر می کنی باید باور کنم؟ » راینی در پاسخ او لبها را جمع کرد. 

 ادامه داشته باشد.

 

همه لحظه  »او به راینی نگاه کرد. « از وقتی که تو رو دیدم ، نتونستم به هیچ دختر دیگری فکر کنم. :» ماتیوس گفت 

 «به یاد تو هستم. هیچ وقت این طور نبودم ، نسبت به هیچ کس.  ها
 

راینی چشم از نگاه های معنادار او گرفت و سعی کرد به خود بگوید این روزها تمام می شود ، خیلی زود ... وقتی که 

تی ی نشینم ؛ اما وقپولی را که می خواهم از او قرض گرفتم ... حاال به محض تمام شدن موسیقی جایی پیدا می کنم و م

 آهنگ دوم شروع شد از تصمیمش منصرف شد. او هنوز در میان بازوان ماتیوس می چرخید.

 

 «راینی ... از اینکه مادرت آزاد میشه خوشحالی؟ » 
 

همین طوره ، هیچ وقت این همه » راینی به چشمان آبی رنگ او که مثل دریایی عمیق و بی انتها بود چشم دوخت. 

از » رد. مکثی ک« نبوده ام. می دونی ماتیوس بزرگ ترین آرزوی مادرم اینه که منو ببینه. وقتی آزاد بشه ...  خوشحال

 «صمیم قلب ازت ممنونم. 
 

 «بعد از آن هم اجازه میدی گاهی به ترالی بیام؟! » راینی احساس کرد نگاه ماتیوس کمی کدر شد. 
 

 راینی چیزی نگفت.

 

رش از آن زندان لعنتی خالص شود ، چه زندگی خوبی را آغاز خواهند کرد. به ماتیوس فکر کرد. فکر کرد وقتی ماد

 آیا می توانست باز هم با مردی که می دانست آن قدر بدنام بود دوستیش را ادامه دهد ؟
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41 

 

 

 

ری خانم و همسرش رضا عازم شیراز بود.از ماموریتی از شمال بر می گشت.او به قصد خرید سوغاتی برای مه

 فیروزه،خودرواش را گوشه خیابان پارک کرد.

 

وقتی از مقابل مغازه ای می گذشت،ناگهان چشمش به مرد میانسالی افتاد.به تعجب به او خیره شد.پس از گذشت 

 چهارده سال،هنوز خوب قیافه او را به یاد داشت.با وجود انکه محاسن و موهای او خاکستری شده بود،اما او را

 شناخت.دکتر فرشید شمس،شوهر یاسمن.

 

 فرشید،بی انکه رضا را بشناسد،همان طور که در افکار خود غرق بود،از کنار او عبور کرد.

 

 رضا مکث کرد و بعد با عجله دنبالش دوید.دکتر...دکتر.و دستش را روی شانه او گذاشت.

 

 سالم دکتر.

 

 د.چهره اش گشوده شد.فرشید چشمانش را ریز کرد تا او را بشناس

 

 سالم رضا جان،حالت چطور است؟تو کجا؟اینجا کجا؟

 

 .«آمده بودم ماموریات چقدر خوب که شما را دیدم » فرشید ناباورانه به او خیره شده بود . 

 

 «از شقایق خبر داری؟» هنوز هم صدای نگران فرشید زنگ اندوهی کهنه بود. 
 

 «رو خدا بیاین خونه ما ، به ما سر بزنین. چرا هیچ یادی از ما نمی کنید؟تو » رضا سرش را تکان داد. 
 

 .«چرا باید بیام رضا، شما اگر خبری هم از دخترم داشته باشید بهم نمیگید » 

 

نه به خدا،هیچ خبری نداریم . خیلی وقته یاسمین به ما تلفن نکرده . به خدا ، به جون فیروزه ، همون چند باری هم » 

چه می شه کرد ، خدا بزرگه . به خدا ما » بعد آهی کشید. « ه تلفن کرد گفت کانادا هستن و حالشون خوبه . همین ! ک

 .«از شما شرمنده ایم ! هیچ خبری از شقایق نداریم وگرنه خودم دریغ نمی کردم 

 

 .«آقای فرهودی ، به من حق بده که حرفهاتون رو باور نکنم :» فرشید گفت 

 

 .«به ارواح خاک آقا جون راست می گم . ما هم مثل شما ازشون بی خبریم » با شرمندگی سر جنباند. رضا 

 

 «گفتی چی ؟» فرشید ناگهان اخم کرد. 
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 .«ما هم مثل شما بی خبریم » رضا گفت: 

 

 ...«گفتی ارواح خاک آقاجون؟ مگر آقا جون » فرشید با لحن اندوه باری پرسید: 

 

بله ، عمرشو داد به شما . به خداوندی خدا همش هم سر غصه یاسمین بود. روزی نبود که از »یقی کشید . رضا آه عم

دوری او آه نکشه و اشک نریزه . می گفت از بی آبرویی یاسمین و دِینی که به خاطر شما به گردنمان انداخته نمی 

 «تواند نفس راحت بکشد.
 

» رق شده بود ، پدری که همیشه مهربان و با محبت بود . آهی کشید . رضا گویی در دست ها و خاطرات پدرش غ

 !«آخرش هم سکته قلبی کرد و افتاد ... همه اش هم به خاطر یاسمین 

 

خدا  »اشک در چشمان فرشید حلقه زد . او با دو انگشت چشمانش را پوشاند . کمی مکث کرد و بعد سر بلند کرد . 

 «بیامرزدش . راحت شد.
 

 «ممنون ، جمیع رفتگانتون رو خدا بیامرزه.» گفت :  رضا
 

 فرشید خیلی گرفته به نظر می رسید . رضا از واکنش او در مورد مرگ پدرش آه عمیقی کشید و درهم شد.

 

 «ناراحت شدم. » فرشید سر بلند کرد و گفت:
 

 «ریم ببینیمتون.آقای دکتر خونه ما هنوز هم همونجاست! بیاین سر بزنین ، خیلی دوست دا»
 

 .«باشد ، اگر تونستم یه روز مزاحم می شم » 

 

 «نه، این جور نمی شه باید قول بدید.» 
 

 «باشه ... قول می دم . » 
 

 «پس کی منتظرتون باشم » 
 

العم بی اطشاید اوایل ماه آینده سری بیام شیراز . دلم بد جوری هوای رفیقهای قدیمی رو کرده ، خیلی وقته ازشون » 

 .«، گفتم بد نیست زمستون رو شیراز بگذرونم 

 

 «خیالتون تخت ، همه شون خوبند، اکثر شون هم هنوز همونجا هستند.» رضا خندید. 
 

 «تو از کجا می دونی ؟!:» فرشید با تعجب پرسید 
 

 «تون حاللیت بطلبد. به خاطر شما ... شاید ده بار رفتیم بیمارستان . آقا جون گفته بود می خواهد از» 
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 روحش شاد.

 

پس قول دادین ها.ما از دی ماه منتظرتونیم.تو رو خدا یک جوری باشه دست کم شب یلدا شیراز باشین،بیایین خونه 

ما.همه دور هم جمع شویم.قراره نسرین و خانواده اش هم بیایند.همه از دیدنتون خوشحال می شوند.مادرم آرزوشه 

 بگیره،مدام براتون نگرانه و یادتون رو می کنه. که یه خبری از شما

 

فرشید تشکر کرد و از اینکه هنوز اورا جز خانواده و فامیل خودشان می دانستند لبخند تلخی زد.باشد،سعی میکنم 

 بیام.

 

 

 

41 

 

 

 

 راینی دخترم،

 

 این دومین نامه من به تو است.راینی،چرا جواب نامه ام را ندادی عزیزم؟

 

 می دانم...

 

چیزی که همیشه از ان می ترسیدم به زبان بیاورم،عاقبت اتفاق افتاد.نمی خوام تو را سرزنش کنم،چون...چون حق 

 ندارم.

 

 فقط می خواهم به سرگذشت من فکر کنی.

 

 اینی!من هم یک روز همین قدر که تو ماتیوس را دوست داری،او را دوست داشتم،اما عشق همیشه سرخ نیست ر

 

جاده عشق منظره دلفریب و وسوسه انگیزی دارد،اما انتهای آن همیشه آن قصر رویایی نیست که برای خودمان 

 ساخته ایم.

 

 راینی،ماتیوس نسخه دوم پدرش است.به زندگی من فکر کن.

 

 مادرت

 

 

 

 مری پس از نوشتن نامه،سرش را روی زانویش گذاشت و با اندوه شروع

 

 ستن کرد .به گری
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خسرو با خوشحالی ،به کمک جولیا چمدان لباسش را بست . ))اوه جولی ، باورت میشود همه چیز تمام شد . آن 

 کابوس لعنتی تمام شد .((

 

 

 

جولیا همان طور که بر لبه تخت نشسته بود لباس خواب توری کوتاهش را تا می زد . گفت :))هنوز هم باورم نمی 

 شاید دوستت اشتباه کرده ؟((شود خسرو ؟ 

 

 

 

خسرو فریادی از سر شادمانی کشید . ))اشتباه کرده ؟! جولیا خودم امروز با دفتر زندان در آلمان تماس گرفتم . 

مری آزاد شده و دیگر هیچ خطری من را تهدید نمی کند . او کل بدهی اش را پرداخته ! خیلی خوشحال دوباره می 

 ((توام برگردم آلمان .

 

 

 

 جولیا لب ورچید و با اکراه گفت :))اما ما اینجا هم خیلی خوشبخت و راحت بودیم .((

 

 

 

خسرو با چشمانی که از شادی برق می زد به او نگاه کرد . ))تو می تونی بمونی عزیزم . هیچ اجباری نداری دنبال من 

 بیای .((

 

 

 

ی را تا نشده داخل چمدان چپاند و زیر چشم نگاه سرزنش آمیزی به او جولیا بی حوصله دست دراز کرد و بلوز قرمز

 انداخت .

 

 

 

خسرو به سبکی خودش را روی تخت انداخت .))اوه ماتیوس ... می دانستم او خیلی هم پست فطرت نیست ، اما 

بسته بود .(( و همان تعجب می کنم پرا یک دفعه این همه تغییر کرده ، جان او به گوشه یک ده مارکی پاره پوره 

طور که دراز کشیده بود دستش را ستون سرش کرد . ))خیلی برام عجیبه ، او همه پولی را که از فروش سهام گیر 

 آورده بود برای مری خرج کرده !((

 

 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –همیشه سرخ نیستعشق 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 7 7  

 

اطر خجولیا صاف تر نشست .))شاید همه این ها نقشه باشد .(( چشمانش را گشاد تر کرد و گفت :))شاید این ها به 

 این است که تو را دستگیر کنند !((

 

 

 

خسرو بی اعتنا به خرف او طاقباز افتاد .))خدای من ! تو همسشه یک احمق می مانی جولیا ، خوب اگر آن ها می 

خواستند مرا دستگیر کنند که برایشان کاری نداشت . در ضمن مری از من شکایت نکرده . من شکایتی نداشتم که 

 .(( دستگیرم کنند

 

 

 

 نفس عمیقی کشید .))گاهی فکر می کنم مری از آن آدم هایی است که لنگه شان هرگز پیدا نمی شود .((

 

 

 

جولیا برگشت و با حسادت به او نگاه کرد . جولیا یک بلوز کوتاه و یک شلوارک تنگ آبی رنگ پوشیده بود .))تو 

 هنوز به او فکر می کنی ؟((

 

 

 

 وش حالتش را به جولیا دوخت .))من سال های سال به او فکر می کردم .((خسرو چشمان خ

 

 

 

 جولیا خودش را جلو کشید .))می خواهی بگویی هنوز دوستش داری !((

 

 

 

خسرو دست ها را زیر سر قالب کرد .))فرقی نمی کنه ، مطمئنم حاال تف هم به صورت من نمی اندازه . کاری که با او 

 بخشش نیست ... می دانم .((کردم قابل 

 

 

 

جولیا سراپای او را برانداز کرد .))تو همیشه عادت داری وقتی چیزی را از دست می دی ، غصه اش را می خوری . 

فراموش نمی کنم همین چند وقت پیش سراغ لیزا هم رفتی . اگر او مثل من احمق بود ، حاال به جای من او چمدانش 

 را می بست .((

 

 

 

خسرو خندید .))اگر شما زن ها زیاد مسائل را جدی نمی گرفتید ، زندگی ما مرد ها خیلی راحت تر می شد .(( بلند 

 شد و در حالی که شاد و سرخوش می نمود وسایلش را آماده کرد .
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یروزه.سال م.من ساعت از پنج بعد از ظهر گذشته بود که رضا ذوق زده در خانه را گشود و وارد شد.مامان...مامان...ف

 اومدم.

 

 سالم،خسته نباشی.حاال چرا این جور سر و صدا راه انداختی؟خبری شده؟

 

 مهری خانم با عجله به حیاط امد.

 

 رضا لبخند زد.نمی دونی شمال کی رو دیدم؟باورت نمشه.حدس بزن.

 

 مهری خانم چشمها را گشود:یاسمن؟

 

 دکتر...دکتر شمس،شوهر یاسمن.

 

خانم سری به تاسف تکان داد و بعد با لحنی که دیگر هیجان نداشت پرسید:الهی بمیرم،بیچاره.حالش چطور  مهری

 بود؟

 

 رضا روی تخت چوبی نشست که مادر در حیاط گذاشته بود.

 

 خوب بود.بیچاره اونقدر پیر شده که نگو.

 

 مهری خانم کنار او روی لبه تخت نشست.خوب؟چی می گفت؟

 

تکان داد:هیچ،فقط از دخترش پرسید و گفتم ما هم بی خبریم.باورش نمی شد.قسم به روح اقا جون خوردم  رضا سر

 تا باور کرد.بعد هم که فهمید اقا جون به رحمت خدا رفته کلی ناراحت شد.

 

 مهری خانم به یاد همسرش آه دردناکی کشید.

 

 قبول کرد!رضا گفت:خیلی اصرارش کردم برای شب یلدا بیاد اینجا.

 

فیروزه در حالی که لباس گشاد حاملگی پوشیده بود،از راهرو بیرون امد.رضا با دیدن او خندید.حالت چطوره؟و به 

 شکم بزرگ او اشاره کرد:کوچولو چطوره؟

 

 فیروزه با ناز گفت:ازاحوالپرسیهای شما.

 

ز رفتم ماموریت؟و انگشتهایش را تکان رضا لبخند پت و پهنی زد.حاال متلک میگی بال گرفته؟مگر من چند رو

 داد:همش چهار روز!
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فیروزه گفت:خوب،چهار روز هم چهار روزه.من و بچه ام دل نداریم.و به شکمش اشاره کرد.کلی دلش برای باباش 

 تنگ شده بود.

 

 ین.که تنها شد مهری خانم لبخند زد و گله مندانه گفت:ای بابا،شمام این سالم و علیکتونو بگذارین واسه وقتی

 

 فیروزه خندید و رضا سرخ شد.مامان فکر می کنی بچه اش پسره یا دختره؟

 

 مهری خانم گفت:هر چی خدا بخواد.سالم باشه و عاقبت بخیر هر چی بود خوبه...حاال نگفتی؟

 

 چی؟

 

 سوغاتی چی اوردی؟

 

ن بخواد.چای،برنج،زعفرون...بعد به فیروزه نگاه رضا خندید و کلید خودرو را با دو انگشت باال گرفت.هر چی دلتو

 کرد و گفت:برای تو هم لباس محلی،البته وقتی بارتو گذاشتی زمین اندازه ات میشه!

 

 فیروزه با شادمانی کلید را از شوهرش قاپید و بیرون دوید.

 

می شدند.در برلینو در شهر  راینی و ماتیوس بر خالف تصور کسانی که آن دو را می شناختند،همه جا با هم دیده

کوچک ترالی...همه جا ماتیوس کنار راینی بود،حتی در جشنی که به مناسبت فارغ التحصیالن دانشگاه گرفته شده 

 بود راینی از ماتیوس خواست او را همراهی کند.

 

وس عذرخواهی کرد و به رول با دیدن آن دو عصبی و هیجان زده از جا بلند شد.پیش از انکه رول برسد راینی از ماتی

 رول که منتظر او ایستاده بود و انگشتانش را با حالتی عصبی می فشرد نزدیک شد و سالم کرد.

 

 باید با تو حرف بزنم راینی.

 

 من اماده ام.

 

 رول با نفرت به ماتیوس نگاه کرد.اون پسر...پسر پدر خوانده ات رو می گم...

 

 اسمش ماتیوسه رول.

 

ه هست مهم نیست.لعنت به اون.راینی،تو...تو نباید این همه ...نمیخ وام باور کنم،ولی بگو که قصد ازدواج با هرچی ک

 اونو نداری.

 

 راینی در سکوت به چشمان روشن رول نگاه کرد.رول با لکنت پرسید:
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 نداری نه؟نـ...نداری،نه؟

 

 جواب بدم.اوه رول،هم کالسی عزیز،من مجبور نیستم به سواالت تو 

 

 مجبوری.من...من دوست تو بودم راینی...من به تو پیشنهاد ازدواج دادم.

 

 راینی سرش را حرکت داد:و من قبول نکردم.

 

 اما تو گفتی که فکر می کنی.

 

 به پرل هم گفتم.من هیچوقت به تو قولی نداده بودم رول،هیچ وقت.

 

 قی کشید و بعد با سرعت از امجا دور شد.رول با اندوه به صورت او خیره شد.نفس عمی

 

باشگاه کالج پر همهمه و شلوغ بود.ماتیوس در حالی که دست راینی را در دستش گرفته بود اهسته گفت:از کنار من 

 تکون نخور راینی.

 

 راینی برگشت و نگاهش کرد.دوستت دارم ماتیوس.

 

 متوجه بشه؟ماتیوس با عشق به چشمان او خیره شد.نمی ترسی کسی 

 

 راینی سرش را تکان داد:نه.

 

پرل با حالتی اکراه امیز از کنارشان گذشت.جای مناسبی که کمی از ان دو دورباشد برای خود پیدا کرد.او با چند نفر 

از همکالسان راینی اهسته صحبت می کرد.همگی با حالتی سرزنش امیز به راینی نگاه می کردند و در موردش بد 

 کردند.گویی می 

 

 ماتیوس دست راینی را فشرد.او احساس می کرد دیگر هرگز قادر نیست از ماتیوس جدا شود،به هیچ قیمتی!

 

 

 

 مادر عزیزم سالم!

 

مادر،دلم برایت خیلی تنگ شده،بیشتر از همیشه.خیلی خوشحالم تو به زودی ازاد می شوی و ما می توانیم سالهای 

 کنیم.سال خوشبخت کنار هم زندگی 

 

 مادر،در مورد ماتیوس نگران نباش.
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آدمها ممکن است گذشته بدی داشته باشند،اما عشق،تنها قدرتی است که هدایتشان می کند و می تواند بر انان 

 حکمفرمایی کند.

 

ر طماتیوس دور کارهای بد گذشته را خط کشیده و به جز من با هیچ دختر دیگری دوست نیست!مادر او دارد به خا

 ما همه ملک و امالکش را می فروشد،فقط به خاطر انکه تو ازاد بشوی،این چه معنایی دارد؟

 

 مادر،دوستت دارم.

 

 

 

 راینی تو.
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تنفس هوای سرد و اخرین روزهای دسامبر در مونیخ،برای خسرو که مدتها از المان دور بود لذت بخش و دلپذیر 

فرودگاه مونیخ رسیدند خسرو نفس راحتی کشید.حاال احساس می کنم به وطنخ ودم  بود.وقتی خسرو وجولیا به

 برگشته ام.

 

جولیا همان طور که چمدان بزرگش را حمل می کرد پشت سر او می امد.گفت:راستی؟اما من مثل تو فکر نمی کنم.با 

یک ایرانی هستی؟ط.ری از اینجا  اینکه المانی هستم،ولی اینجا رو دوست ندارم.ببینم خسرو،تو فراموش کرده ای

 حرف می زنی که انگار زادگاه اصلیت است!

 

خسرو بی توجه به طرف او برگشت و به او که اهسته می امد نگاهی انداخت.بهتره تند تر راه بیایی،چون تصمیم دارم 

 پیش از هر کار یک اتومبیل شیک بخرم و بعد بریم برلین.با اتومبیل خودم!

 

 ا که چمدان را روی چرخهایش با سر و صدا می کشید گفت:رو به جولی

 

 اوه جولی،ممکنه کمی بلندش کنی؟باور کن اگر بخواهی همین طور سوهان روح باشی،تو را با خودم نمی برم.

 

جولی،باربری پیدا کرد و چمدانش را به او سپرد و با عجله خودش دنبال خسرو دوید تا به او که قدمهای بزرگ و 

 د بر می داشت،برسد.بلن

 

مری دستهایش را روی سینه اشن هاده بود.به سقف بلند سلولش که به نظر دور می امد خیره شده بود و به راینی 

 فکر می کرد.

 

نگهبان به او خبر داده بود که به زودی برگه ازادیش را خواهد اورد و دخترش مغول انجام کارهای قانونی اوست.به 

 بهتر است کم کم وسایلش را جمع کند و با دوستانش خداحافظی کند.او گفته بود که 
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مری از ازاد شدنش خوشحال نبود.او می دانست راینی به چه قیمتی این ازادی رابرای او به دست اورده و می دانست 

ذشته ار از کار گماتیوس چگونه است.او برای راینی چندین نامه نوشته بود،اما از جوابهایی که دریافته بود فهمید ک

است.اندوهش انتهایی نداشت،حتی اینکه می خواست به بزرگ ترین ارزویش که دیدن راینی و لمس او بود برسد 

نیز نمی توانست اندوهش را کم کند.او با غصه و درد به دخترکش فکر کرد و می اندیشید ایا او هم سرنوشتی مثل 

 شک صورتش را می شست.من خواهد داشت؟دستهایش می لرزید و قطره های ا

 

 ساعتی بعد یکی از هم سلولیهایش متوجه شد مری به حال اغما افتاده است.

 

 ساعت از یازده صبح گذشته بود که پلیس راه برلین،با بی سیم خبر تصادفی را در جاده به فرمانده اش گزارش کرد.

 

ه دور خودش چرخیده و واژگون شده.اتومبیل قربان به نظر می رسه که اتومبیل به دلیل سرعت زیادی که داشت

 حدود بیست متر از جاده خارج شده است.

 

 کسی هم زنده مونده؟

 

بله قربان،یک زن همراه راننده بوده که گویا قبل از واژگون شدن به بیرون پرت شده.او به شدت مجروح شده بود و 

اییشان خوانده شد.زن جولیا پاگر است.راننده خسرو به بیمارستان منتقل شد.اسامی سرنشینان از روی کارت شناس

 فروزش است که مرده.

 

نه صبح بود که پس از طی مراحل قانونی،ماتیوس و راینی،برای اخرین بار به دفتر زندان مراجعت کردند تا مری 

اده ن مفصل را داشمیت را با خود به خانه ببرند.ماتیوس و راینی همه خانه را تزیین کرده بودند و ترتیب یک جش

 بودند تا به محض ورود مری او را غافلگیر کنند.

 

دفتردار کهم ردی میانسال با چهره ای عبوس و غبغب بزرگ بود لهجه دار صحبت می کرد.به راینی که شاد و ذوق 

 زده روی پا بند نبود گفت:

 

ست،اما در حال حاضر بیمارستانه.شما خشنم اشمیت در مورد ترخیص مادرتون هیچ مشکلی نیست و او قانونا ازاد ا

 می تونید ترتیب انتقال ایشون رو از بیمارستان زندان به هر جایی که می خواهید بدید.

 

مری زیر انبوهی از سرمها و لوله های تنفسی سعی کرد چشمانش را باز کند تا شاید پیش از انکه سردی مرگ 

 ی را ببیند.چشمانش را برای همیشه از او بگیرد،دخترش راین

 

او صدای پرستارها و دکترها را می شنید که دور و اطرافش می چرخیدند و دستگاههایی را که به بدن او وصل شده 

بود را مدام دستکاری می کردند.هیچ برایش مهم نبود.برایش اهمیتی نداشت که دارد می میرد فقط می خواست 

عمر نسبت به او احساس گناه کرده بود.او را از زندگی ارام و  پیش از مرگش دخترش را ببیند،دخترکش را که تمام

 سعادتمند دور کرده بود،ازپدرش جدا کرده بود،فقط به خاطر یک عشق فراموش نشدنی او را از دست داده بود.
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 مری به همه چیز فکر کرد.به خسرو که هنوز هم عاشقانه دوستش داشت اندیشید و احساس کرد از اینکه شکایت او

را نکرده و برایش دردسر درست نکرده چقدر ارامش دارد.او به هیچ وجه نمیخ واست اخرین خاطرات قشنگشان را 

خراب کند،هر چند که همه نقشه و تزویر بود،اما در ان موقع بارها و بارها انعکسا یک عشق و ندامتی عمیق را در 

و حرف می زند و یا به چشمانش نگاه می کند،در چشمان خسرو دیده بود.هر بار احساس می کرد وقتی خسرو با ا

 نگاهش اندوه و ندامت و شرم موج می زند.

 

مگر او از خسرو چه می خواست؟فقط عشق!همین که می دانست خسرو هم او را دوست دارد دیگر بقیه چیزها 

ل او انجام می داد و اهمیتی نداشت،اگر خسرو با صداقت هم از او می خواست کمکش کند،همین فداکاری را در قبا

 چیزی تغییر نمی کرد.

 

مری سعی کرد چشمانش را باز نگه دارد.او هنوز دخترش راندیده بود.راینی را که همه ارزوهایش در او خالصه می 

شد،دختر عزیزش را که سالها از او دور بود.پس چه وقت می رسید؟دیگر فقط به او فکر می کرد.در اخرین لحظه 

 واپسین نفسهایی که می کشید،تنها به دخترش فکر می کرد،فقط به او.های عمرش و در 

 

 راینی در حالی که جلوتر از ماتیوس می دوید،خودش را به بیمارستان رساند.

 

 پرستار بخش اتاق مری را به او نشان داد.در حالی که می دوید فریاد کشید:مادر،مادر.

 

 در،مادر...صدایی دور در گوشهای مری پیچید:مادر،ما

 

 اشکی داغ بر چهره سردش فرو غلتید.وقتی راینی رسید،چشمان او برای همیشه بسته شده بود.

 

 یک لباس کهنه و رنگ و رو رفته و یک دفترچه خاطرات تنها چیزهایی بود که از او به جا مانده بود.

 

 !آلمانی نیست.کسی که انها را تحویل داد گفت:معلوم نیست به چه زبانی ان را نوشته

 

راینی دفترچه را گشود و آن را ورق زد.روی اخرین برگ دفترچه خاطرات چیزی نوشته شده بود که راینی هم نمی 

 توانست بخواند،ولی به نظر شعر می امد:

 

 دیگرم گرمی نمی بخشی

 

 عشق،ای خورشید یخ بسته

 

 سینه ام صحرای نومیدیست

 

 خسته ام،از عشق هم خسته
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 بعد از او دیگر چه می جویم

 

 بعد از او دیگر چه می پایم

 

 اشک سردی تا بیفشانم

 

 گور گرمی تا بیاسایم...

 

 وقتی مری را به خاک سپردند،اخرین روزهای دسامبر بود و باران تندی می بارید.

 

 ندند.به جز ماتیوس و راینی کسی انجا نبود.راینی و ماتیوس گور را با گلهای رز پوشا

 

 باران همجنان می بارید.تا زمانی که انجا بودند ماتیوس کت خود را روی سر راینی نگه داشته بود.

 

 کمی انسوتر،قبر ساده ای بود که هیچ کدام متوجه اش نشدند.

 

 قبر ساده ای که فقط یک قدم تا خاک مری فاصله داشت و روی ان هیچ گلی گذاشته نشده بود.

 

 نوشته شده بود:خسرو فروزش. روی سنگ قبر

 

دانه های باران هم چنان با شدت فرو می ریخت،گویی اسمان هرگز آن همه بغض نکرده بود.گورستان ساکت و 

 سرد بود.

 

همه دور هم جمع بودند.مهری خانم،هندوانه ای را قاچ کرده بود و وسط گذاشته بود.مقابل همه یک پیشدستی پر از 

 آجیل و شیرینی بود.

 

 با شنیدن صدای زنگ در،رضا با اعجب پرسید:یعنی کیه؟

 

 نسرین به شوهرش خندید:هوشنگ تو کسی رو دعوت کردی؟

 

 فیروزه گفت:شاید همسایه ها باشند.

 

 مهریخ انم گفت:پس چرا در رو باز نمی کنید؟

 

 رضا بلند شد.کمی بعد صدای رسا و بلندش شادمانه به گوش رسید.

 

ای دکتر،عجب مرد خوش قولی.قربان معرفتت.مادر...مادر...آقای دکتره!دیدی...گفته بودم قول داده شب به به!آق

 یلدا بیاد.
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راینی از پشت پنجره به برفی که بیرون می بارید نگاه کرد.دانه های رقصان برف زیر نور چراغهای خیابان می 

 درخشید.

 

 ست؟ماتیوس،می دانی چرا امشب این همه طوالنی ا

 

 نه،نمی دانم عزیزم.

 

امشب،شب یلدا است.مادرم می گفت در چنین شبی در وطن من،مردم جشن می گیرند و دور هم جمع می شوند.نمی 

دانی چقدر دلم گرفته.آه!کاش االن ایران بودم.چقدر دوست دارم پدرم را ببینم.احساس می کنم بیشتراز همیشه به 

 او احتیاج دارم.

 

 می تونیم بریم ایران...هر وقت که بگی.هر طور شده پیدایش می کنم راینی،به تو قول میدم.اگر خواستی 

 

 راینی به صداقت او ایمان داشت.ماتیوس!باید به مادر بزرگم تلفن کنم.شماره اش در دفترچه مادر بود.

 

 گوشی تلفن را برداشت و شماره گرفت.

 

 رمایین...الو؟کمی بعد صدایی از آن سوی خط گفت:بله؟بف

 

 «الو...من...شقایقم»
 

 پایان

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


