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 به نام خدا

  
روزی با خود می پنداشتم چطور ممکن است زن و مردی که با یکدیگر پیوند برقرار کرده و به یکدیگر عشق ورزیده 

و در هم آمیخته و یکی شده اند و از همه مهمتر با یک دنیا آرزو و نقشه فرزندی مشترک به وجود آورده اند روزی 

ه خود را در پیش گرفته و با شخص دیگری زندگی تشکیل دهند بدون آنکه هیچ از یکدیگر جدا شوند و هر یک را

عالقه ای از همسر و عشق اول خود در دل احساس کنند.و چطور به خود اجازه می دهند و می توانند آن فرزند بی 

ذره ای به وی اهمیت گناه و از همه جا بی خبر را که به میل خود قدم بر عرصه دنیا نگذاشته به حال خود رها کنند و 

ندهند و لحظه ای هم به او و آینده اش فکر نکنند این سوالها در ذهنم همچنان باقی ماند تا اینکه امروز به آن جوابی 

 که مدتها در انتظارش به سر می بردم رسیدم و آن جواب این بود:

جایگزین محبت و آن زمان که آن روز که نفرت جایگزین عشق می شود و آن روز که مجادله ها و مشاجره ها 

یکرنگی و بیگانگی می دهد و همان طور که دو نفر به وسیله ی ماده ترکیب کننده ای به نام محبت با هم آمیخته و 

یکی شدند حال با بی مهری از یکدیگر جدا می شوند این همان روزی است که متصل ازدواج گسسته و رشته منفصل 

ی کاش این پیوند های برقرار شده ازدواج آن قدر استوار و محکم بودند که هیچ ظالق جایگزین او می گردد ولی ا

 نیرویی قادربه گسستن آن نبود مگر چاقوی تیز مرگ. به امید آن روز

می خواهم بنویسم از آنچه که تا کنون بر من گذشته است واز سرگذشتم.از زندگی ام و از دنیایی که در آن زیسته ام 

دوران سخت کودکی ام.از پدرم و از مادرم.و افرادی که با آنها سر و کار داشتم و رفتار های آنها و بیش از همه از 

.بله می خواهم بنویسم از انسانها از خوبیها و از بدیها.از درد ها و رنجها و غم ها ودر مقابل از خوشی ها و شادیها از 

 دشمنیها و دوستیها و از محبت ها.

زمان شروع کنم از زمانی که با پدر مادرم بوده ام از زمانی که آنها را شناختم و نظرم نسبت  پس بگذارید که از همان

به زندگی و انسانها تغییر کرد می نویسم از آن زمان که پدر مادری داشتم و آنها به یکدیگر عشق می ورزیدند آن 

ودند و پس از دو سال زندگی مشترک صاحب دو زندگی را با عشق در کنار یکدیگر آغاز کرده و به ادامه آن امیوار ب

دختری شدند که آن را ثمره عشق خود می دانستند و به همین دلیل نام او را ثمره گذاشتندو آن دختر من هستم که 

 داستان زندگی ام را این چنین برایتان شرح می دهم.

یکدیگر راضی و خشنود بودند و تا سن سه بله با تولد من آن دو زندگی را زیبا تر می دانستند و از زندگی در کنار 

سالگی من زندگی آنان همچنان ادامه داشت.به یکدیگر عشق می ورزیدند و خواسته های یکدیگر را تا جای ممکن 

 برآورده می کردند.

 روز تولد یکدیگر را به یاد داشتند و تولد مرا هر سال جشن می گرفتند.تا اینکه در جشن تولد سه سالگی من پدرم

مردی را که بیش از یک ماه با او ارتباط دوستی برقرار کرده بود به آن جشن با شکوه دعوت کرد.مردی شیک پوش 

 و ثروتمند که تا حدودی وضع مالی بهتری نسبت به پدرم داشت.
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آن شب به همه مهمانان بسیار خوش گذشت و همه لذت بردند و آن مرد بیش از همه اظهار میکرد که به او خوش 

ذشته است.و پس از آن صمیمیت زیادی میان پدرم و او که نامش پرویز بود برقرار شد تا جایی که بیشتر مواقع گ

 ناهار و شام را در منزل ما با پدر و مادرم صرف میکرد به من عالقه نشون می داد و من او را عمو خطاب می کردم.

می برد و سالها بود که میان او و پدرم اختالف افتاده و  زیرا تنها یک عمو داشتم که او هم در خارجاز کشور به سر

قطع رابطه کرده بودند و من از عمو فقط اسمی شنیده و از ده سالگی به بعد دیگر او را ندیده بودم و چهره اشرا به 

 یاد نمی آورم بهتر است از او بگذریم چون هیچ چیز دربا ره اش نمی دانم.

.حتی می توانم بگویم پدر و مادرم از خوشبخت ترین زوجها بودند.پس از مدتی به هر حال زندگی خوبی داشتیم

ناگهان زندگینا مه مان به دست شیطان ورق خورد.زیرا مشاجره میان پدر و مادرم شروع شد که مسبب اصلی آن 

 مادرم و بها نه های بی جا و بیش از اندازه اش بود.

م برایش غیر ممکن شده بود.اما پدرم خیلی سعی میکرد رفتار او را رفتارش کامال تغییر کرده و گویا تحمل پدر

تحمل کند.چند ماهی به همین نحو گذشت پدرم سعی میکرد صبور باشد تا جای ممکن با عصبا نیتها و بهانه گیری 

های مادرم کنار می آمد گمان میکرد همسرش دچار ناراحتیهای عصبی شده و تالش میکرد با رفتار های خوب و 

آمیخته با محبت خود او را هنگام عصبانیت آرام کنم.اما ناراحتی عصبی برای چه؟مادرم که مشکلی نداشت.پدرم نیز 

 پش از مدتی متوجه اشتباه خود شد.

مادرم کوچکترین مشکلی از نظر عصبی و روانی نداشت.گویا بزرگترین ناراحتی و مشکل او زندگی با پدرم بود.به هر 

 روع شد حال اختالف آنها ش

حاال دیگر وضع فرق کرده بود نه تنها مادرم بلکه پدرم نیز عصبانی بود.اختالف آنها روز به روز شدید و شدید تر می 

 شد و سرانجام

 آن کامال مشخص بود با جدایی هر دو راحت می شدند

یده بودند پدرم با وجود این تنها راهی بود که برای خود می دیدند به هر حال دو سال گذشته بود و به جایی نرس

 سعی

 بسیار موفق نشده بود مادرم را راضی کند که به زندگی مشترکشان ادامه دهند و ناگزیر با او هم عقیده شده بود.

در آن وقت من کودکی پنج ساله بودم که تا آن زمان طعم بی محبتی را نچشیده و از دو طرف یعنی مادر و پدرم 

 محبت

نکه بخت پیش از این با من یاری نکرد و تنهایم گذاشت.وجود کودکی پنج ساله نادیدا گرفته شد بسیار می دیدم تا ای

 و

 زندگی مستحکم ما از هم پاشید

 .زیرا که پدر و مادرم از یکدیگر جدا شده و دیواری به نام طالق میان خود کشیدند

وایل مادرم هر هفته به دیدنم می آمد تا اینکه با مادرم رفت و پس از مدت کوتاهی ازدواج کرد.اما پدرم با من ماند.ا

 گذشت

زمان این دیدار ها کم شد و به ماهی یک بار تبدیل شد باالخره هفت ماه از جدایی آن دو گذشت و من دیگر نه از 

 پدر
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زند خودش محبتی می دیدم و نه از مادری که ماهی یک بار او را میدیدم.زیرا او به دیدنم می آمد و باید به فکر فر

 می

بود و گویی من دیگر حکم فرزند او را نداشتم.درست مثل آن بود که او را مجبور می کنند که به مالقات من بیاید.به 

 هر حال

پس از گذشت هفت ماه پدرم نیز با یکی از همکارانش در اداره ازدواج کرد.ابتدا او قبول کرده بود که مرا همچون 

 فرزند خود بزرگ کند

اول و دوم چه با عطوفت و مهربانی و چه باخشونت و بد رفتاری هر چه بود از من نگهداری کرد اما پس از سه و ماه 

 ماه دیگر حاضر

به قبول من نبود و به پدرم گفت:من دیگر نمی توانم از او مراقبت کنم من جوانم و تا چند سال دیگر هم خیال ندارم 

 بچه دار شوم و نمی توانم

 د شخص دیگری را بعهده بگیرممسئولیت فرزن

 متدرش حاضر به قبول او نبود حاال تو می خواهی من او را تحمل کنم؟ تو باید بین من و او یکی را انتخاب کنی

 یا من یا او اگر مرا انتخاب کردی او را به مادرش بسپار!و اگر او را می خواهی مرا فراموش کن....

م نبود او را به من ترجیح داد و تصمیم گرفت مرا نزد مادرم ببرد و از او پدرم که دیگر قادر به تحمل شکست دو

 بخواهد که از من

 نگهداری کند و او مخارجم را بپردازد.

 او به همسرش گفت:فردا ثمره را می برم.خیالت آسوده برو راحت بخواب

هم گذشت و فردا رسید پدرم قصد  من نیز چون موجودی زاید و بد بخت آن دو را نگاه می کردم به هر حال آن شب

 داشت قبل از رفتن به محل کارش

مرا نزد مادرم ببرد به همین دلیل مرا از خواب بیدار و لباسهایم را عوض کرد و به نزد مادرم برد وقتی به منزل مادرم 

 رسیدیم پدرم زودتر از اتومبیل خارج شده و

میان سال در چارچوب در ظاهر شد خانمی بلند قد و چهار شانه  زنگ ساختمان را فشار داد.پس از چند دقیقه خانمی

 که به نظر

 می آمد در دوران جوانی بسیار زیبا بوده آنقدر که هرگز چهره او را فراموش نخواهم کرد

چهره ای بسیار مهربان و آرام داشت که به انسان و بیش از همه به کودکانی چون من دلگرمی می داد پدرم پس از 

 چند اینکه

 کلمه ای با او صحبت کرد به سمت اتومبیل آمد و دست

 مرا گرفت و به سوی او برد و سپس گفت:این ثمره است لطف کنید او را به مادرش بدهید و آنچه را که به شما گفتم

 به او بگویید و حتما با محل کار من تماس بگیر!

 تممن تا ساعت هفت بعد از ظهر در اداره منتظر تلفن او هس

 این چند جمله ی آخر پدرم را به طور کامل به یاد دارم زیرا تا آمدن چندین بار آن را در ذهنم تکرار کردم.

باالخره آن خانم دست مرا در دست گرفت و از پلکان باال برد وقتی وارد شدیم خانه ای زیبا را دیدم که جذابیت 

 بیشتری نسبت به
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رگ شدیم که با سنگ های مرمر فرش شده و قالیچه ای زیبا در وسط آن پهن منزل پدرم داشت ابتدا وارد سالن بز

 بود و مبل هایی

خوش فرم با روکش های زیبا اطراف آن را احاطه کرده بودند روی دیوار ها تابلو های بزرگ و رویایی نصب شده 

 بود.آن خانم به

و سپس خود به آشپز خانه رفت و پش از چند سمت یکی از مبلها اشاره کرد و با صدایی آرام گفت:بنشین عزیزم 

 دقیقه با یک

فنجان شیر و کمی کیک پیش من آمد آنرا به من داد و کنارم نشست.گفت: مثل اینکه قرار است بعد از این با مادرت 

 زندگی کنی

اما  ور شد نفهمیدماگر اینطور شد امیدوارم در اینجا به تو بیشتر از منزل پدرت خوش بگذرد منظور او را از اگر اینط

 برایم اهمیتی

نداشت حتی به آن فکر هم نمی کردم.من تنها به آمدن مادرم و دیدن او می اندیشیدم حدود یک ماه بود که او را 

 ندیده بودم و به

شدت دلم برایش تنگ شده بود خوب هر چه بود او مرا از یاد برده بود نه من او را.او می توانست فرزند دیگری 

 باشد اما منداشته 

نمی توانستم مادری دیگر داشته باشم او هر چه که بود مادرم بود حتی اگر به من محبتی نمی کرد.انتظار من زیاد 

 طول نکشید

چون پس از یک ساعت مادرم با آن شکم بزرگش وارد شد از دیدن من بسیار تعجب کرد و این در لحن صحبتش 

 که گفت:ثمره!تو تو

ی به طور کامل هویدا بود من به سوی او دویدو اما وقتی به او رسیدم فقط دستم را در دست گرفت اینجا چیکار می کن

 و من مانند

هر کودک دیگر که پس از مدتی طوالنی به مادرش می رسد منتظر بو سه ای از طرف او بودم اما چنین نشد.خانم 

 خدمتکار ماجرا

د وقتی صحبت های خدمتکار تمام شد دست مرا رها کرد و با را برای او تعریف کرد و او بع دقت گوش فرا دا

 عصبانیت گفت:همین

االن با او تماس می گیرم و آن به سمت تلفن روانه شد.قصد داشتم به دنبال او بروم که آن خانم مانع شد و مرا به 

 جای اول

خارج شد و سپس روی مبلی مقابل  راهنمایی کرد چند دقیقه ای گذشت مادرم از سالنی که تلفن در آنجا قرار داشت

 من

نشست و گفت:چه کار کردی که پدرت تصمیم گرفت تو را به اینجا بیاورد؟هیچ کار فقط نادیا خانم به او گفت که 

 پدر باید بین من

را  و او یکی را انتخاب کند و او هم امروز مرا به اینجا آورد.من آن جمله را گفتم. در حالی که آن زمان حتی معنی آن

 درست
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نمی فهمیدم و فقط آنچه را که شنیده بودم گفتم.مادرم خنده تلخی کرد و گفت:اوهوم که این طور.و سپس بر خاست 

 و به

اتاقی رفت که فکر می کنم اتاق خوابش بود.چون وقتی در اتاق را باز کرد تختخواب بزرگی در آن قرار داشت.حدود 

 نیم

مان به صدا در آمد.خدمتکار به سمت آیفون رفت و پس از آن در سالن را باز ساعت تنها نشسته بودم که زنگ ساخت

 کرد

 و پدر وارد شد آن وقت آن خانم به سمت اتاق مادرم رفت و چند ضربه ای به در نواخت و مادر

با سر و وضعی تغییر کرده از اتاق خارج شد سالم پدرم را به سردی پاسخ گفت و بعد نشسته و شروع به صحبت 

 نمود

 مدت زیادی طول نکشید که صدای هر دو بلند شده درست مانند اواخر زندگی مشترکشان.یکی گفت:تو پدرش

 هستی و موظفی از او نگهداری کنی و دیگری می گفت: تو هم مادش هستی و مسئولیت تو کمتر از من نیست

زل او نگهدارم و پدرم هم می مادرم می گفت:من همسر شخص دیگری هستم و نمی توانم فرزند تو را در من

 گفت:من

 شوهر شخص دیگری هستم و او فقط فرزند من نیست تو هم در برابر او مسئولی صحبت آنها دیگر تمسخر آمیز ت

ر از گذشته بود.همه ی زن و شو هرانی که از یکدیگر جدا می شوند بر سر بزرگ کردن فرزندشان اختالف دارند و 

خواهد اما آن دو بر سر نگهداری نکردن از فرزندشان با هم اختالف داشتند و هیچ یک  هر یک بچه را برای خود می

 حاضر به قبول من بیچاره

 نبود و من چون توپی که میان دو بازی کن قرار می گیرد و منتظر است تا ببیند ضربه را کدام یک می زند و او باید

ه کدام منزلها باید بروم در اینجا متندگارم و یا به آنجا بر می گردم به کدام دروازه برود من نیز منتظر بودم تا ببینم ب

 شاید

نزد پدر و شاید نزد مادر شاید هیچ کدام و حتی توپ هم شانسی بیشتر از من دارد زیرا باالخره وارد یک دروازه می 

 شود.

 حالم نمی سوخت و مرابله من به آن دو نگاه می کردم گری میکردم منتظر بودم.اما دل هیچ کدامشان به 

نمی خواست و نمی پذیرفتوگویی هیچ کدام احساس مسئولیت نمی کردند و خود را موظف نمی دانستند.باالخره پدرم 

 گفت:

پس یک ماه پیش من و یک ماه پیش تو باشد این طوری برای هر دومان بهتر است اما باز هم این مادرم بود که 

به سرپرستی از فرزندش چه رسد به یک ماه باالخره پدر ناچار شد مرا با  مخالفت میکرد حتی یک روز هم حاضر

خود ببرد وقتی عزم رفتن کرد من با همان چشمان اشک آلود به سوی مادرم دویدم و همان طور که بر روی مبل 

م را در تنشسته بود صورتش را بو سیدم و این بار بوسه مرا بی جواب نگذاشت سپس به سمت پدرم رفتم و او هم دس

 دست گرفت و با خود برد وقتی به منزل بازگشتیم نادیا با تعجب گفت:دوباره او را آوردی؟چطور شد؟

کمی صبر کن تا راهی پیدا کنم مادرش حاضر به قبول او نیست باید به فکر چاره ای دیگر باشم.چند روز بعد پدر با 

 ایی راهنمایی کردمردی غریبه وارد خانه شد ابتدا آن مرد را به سالن پذیر
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و سپس خودش وارد آشپز خانه شد و آرام چند کلمه ای با نادیا صحبت کرد و دوباره به سالن پذیرایی بازگشت 

حدود یک ساعت آن غریبه در منزل ما بود وقتی او رفت پدر از من خواست که به اتاق خودم بروم و خودش با نادیا 

صحبت می کردند بنابراین آمدن آن مرد به آنجا نیز به من مربوط مشغول صحبت شد حتم داشتم که در مورد من 

میشد ماجرا هر چه بود آن شب هم همچون شبهای دیگر گذشت اما فردا دیگر مثل روز های گذشته نبود. ساعت 

هشت صبح روز بعد پدر پس از صرف صبحانه خطاب به من گفت:فکر می کنم حاال دیگر خودت می توانی لباست را 

 درسته؟بپوشی 

تو دیگر بزرگ شدی پس بلند شو و خودت لباست را عوض کن می خواهم تو را بیرون ببرم.من به اتاقم رفتم لباسی 

را روی تختخواب دیدم و چمدانی را کنار آن با وجودیکه کودک شش ساله ای بیش نبودم خطر را حس کردم برای 

 لحظه ای قلبم از تپش ایستاد

دلم می خواست فریاد کشیده و بگویم:این بار دیگر قصد داری مرا به کجا ببری ؟دیگر دیگر دستانم می لرزیدند 

پیش چه کسی؟و ای کاش آن قدرت را داشتم تا بتوانم بپرسم:مگر وجود من در این خانه چه زیانی به شما می رساند 

 گر بزرگ شده بودم زیرا که میکه نمی خواهید مرا در اینجا ببینید؟این پرسش را باید از نادیا می پرسیدم حاال دی

فهمیدم درک میکردم و می دانستم که هیچ کس مرا نمی خواهد نه پدر و نه مادر لباسم را پوشیدم اما هنوز خوب 

نمی توانستم موهایم را ببندم و آنها را همان طور که بر روی شانه هایم ریخته بود رها کردم به چمدان هم اهمییت 

ن من از اتاق نادیا به آنجا رفت و چمدان را آورد و به دست پدرم به منزل ما آمده بود ندادم و از اتاق خارج شد

گفتم:خداحافظ و دستم را در دست پدر قرار دادم میدانستم که این رفتن بازگشتی را به دنبال ندارد پس باید 

ردارم دست پدر را رها ش کرده بودم عروسکم را براموخداحافظی می کردم با همه چیز و حتی با خانه من که ف

کردم و با سرعت به سمت اتاقم رفتم عروسکم را برداشتم و متکای روی تختم را بوسیدم و گفتم :خداحافظ 

خداحافظ اتاق خوبم وبا همان سرعت از اتاق خارج شدم به سوی پدرم رفتم و دوباره دستم را در دستش قرار دادم و 

ت نادیا چرخاندم می خواستم این بار او را با دقت نگاه کنم تا چهره اش را همانطور که ایستاده بودم صورتم را به سم

هرگز فراموش نکنم به راستی که زیبا بود.پدر نزدیک یک پارک توقف کرد به من گفت:پیاده شو خودش نیز همین 

 کار را کرد هر دو وارد پارک شدیم

ت داری وسایل بازی بود اما میل به بازی نبود به من گفت: برو بازی کن تاب سرسره و هر بازی دیگری که دوس

دیگر شوقی نبود نباید بازی میکردم.حاال باید می گریستم اما این کار را هم نکردم وقتی او بی میلی مرا دید 

گفت:بسیار خوب پس بلند شو تا برویم از پارک خارج شدیم و به سمت مغازه های روبه رو رفتیم وارد یک قنادی 

بستنی خرید و به من داد سپس هر دو به سمت اتومبیل روانه شدیم چند خیابان را پشت سر  شدیم و پدر یک

گذاشتیم سپس وارد کو چه ای شدیم کوچه ای بزرگ و طوالنی باالخره روبه روی ساختمانی اتومبیل متوقف شد از 

های ظه آقایی با قد متوسط و مواتومبیل پیاده شدیم و به سمت آن ساختمان رفتیم پدر در را فشار داد پس از چند لح

 ژولیده و لباس خواب در را باز کرد به نظر سی ساله می آمد تقریبا همسن و سال پدرم بود

اما ظاهرش مانند او نبود نه به زیبایی او و نه به خوش لباسی او همان لحظه ی اول از چشماش درشت و سیاه او می 

و خود تا سالن پذیرایی ما را همراهی کرد وقتی نشستیم به بهانه ی ترسیدم از ما دعوت کرد که وارد منزل شویم 

تعویض لباس از ما جدا شد و پس از چند دقیقه پدرم گفت:سعی کن دختر شجاعی باشی می خواهم تو را به این 

 خانواده بسپارم و مدتی دیگر می آیم و تو را می برم
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فراهم می کنند در همین هنگام آن مرد وارد شد حاال دیگر آنها از تو نگهداری می کنند و هر چه بخواهی برایت 

لباسش تغییر کرده و موهایش مرتب شده بود به دنبال او خانمی وارد شد و سالم کرد و آن مرد گفت:ایشان همسر 

 من هستند با او آشنا شوید.

من سالم کردم آن  ر برخاست و گفت:خوشبختم خانم و سپس به من اشاره کرد و گفت این دختر من ثمره است

 خانم به سالمم پاسخ گفت

و ادامه داد:خوشحالم از اینکه صاحب دختر کوچولوی زیبایی مثل تو شوم.نمی توانستم باور کنم که پدرم می خواهد 

مرا به آنها بسپارد و برود او چطور می توهانست چنین کاری کند؟!مگر من فرزند او نبودم مگر همان ثمره ی 

شش سال برایم زحمت نکشیده بود ؟!پس چگونه می توانست مرا این طور تنها بگذارد و برود؟!  عشقش نبودم مگر

آن خانم به سمت حیاط اشاره کرد و گفت:به آنجا برو عزیزم!ما در حیاط یک تاب بستیم می توانی بروی و بازی کنی 

کرد برخاستم و مسیر حیاط را در پیش  من تمایلی به رفتن نداشتم اما اشاره ی پدر و تایید او مرا مجبور به رفتن

گرفتم وقتی وارد آنجا شدم تاب را دیدم که در سمت راست قرار داشت از دو پله پایین رفتم و بر روی تاب نشستم 

 کمی خود را تکان دادم تا در حالت سکون نباشم حاال بهتر بود خودم تاب می خوردم و افکار کودکانه ام

هنوز نمی توانستم باور کنم که دیگر پدر با من نخواهند بود یعنی نمی خواستم باور  همچون چرخ و فلک می چرخید

کمک باورش و قبولش وحشتماک بود من دیگر مادر را نمی دیدم هر دوی آنها را دوست داشتم گرچه آنها مرا نمی 

ا نخواهند زیرا برای آنها خواستند و دوست نداشتند اما من به آنه نیاز داشتم از طرفی آنها هم حق داشتند که مر

یادگار یک عشق تمام شده بودم عشق میان آنها از بین رفته و نابود شده بود پس باید ثمره و خاطره ی آن هم از 

بین می رفت و نابود میشد چند دقیقه ای گذشت تصمیم گرفتم نزد پدرم بر گردم می خواستم با او باشم وقتی وارد 

صحبت بود او گفت:هر ماه می توانید نزد آقای کریمی بروید و سود پول را بگیرید سالن پذیرای شدم پدرم مشغول 

پدرم مقداری پول نزد یکی از دوستانش یعنی همان آقایی که روز قبل به منزلمان آمده بود و این خانواده را به پدرم 

ای خودش بردارد و بقه به عنوان معرفی کرده بود سپرده بود تا با آن پول کار کند و هر ماه مقداری از سودش را بر

 خرجی من به

این خانواده بدهد یعنی در حقیقت پولی که برای من خرج می شد توسط پدرم تامین شده بود نه آن آقا آنها فقط 

سرپرستی مرا بر عهده گرفته بودند و این ثابت میکرد که من نمی توانم حکم فرزند حقیقی شان را داشته باشم.پدر 

آن حرف خواست برود.نه او نباید می رفت باید مرا با خود می برد.اما او به سمت من آمد و صورتم را  بعد از گفتن

بوسید و گفت:من می روم و همان طور که گفتم مدتی دیگر می آیم و تو را با خود می برم قول بده دختر خوبی باشی 

 و گفتم:نه نه پدر مرا تنها نگذار. همان طور که تا به حال بودی.دیگر قادر به تحمل نبودم گریه کردم

مرا با خودت ببر من می ترسم نمی خواهم اینجا بمانم دلم می خواهد با تو باشم.چشمان پدر سرشار از اشک بود 

شاید اگر آن خانم جلو نمی امد و اجازه می داد کمی دیگر به او التماس کنم پشیمان می شد و مرا با خود می برد اما 

 نداد و گفت:این چه حرفی استآن خانم اجازه 

عزیزم ما تو را دوست داریم تو مثل فرزند خود ما هستی چرا باید از ما بترسی سعی نکن پدرت را ناراحت کنی آن 

هم حاال که می خواهد برود سپس خطاب به پدرم گفت:خیالتان راحت باشد.از او خیلی خوب نگهداری می کنیم.و 

فت:قول می دهم زود بر گردم اما می دانستم او دروغ می گوید و آگاه بودم که این دوباره پدر صورتم را بوسید و گ

رفتن هرگز برگشتی به دنبال نخواهد داشت.بله می دانستم او می رود و مرا برای همیشه تنها می گذارد همچنان می 
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ور معطل کنم او همینطگریستم.او دیگر صبر نکرد و خیلی سریع گفت:خداحافظ هر چه زودتر بروم بهتر است اگر 

گریه می کند.و آن وقت با سرعت به سمت در حرکت کرد و آن آقه به دنبال او .می خواستم به دنبالش بروم اما باز 

 هم

 آن خانم اجازه نداد و دست مرا گرفت و به سمت اتاقی برد در آنجا را باز کرد و گفت:

تخوابی که به من نشان داد تختخواب سفید رنگ کوچکی هم ببین اینجا اتاق توست این هم رختخوابت.غیر از آن تخ

 در آنجا بود که نمی دانستم متعلق به کیست.و حتی به آن هم

 نزدیک هم نشدم تا ببینم کسی درون آن خوابیده است یا نه.فقط گریه میکردم.آن اتاق را نمی

 پدرمخواستم.به آن تختخواب عالقه ای نداشتم.من کودک شش ساله ای بودم که 

را طلب می کردم و مادرم را می خواستم.اما هیچ یک را نداشتم پس باید آنچه را که آنها به من می دادند می 

 پذیرفتم و غیر از آن را درخواست نمی کردم ولو آنکه در منزل پدرم بهتر

 از آن را داشتم.حاال زمانی بود که باید خود را به دست سرنوشت می سپردم تا هر طور که

 ی خواهد با من بازی کند زیرا نمی توانستم آنچه را که خود می خواهم انجام دهم.م

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

دو ساعت پس از رفتن پدرم هنگامی که در حیاط نشسته و عروسکم را در دست گرفته بودم ناگهان صدای گریه ی 

 ادی طول نکشید که آن خانم با بچه ای تقریبا یک ساله واردکودکی را شنیدم و مدت زی

حیاط شدواو فرزند آنها بود.در حالی که بعد ها فهمیدم آنها به پدرم دروغ گفته اند و پدرم به این اطمینان که آنها به 

 دلیل اینکه فرزندی ندارند مرا همچون فرزند خود دوست خوانهد داشت و از من خوب

کرد مرا به دست آنها سپرد و رفته بود.آن خانم به سمت تاب رفت و بچه را بر روی آن قرار داد د  نگهداری خواهند

 تاب را آرام آرام تکان داد.پس از چند لحظه مرا صدا کرد و گفت: ببین دختر جان این پسر

نی.می دانم که تو هنوز من علی است و تو باید از فردا در نگهداری کردن از او و بقیه ی کارهای خانه به من کمک ک

 زیاد بزرگ نیستی و کار چندانی نمی توانی انجام دهی.اما دست کم می توانی

او را نگه داری تا من کارهایم را انجام دهم.و سپس عروسکم را از دستم گرفت و در ازای آن علی را به دستم دادو 

 گفت:

هم عروسک داری و هم به من کمک  به جای یک عروسک مصنوعی این عروسک واقی را بغل کنوآن وقت

 کردی.من که از

 صحبتهای او چیز زیادی نمی فهمیدم.

اما به هر حال از اینکه عروسکم را از من جدا کرده بود بسیار ناراحت بودم و این تازه اول کار بود.روز اول عروسکم 

 را از من جدا کردند

لیف اضافه تر.آن بچه برای مدت کوتاهی آرام بود اما پس از گرچه شبها می توانستم با آن باشم و روز های دیگر تک

 چند دقیقه

 شروع به گریه نمود که خوشبختانه مدت

زیادی از آغاز گریه ی او نگذشته بود که لیال مادر او مرا برای ناهار صدا کرد.وقتی وارد آشپزخانه شدم هر دوی آنها 

 ول غذا خوردن بودند.یعنی لیال و شوهرش که عباس نام داشت سر میز مشغ
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هنگامی که وارد شدم لیال بچه را از من گرفت و گفت:بنشین و سپس بشقاب غذایی را مقابلم قرار داد میل چندانی به 

 غذا

 نداشتم و مایل بودم به آن اتاقی که لیال گفته بود

ند قاشق غذا نخوردم و بقیه آن به من تعلق دارد بروم و فقط گریه کنم.اما چاره ای جز خوردن غذا نداشتم.با زور چ

 را کنار گذاشتم.

آنها هم مرا مجبور نکردند که تمام غذایم را بخورم.به هر حال پس از صرف غذا دوباره لیال علی را به دستم داد و 

 گفت:این را هم به او بده تا بخورد.

ی به اتاق رفتم.او را بر روی تختخوابشیشه ی شیر را گرفتم و همراه بچه که به سختی آن را در بغل حفظ کرده بودم 

 که در

 اصطالح تختخواب من بود

قرار دادم و شیشه را به دهانش گذاشتم خوشبختانه بچه آرامی بود و مراقبت از او چندان مشکل نبود.شیر درون 

 شیشه تمام

وردن شیر به خواب می شد.اما او هنوز نخوابیده بود.و من چون معموال بچه های کوچک را دیده بودم که پس از خ

 روند فکر کردم

حتما باید آنقدر بخورد تا بخوابد.به همین دلیل بچه را همان طور که بر روی تختخواب بود رها کردم و شیشه را به 

 آشپزخانه بردم تا

 رمادرش دوباره در آن شیر بریزد وقتی وارد آشپزخانه شدم و شیشه را دادم گفتم:خوابش نبرد یک شیشه شیر دیگ

 بدهید تا

برایش ببرم.لیال گفت:نیازی نیست تازه از خواب بیدار شد دیگر نمی خوابد.حاال برو با او بازی کن.وقتی کارم تمام 

 شد می آیم

و او را از تو می گیرم برو و مراقبش باش!متاسفانه هنوز از آشپزخانه خارج نشده بودم که صدای جیغ بلندی را 

 شنیدم

 دیدم که با سرعت به سمت اتاق دوید.و در پی آن لیال را 

من هم به دنبال او رفتم.وقتی وارد اتاق شدیم بچه از روی تخت بر زمین افتاده بود.لیال او را بلند کرده و ر آغوش 

 گرفت و سپس

 دعوای سختی با من کرد که چرا او را آن طور بر روی تخت رها کرده و به آشپزخانه رفته ام.

رداشت و از اتاق خارج شد.البته شانس آورده بودم که تازه روز اول ورودم به آنجا بود و مجبور و آن وقت بچه را ب

 بود کمی با من

مدارا کند تا موجب آزارشان نشوم.به هر حال من که خیلی ترسیده بودم و دلم از دعوای او به شدت گرفته و از قبل 

 د یکزمینه داشتم بر روی تخت دراز کشیده و گریه کردم.حدو

 ساعت از شروع گریه ام گذشته بود اما هر چه تالش می کردم

نمی توانستم آرام باشم و به گریه ام خاتمه دهم و از ته دل باز هم مایل به ادامه دادن آن بودم.تا اینکه در همان 

 حالت به خواب
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 رفتم.زنگ ساعت پنج بعد از ظهر را اعالم میکرد که از اتاق خارج شدم

حیاط شدم لیال در حال شستن لباسها بود و بچه در اتاق خوابیده بود.از شانس بد من مدت زیادی به طول  وقتی وارد

 نینجامید که

 صدای گریه اش به گوش رسید و به دستور لیال به اتاق رفتم که بچه را آرام کنم.

وحشت داشتم با آنکه او  عباس هم در منزل نبود و این باعث خوشحالیم بود.نمیدانم چرا نسبت به او احساس

 مهربانتر از لیال

 بود.البته در روزهای بعد دیگر هرگز محبتی در رفتار و چهره

لیال نسبت به خود ندیدم.یک هفته از آمدن من به منزل آنها می گذشت که خانه را فروخته و در محل دیگری خانه 

 خریدند.آن زمان

 فهمیدم علت این عمل آنها را نمی دانستم اما بعد ها

فروش خانه و اقامت در محل دیگر به آن دلیل بود که اگر زمانی پدرم پشیمان شد و به دنبالم آمد دیگر مرا نیابد.به 

 هر حال فایده ی

 زیادی از پول پدرم که دست آقای کریمی داده بود به

ده و رنگ و رو رفته ی آنها می رسید که حتی یک صدم آن هم خرج من نمیشد.لباسهایم که به لباسهای کوچک ش

 فرزندان

 خواهر و برادر لیال محدود میشد.خوراک چندانی هم که نداشتم.

فقط وقتی به مدرسه می رفتم مقدار کمی از آن پول خرج من میشد.زیرا به هر حال مجبور بودند برایم لوازم التحریر 

 تهیه کنند

 آنهم فقط ماهی یک پاک کن و یک تراش و هفته ای یک مداد

و دفتر هم هر زمان که پر میشد باید ابتدا کلیه ی بر گهای سیاه و نوشته شده ی آن را به لیال نشان میدادم تا دفتری 

 به من می

 داد من ناچار بودم آنقدر دقت کنم تا صحیح بنویسم که مبادا پاک کنم

کنم. البته باز هم خساست بهتر از  در اثر پاک کردن زیاد تمام شود ومجبور شوم دنباله ی ماه را بدون پاک کن سر

 آن بود که اصال

 به مدرسه نروم.زیرا ابتدا لیال با مدرسه رفتن من موافق نبود اواخر شهریور ماه هم فرا رسیده بود

اما هنوز در مدرسه ای ثبت نام نشده بودم تا باالخره یک روز عصر عباس آقا به خانه آمد و موضوع مدرسه رفتن مرا 

 ورد وبه میان آ

 گفت:ببینم لیال این بچه را در مدرسه اس نوشتی؟دیگر کم کم باید ثبت نام شود چون چیزی

به پایان تعطیالت تابستان نمانده و به زودی مهر ماه فرا می رسد و باید به مدرسه برود.لیال هم که عالقه ی چندانی به 

 مدرسه

 رفتن من نداشت با بی تفاوتی گفت:زیاد هم مهم

تو هم عجله نکن باالخره می روم و اسمش را می نویسم.فردای آن روز همراه او به مدرسه رفتیم.وقتی به آنجا نیست 

 رسیدیم
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 چند کودک را دیدم که دست در دست مادرشان از مدرسه خارج

 دمی شدند مثل اینکه آنها هم برای ثبت نام آمده بودند.دیدن مادر و فرزندی که دست در دست یکدیگر داشتن

 مادرم را به خاطرم

آورد و احساسی در من ایجاد کرد که به شدت او را طلب می کردم بیش از همه چیز احساس دلتنگی می کردم و می 

 خواستم

در کنارم باشد و برای اولین بار با او وارد مدرسه ای شوم.اما به هر حال چاره ای نبود جز انکه با لیال وارد مدرسه 

 شوم.وقتی وارد

دختری دیگر همراه مادرش از دفتر خارج شدند و در حالی که از پله های دفتر پایین می آمدند پایش پیچ  شدیم

 خورد و چیزی

نمانده بود با سر به زمین بیفتد که مادرش دست او را محکم گرفت و مانع زمین خوردن او شد.سپس صورت او را 

 بوسید و

که خود را به جای آن دختر و مادرم را به جای مادرش تصور کردم گفت:مواظب باش عزیزم. و در همین لحظه بود 

 اگر چه چنین

تصوری برای من که کودک شش ساله ای بیش نبودم بسیار زیاد بود اما من محبت را می فهمیدم و معنای وجود پدر 

 و مادر و

 حضور آنها در کنار فرزند را درک می کردم

ه تنها در ماه های اول آن هم فقط برای لحظه ای رها شدن از تنهایی که بعد ها و از چنین تصوراتی لذت می بردم.البت

 به آن

 عادت کرده و آن تصورات را نیز فراموش کردم.به هر حال آن روز در مدرسه چنین تصوری

سبب ایجاد چنان بغضی در گلویم شد که نفس کشیدن را برایم مشکل ساخت.اما چون خیلی سریع وارد دفتر شدیم 

 و حواسم

 به صحبت های خانم مدیر جلب شد آن حالت وحشتناک لحظه ی قبل را فراموش کردم.

و سرانجام پس لز چند سوال از سوی خانم مدیر و قرار دادن چند مدرک روی میز از سوی لیال از مدرسه خارج 

 شدیم.پس از

برو این لباس را اتو کن فردا باید به گذشت سه روز یک اونیفرم رنگ و رفته مدرسه را مقابلم قرار داد و گفت:

 مدرسه بروی.بعد از

 این هم باید یاد بگیری خودت لباسهایت را اتو کنی

 چون من وقت اضافی برای رسیدگی به وضع تو را ندارم.پس از آن هر دو وارد اتاق شدیم..

د و ونیفورم را بر روی میز اتو قرار داابتدا یکی از لباسها ی عباس را اتو کرد و گفت:دیگر باید یاد گرفته باشی.و ا

 گفت:حاال لباست

 را اتو کن مواظب باش

آن را نسوزانی که آن وقت باید با لباس سوخته به مدرسه بروی که در آن صورت مقابل همکالسی هایت خجالت زده 

 می شوی و
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کردم.و آنجا که خدا یاری ام داد لباسم پس از این جمله از اتاق خارج شد.من نیز خیلی آرام و با دلهره لباسم را اتو 

 را

 نسوزاندم.روز اول برای رفتن

به مدرسه اشتیاق فراوان داشتم و تا ظهر لحظه شماری می کردم تا اینکه زمان رفتن فرا رسید و من که از یک ساعت 

 قبل

 لباسم را پوشیده بودم و منتظر ساعت دوازده نشسته بودم کیفم را برداشتم

: خداحافظ لیال خانم!و از منزل خارج شدم.وقتی وارد مدرسه شدم هنوز دانش آموزان زیادی نیامده و با گفتن

 بودند.اما زمانی که

 زنگ مدرسه به صدا در آمد تقریبا همه حاضر بودند.صف تشکیل شد

آنقدر به و پس از یک ربع صحبت خانم مدیر به کالسها روانه شدیم.گرچه روز اول درس چندانی نخواندیم اما 

 مدرسه و درس

 خواندن عال قه مند شده بودم که حتی از گریه ی

یکی از دانش آموزان که مایل بود به خانه برگردد تعجب کردم.خوب شاید او به خانه و خانواده اش وابستگی زیادی 

 داشت اما برای

 من که خانواده ای نداشتم گریه

می آمد.اگر یک سال قبل زندگی ام چنین تغییری نکرده بود به طور و دلتنگی او مفهومی نداشت و در نظرم مسخره 

 حتم من هم

 در گروه همان دانش آموزانی قرار می گرفتم

که یک لحظه هم حاضر نبودند بدون مادرشان در مدرسه باشند.به هر حال من مدرسه مدرسه را به هر مکان دیگری 

 ترجیح می

 قه مند شد. دادم و آن دانش آموز هم به مدرسه عال

روز ها بدون تنوعی می گذشتند.برای من بهترین و متنوع ترین کارها همان درس خواندن بود که پس از کار های 

 سخت خانه به آن

 پناه می بردم.البته کارهای خانه برای من با آن سن

ه میشد.من هم که و سال سخت بود.از همه مهمتر آنکه علی هم روز به روز بزرگتر می شد و بر شیطنش افزود

 مجبور به

 نگهداری از او بودم

در طول روز فرصت کمتری برای رسیدگی به درسهایم داشتم و ناچار بودم شبها تا دیر وقت به درس خواندن 

 بپردازم.

 زالبته آن زمان بیشتر باید می نوشتم و درس خواندنی چندانی نداشتم.اما خوشبختانه با آن همه کار خانه و نگهداری ا

 علی موفق شدم

جز دانش آموزان ممتاز مدرسه باشم و هر سه ثلث را با معدل بیست پشت سر بگذارم.برای همین مسووالن و 

 مربیان مدرسه
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نیز به من عالقه نشان می دادند.تازه به کالس دوم می رفتم که یک روز جمعه پس از صرف ناهار لیال گفت:امروز تو 

 ظرفها را

م من تا به حال ظرف نشسته بودم.اما جارو کردن در برنامه ی روزانه ام بود.هم چنین برای بشور.خیلی تعجب کرد

 ظرف شستن

هنوز خیلی کوچک بودم و حتی دستهام را به سختی می توانستم برای شستن به شیر دستشویی برسانم.یعنی در 

 حقیقت

ند.او چهار پایه ای را زیر پایم قرار داد و مشکل کوتاهی قد بود که لیال خودش بهتر می دانست آن را چطور حل ک

 گفت:بسیار خوب

ظرف شستن را که دیگر یاد گرفتی بارها دیدی من چطور ظرف می شویم حاال حواست را جمع کن چیزی را نشکنی. 

 و آن وقت از

ه هر وقت اینکآشپزخانه خارج شد.من نیز با احتیاط و نگرانی اولین بشقاب را برای شستن به دست گرفتم.اما مثل 

 بیشتر نگران

باشی و بیشتر احتیاط کنی کار خرابتر می شود.زیرا اولین لیوان را که برداشتم بدلیل آنکه لیوان و دستم آغشته به 

 مایع

ظرفشویی بود از دستم لیز خورد و داخل دستشویی افتاده و شکست.نه اینکه دست و پا چلفتی بودم و یا بی عرضه نه 

 !موضوع

که من تا به حال ظرف نشسته بودم و هنوز هم برای این کار خیلی کوچک بودم.به طور حتم هر بچه ی  این بود

 دیگری در سن و

سال من اگر مجبور به این کار میشد این مشکل را داشت.به هر حال لیال که صدای شکسته شدن لیوان را شنیده بود 

 به آشپز

صبانیت فریاد زد:چه کار کردی دختر؟لیوان را شکستی؟مگر نگفتم مواظب خانه را شنیده بود به آشپزخانه آمد و با ع

 باش اگر هر

 دفعه بخواهی یک لیوان یا چیز دیگری بشکنی که سر یک هفته تمامی اسباب و اثیه ام بر باد هوا می رود!!و در خاتمه

 رد و در سطل زبالهسرزنشهایش یک سیلی محکم به صورتم زد.سپس تکه های شکسته شده ی لیوان را جمع ک

 ریخت و مرا از

آشپزخانه بیرون کرده و خودش دو لیوان باقیمانده را شست.البته بیرون شدن من از آشپز خانه به آن معنا نبود که 

 دیگر از ظرف

شستن معاف شوم.بلکه از آن روز به بعد شستن ظرفها از کارهای مهم و اساسی برنامه ی روزانه ام شد.درست مثل 

 قراراینکه 

داد امضا کرده باشم هر بعد از ظهر که از مدرسه باز می گشتم ظرفها در ظرفشویی انتظارم را می کشیدند هرگز 

 اتفاق نیفتاد

یک روز هنگام مدرسه رفتن غذا آماده باشد و من گرسنه به مدرسه نروم.بسیاری از بعد از ظهر ها هم غذایی از ظهر 

 باقی
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سنگی را تا شب تحمل کنم.البته نه اینکه حق خردن هیچ چیز را نداشته باشم نه.دست کم نمانده بود و ناچار بودم گر

این اجازه را داشتم که با نان و پنیر رفع گرسنگی کنم.اما متسفانه من از پنیر بیزار بوم و همین موضوع سبب شد یک 

 بار تمام روز را گرسنه بمانم..

ه نمی توانستم پنیر بخورم ناچار شدم از خوردن صبحانه صرف نظر چون صبح کره ای برای صبحانه نبود من هم ک

 کنم.ظهر هم که

طبق معمول غذا حاضر نبود و گرسنه به مدرسه رفتم.امیدوار بودم دست کم بعد از ظهر که به خانه بر می گردم 

 غذایی برای

یچ غذایی از ظهر باقی نمانده بود و خوردن باقی مانده باشد.اما وقتی لباسهیم را عوض کردم و به آشپزخانه رفتم ه

 ظرف های

کثیف هم در انتظار شسته شدن به سر می بردند.و آن زمان بود که به شدت احساس اندوه کردم.نه به خاطر نبودن 

 غذا و نه به

ت دخاطر گرسنگی که آزارم میداد.نه اینها چیزهایی بودند که هرگز برایم اهمیتی نداشتند و در حقیقت به آنها عا

 کرده بودم و از

دوستان بسیار نزدیکم به حساب می آمدند.به هر حال خواهش آن شکم گرسنه را میشد با یک تکه نان پاسخ گفت 

 اما روح آزرده

ام را نمیشد قانع کرد. و اندوه هم به این دلیل بود که احساس کردم در دنیا حتی یک نفر هم وجود ندارد که کمی به 

 من فکر

که همکالسی هایم هر روز که به مدرسه می آمدند از رفتار پدر مادرشان برای یکدیگر تعریف  کند.در حالی

 میکردند و اینکه چطور

آنها را مجبور به خوردن غذا می کنند تا گرسنه به مدرسه نروند و من در حسرت روزی بودم که یک نفر مقدار کمی 

 غذا کنار بگذارد

وید که آن را برای من گذاشته است.آن زمان است که انسان به خودش امیدوار وهنگامی که به خانه بر میگردم بگ

 می شود که

باالخره کسی هم در فکر او هست.اما هیچ کس حتی آن مقدار غذای کم و معمولی را هم برای من کنار نمی 

 گذاشت.و این از

م یدی را گلویم رابست دیگر نتوانستهر موضوعی برایم مهمتر بود.با دیدن این وضع اشتهایم از بین رفت.بغض شد

 مانع سرازیر

شدن اشکهایم شوم و به اتاق برگشتم و تا توانستم گریه کردم و در همان حال آرزو کردم تا روزی فرا رسد که 

 وجودم برای

ز ودیگران دارای اهمیت باشد و به آن ارزش دهند.نه اینکه مرا فقط برای استفاده ی خودشان بخواهند.پس از آن ر

 دیگر در انتظار

دیدن کوچکترین محبت و اهمیتی از لیال نبودم زیرا درک کردم مادرم که فرزند خودش بودم آن طور بی تفاوت مرا 

 کنار زد و رفت پس
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از یک غریبه چه توقعی باید داشت.روز های دیگر همچنان سپری شدند و من به سال سوم ابتدایی قدم گذاشتم اما 

 هنوز با هیچ

ارتباط برقرار نکرده بودم و خیال انتخاب کردن هیچ دوستی را نداشتم می دانستم اگر برای خود دوستی  دختری

 انتخاب کنم با

گذشت زمان و برقرار شدن صمیمیت بیشتر میانمان از زندگی ام با خبر خواهد شد و این همان چیزی بود که همیشه 

 از آن بیزار

دگی و از خانه و خانواده یکدیگر سوال می کنند به منزل یکدیگر می روند .و بودم.به هر حال همیشه دوستان از زن

 سپس ارتباط

نزدیک و نزدیکتر می شود و من که نمی خواستم کسی از زندگی ام چیزی بداند ترجیح دادم با هیچ کس ارتباط 

 برقرار نکنم.و تا

آن خانم پوریان مدیر مدرسه ام بود.او را بسیار آن زمان تنها یک نفر بود که از حقیقت زندگی ام با خبر بود. و 

 دوست می داشتم و

او نیز بیش از هر کس در دنیا به من محبت میکرد.البته مدت زیادی نبود که از زندگی ام باخبر شده بود و من در 

 همان سال سوم

از  نی نداشتم و بسیاریابتدایی سرگذشتم را برایش تعریف کرده بودم سر گذشتی که خودم هم از آن اطالع چندا

 مطالب برای

خودم هم مبهم و نا معلوم بود.البته ابتدا از گفتن آن به خانم پوریان خودداری میکردم.اما او بسیار کنجکاو بود که 

 بداند چرا تا این

ردم که او کحد به تنها بودن و کناره گرفتن از دیگران عالقه مندم.و من پس از مدتی دریافتم و یا به عبارتی احساس 

 رازدار خوبی

است و از سوی دیگر خود را محتاج می دیدم که برای یک نفر صحبت کنم و خوشبختانه شخص مناسبی را برای ان 

 کار انتخاب

کرده بودم.او خیلی خوب مرا درک میکرد.چون فرزندی نداشت و مرا چون فرزند خود دوست می داشت و محبتی 

 در حد یک مادر

داد این را بارها و بارها برایم گفت شاید تکرارش به آن دلیل بود که این باور را در من زنده کند که به من نشان می 

 مادری دارم و

می توانم به او همچون یک مادر دلسوز تکیه کنم.اما این مادر دلسوز هم به من وفادار نماند و این تنها همدمم نیز 

 پس از مدت

ان همان سال مدیر مدرسه عوض شد و او به جای دیگری انتقال یافت البته در کوتاهی تنهایم گذاشت.چون در پای

 سال چهارم

متوجه این حقیقت تلخ شدم.و آن هم هنگامی که پس از سه ماه تعطیلی با اشتیاق فراوان وارد مدرسه شدم و با کمال 

 تاسف
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گریستم.به راستی که تنها شده بودم  شخص دیگری را در جای او دیدم تا مدتها از این موضوع ناراحت بودم و می

 تنهای تنها و

حال تنها دوستان مرا اشک و غم و تاریکی تشکیل می دادند.به هر حال ناچاربودم خودم را با آنچه که پیش می آید 

 وفق دهم و با

ت و غمها التمام مشکالت کنار بیایم مگر برای همین امر ساخته نشده بودم؟البته که من فقط برای مقابله با مشک

 ساخته شده

در آن زمان این موضوعها تمام ذهن مرا به خود مشغول ساخته بود.سال چهارم کارهایم خیلی زیاد شده بود.کلیه 

 کارهای خانه به

عهده ی من بود و حاال مجبور بودم ار دو کودک نگهداری کنم.یک ماه به باز شدن مدرسه ها باقی مانده بود که لیال 

 پسر دیگری به

دنیا آورد و کار مرا زیادتر کرد.علی هم بزرگتر و شیطان تر شده بود حاال دیگر پنج سال داشت البته بزرگ شدنش 

 کار مرا آسان

نمی کرد بلکه مجبور بودم بیشتر مراقبش باشم او بچه بسیار کنجکاوی بود به همه چیز دست می زد و باید تمام 

 مدت مراقب

ناکی دست بزند.سه ماه از سال چهارم گذشته و امتحانهای ثلث اول شروع شده بود و می بودم که مبادا به چیز خطر

 لیال هم

که مطلقا درک نداشت هوس سینما رفتن به سرش زده بود و قرار شده بود بعد از ظهر که عباس به خانه می آمد 

 همراه او به

ا به گردش می رفتند و بچه ها را برای من می سینا برود و من هم باید در خانه بمانم و طبق معمول که خانم و آق

 گذاشتند از آن

دو نگهداری کنم.متاسفانه فردای آن روز هم امتحان جغرافی داشتم.وقتی از مدرسه برگشتم و متوجه ی این موضوع 

 شدم

 بدون چیزی نمانده بود بزنم زیر گریه.اما من حتی حق اعتراض کردن هم نداشتم و باید هر کاری که او می گفت

 هیچ عذرو بهانه

ای انجام می دادم در غیر این صورت باید خود را آماده ی کتک حسابی می کردم.عالوه بر آنکه پس از کتک به هر 

 حال باید خود را

آماده یک کتک حسابی میکردم.عالوه بر آنکه پس از کتک به هر حال باید کار را انجام می دادم.زیرا او منتظر بود 

 ینکه با کوچکتر

خطایی که مرتکب می شوم مرا به باد کتک بگیرد.به همین خاطر خیلی مراقب بودم مبادا کاری که بر خالف میل 

 اوست انجام

دهم تا او عصبانی شود.آن شب بدون هیچ حرفی بچه هارا نگه داشتم اما نمی دانستم چطور درس بخوانم.مراقب علی 

 باشم
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م عماد مرتب گریه میکرد و نمی دانستم چطور آرامش کنم.هر کاری می یا برای عماد شیر درست کنم.از طرفی ه

 کردم باز هم

گریه میکرد.وقتی که بن بست رسیدم و همه راهها را از بازی کردن با او گرفته تا الالیی گفتن بی نتیجه دیدم خودم 

 هم نشستم

بچه انقدر نق می زند؟فردا هم که امتحان و شروع به گریه کردم و در همان گفتم:آخه خدایا چی کار کنم!؟چرا این 

 دارم وقت هم

است چرا اینها نمی آیند.معلوم نیست کجا  9که ندارم آخه حاال چه وقت سینما رفتن بود.حاال هم دیگر ساعت 

 رفتند.آخه یک فیلم

به گریه  که انقدر طول نمی کشد.واقعا صحنه ی مسخره ای شده بود.چون علی هم که دید من گریه می کنم شروع

 کرد.و حاال

هر سه با هم می گریستیم.یک مجلس عزای درست و حسابی شده بود تنها یک جنازه ی بی روح در وسط خانه کم 

 بود که

 بنشینم باالی سرش.و از همه مهمتر و مسخره تر این است که انسان صاحب پدر و مادری باشد که هر کدام به تنهایی

باشند و برای تک تک آنها بهترین و کاملترین امکانات و رفاه را فراهم کنند و حاال می توانند چندین فرزند داشته 

 تنها فرزندشان در منزل

یک غریبه کلفتی کند و از بچه های آنها نگهداری نماید هیچ راه دیگری جز این برای ادامه زندگی نبیند.آیا چنین 

 پدر و مادر

ی بود که به آنها بگوید آخر شما که فرزند نمی خواستید چرا او را بدنیا بی احساسی سزاوار انتقام نبودند؟و آیا کس

 آوردید که

حاال اینطور بی رحمانه او را رها کنید و بروید؟و اگر می خواستید چرا حاال آنقدر بی تفاوت از کنارش گذشتید تا آنجا 

 که حتی یک

را کردید چرا به آن نگاه جواب ندادید؟در همان هنگام  نگاه به چشمان لبریز از التماس او نینداختید و اگر این کار

 که هر سه در حال

گریه کردن بودیم زنگ در به صدا در آمد وقتی در را باز کردم لیال و عباس را دیدم که با خوشحالی وارد 

 شدند.خوب واضح است

پیدا می کند.وقتی آنها را دیدم بعد از یک هوا خوری و دیدن یک فیلم زیبا هر انسانی روحیه ی تازه و پر نشاطی 

 خیلی عصبانی

 شدم.لیال با بی تفاوتی پرسید:گریه کردی؟بچه ها کجایند؟

 و بعد که وارد شد و آن دو را در حال گریه را دید با عصبانیت فریاد زد:دختر

 چه کار کردی؟چرا بچه ها گریه می کنند؟

ستی به سر علی کشید و یک شکالت در دهانش و بعد به طرف آنها رفت و عماد را در آغوش گرفت و د

 گذاشت.دوباره به من
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گفت:معلوم است تو با این بچه ها چه کار کردی؟چرا گریه می کنند؟و من با صدای بغض آلودی گفتم:هر کاری 

 میکردم عماد آرام

د هایم فریانمی گرفت.خودم هم گریه ام گرفت.وقتی من گریه کردم علی هم شروع به گریه کرد در بین صحبت

 زد:ای احمق واقعا

است او با شنیدن 9/03که و من ادامه دادم تازه اصال نتوانستم درس بخوانم فردا هم امتحان دارم حاال هم ساعت 

 این حرف بیشتر

عصبانی شد و گفت:درس خواندن از بچه های من واجب تر است؟!تو خجالت نمی کشی؟یکی نبود به او بگوید سینما 

 رفتن

هات وجب تر است؟سپس خطاب به عباس گفت:دیگر الزم نکرده او درس بخواند همین قدر که خواندن و ازبچه 

 نوشتن را یاد گرفنه

کافی است.من دیگر اجازه نمی دهم به مدرسه برود.عباس با مالیمت گفت:این طور صحبا نکن عزیزم!کمی فکر 

 آینده را بکن

ن وقت می دانی چه میشود؟به نظر تو عصبانی نمی شود که چرا از ممکنه باالخره روزی پدرش او را پیدا کند.آ

 فرزندش این طور

نگهداری کردیم و یا چرا نگذاشتیم او به مدرسه برود؟لیال در جواب گفت:پدرش اگر خیلی به فکر او بود او را بزرگ 

 میکرد نه اینکه به

دامه شنیدم عباس گفت:خوب شاید هم و سپس نگاهی ما بسپارد و برود به دنبال کارش و دیگر سراغ او نیاید.و در ا

 به من کرد و ساکت شدو دیگر نفهمیدم قصد گفتن چه چیز را داشت.سپس خطاب به من گفت:

 برو درست را بخوان دیگر خودمان مراقب بچه ها هستیم.برو دختر جان.برو به درسهایت برس.

سمت اتاق رفتم.اما اولین کاری که انجام دادم این بود که من هم مثل اینکه از اسارت آزاد شده باشم به سرعت به 

خودم را به روی تختخواب رها کردم و هق هق کنان شروع به گریه کردم.البته می دانستم صدایم به آنها نمی 

رسد.همان طور که می گریستم لحظه های آخر را که با پدرم بودم به خاطر آوردم.او گفت که زود بر میگردد و من 

الی که باور نمیکردم از او می خواستم مرا با خود ببرد.پس با خود گفتم حق داشتم که باور نکنم و حق داشتم از در ح

او بخواهم مرا با خود ببرد.به ستوه آمده بودم.تا کی باید مثل یه برده در آن خانه باشم؟کنایه ها و حرفهای طعنه 

میکردم و هیچ نمی گفتم؟بی اختیار گفتم ار همه تان متنفرم. و آمیز لیال میشنیدم و اعمال وحشیانه ی او را تحمل 

منظورم تمام انسانها بود.حتی پدرم و همین طور مادرم که صدها بار بدتر از پدرم بود.وقتی که خوب عقده هایم را 

خیلی  مخالی کرم برخاستم و کتابم را برداشتم و شروع به خواندن کردم.تا نیمه های شب جغرافی خواندم.و صبح ه

زود بیدار شدم و دوباره مشغول خواندن شدم.و خوشبختانه به سوالهای آن امتحان هم به خوبی پاسخ دادم و با 

 خوشحالی ورقه ی امتحان را به معلمم تحویل دادم.وقتی ورقه ام را به او میدادم در حالی که لبخند میزد گفت:بیست؟

همان خجالت همیشگی گفتم:فکر میکنم خانم.دستش را به موهایم  من هم در حالی که سرم را پایین می انداختم با

 کشید و گفت:تو فکر میکنی و من مطمئنم.موفق باشی عزیزم.و من خداحافظی کردم و از سالن خارج شدم.
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وقتی به خانه برگشتم متوجه شدم عباس موفق شده لیال را راضی کند که اجازه دهد من به تحصیلم ادامه دهم.آن 

یلی با لیال صحبت کرده بود که البته این به نفع خودشان بود و حتی آخر شب که از اتاق خارج شده بودم تا شب او خ

 چیزی بخورم و گرسنگی ام را رفع کنم

صدای عباس را که در سالن نشسته بود و با لیال صحبت میکرد شنیدم که می گفت:این به نفع خودمان است.اوال بعد 

م.خواهش میکنم کمی هم عاقبت بین باش و دوم اینکه یک کلفت اگر باسواد باشد کارهای ها دچار دردسر نمی شوی

خانه را بهتر انجام میدهد.و تازه این بیچاره هم که به عنوان کلفت به این خانه نیامده که تو حاال این طور از او استفاده 

 دمیکنی.و از همه مهمتر می تواند در آینده به علی در درسهایش کمک کن

والبته این حرفها هم برای مدت زیادی موثر نبود و پس از طی شش سال تحصیل دیگر لیال اجازه نداد درس 

بخوانم.حاال علی هم به مدرسه می رفت و باید به درسهایش هم رسیدگی میکردم.هر روز که می گذشت نقشی به 

آنکه باید باشم.وقتی که رفتن به مدرسه  نقش های من اضافه میشد خدمتکار پرستار بچه معلم و همه چیز بودم جز

برایم ممنوع شد دیگر هیچ اشتیاقی به زندگی نداشتم زیرا تنها دلخوشی من درسم بود و تنها آرزویم ورود به 

دانشگاه و رها شدن از آن همه ذلت و خواری لیال در مقابل خانواده اش طوری رفتار میکرد که من خدمتکار هستم . 

می شناختند.هیچ کس خبر نداشت حقیقت چیست و من برای چه منظوری به آن خانه رفته ام و در همه مرا این طور 

نهایت خود خواهی و غرور به من بی محلی میکردند و رفتار خشک و نگاههای محکوم کننده ای داشتند.اما دستور 

 دادن را فراموش نمی کردند

بزرگ شده بودنم.رفتار عباس هم نسبت به دوران کودکی  .وقتی سن سیزده سالگی را پشت سر می گذاشتم و کامال

ام خیلی تفاوت کرده بود.و تنها کسی بود که رفتار چندان بدی با من نداشت که آن هم بی دلیل نبود.از خودش متنفر 

و از نگاههایش وحشت داشتم وآرزو میکردم هرگز و در هیچ کجا با او نباشم.و در هیچ کجا با او نباشم.و در آن 

زمان این یگانه آرزویم بود که بر آورده شد.چون لیال یک روز وسایلم را به دستم داد و گفت:پدرت تو را به ما سپرد 

تا بزرگت کنیم.حاال هم دیگر بزرگ شدی و باید از اینجا بروی.دیگر نمی توانم تو را تحمل کنم.حاال دیگر برو تازه 

 شوی!! این برای خودت بهتر است.ممکنه در اینجا بدبخت

برای یک لحظه شوکه شدم هرگز فکر چنین روزی را نکرده بودم و حتی حدس نزده بودم ممکن است روزی این 

زن با من چنین کند.حاال باید به کجا می رفتم.من که نه جایی را داشتم نه آشنایی را نه خانواده ای و نه حتی یک 

 هر بزرگ.دوست هیچ کس را.دختری سیزده ساله تک و تنها در این ش

در کوچه های نا امن و سرشار از وحش و تاریکی.در دل گفتم خدایا به کجا پناه ببرم و به راستی نمیدانستم چه کار 

باید بکنم.در همین فکر بودم که صدای لیال مرا به خود آورد کجایی دختر مگر نفهمیدی چه گفتم؟تا شب نشده هر 

دن عباس این خانه را ترک کنی!فهمیدی؟چاره ای جز انجام کار که گفته چه زودتر از اینجا برو می خواهم قبل از آم

بود نداشتم و باید آن خانه را ترک میکردم.خداحافظی مختصری که فقط به همان کلمه ی خداحافظ محدود میشد 

روحم با کرده از آنجا خارج شدم با خارج شدن از آن خانه از خیلی چیزها راحت میشدم و مهمتر از همه آنکه دیگر 

حرفهای نیشدار و طعنه آمیز لیال آزار نمی دید.یا دیگر مورد تمسخر خواهر زاده ها و برادر زاده هایش نبودم.حاال 

دیگر آزاد بودم از همه چیز از آنکه وسیله ای باشم در دست انسان های بی رحمی چون عباس و لیال که نهایت 

وچک را هم به ن ندهند.حاال آزاد شده بودم.اما نه به قیمت استفاده را از من ببرند و حتی ارزش یک انسان ک

کمی.بلکه قیمت کمی بلکه قیمت آن بسیار گزاف بود چون دیگر سقفی باال ی سرم نبود که بتوانم یک خواب چند 
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ساعته زیر آن داشته باشم.اتاقی نبود که یک ساعت درون آن بنشینم و به حال خود گریه کنم و در همان حال به 

ده ای مبهم بیندیشم و به حال خود گریه کنم. و دردناک تر از همه آن بود که دیکر علی و عماد را یعنی تنها آین

موجودات دوست داشتنی و مورد عالقه ام را نمی دیدم به هر حال علی تنها کسی بود که هنگام ناراحتی کنارم می 

 نشست و دلیل گریه ام را می پرسید.

دانستم احساس خستگی می کردم مثل اینکه یک کوه را زا جا کنده باشم.پاهایم قدرت  من میرفتم ولی کجا؟نمی

نداشتند و به سختی بدن رنجور مرا تحمل می کردند و حرکت می دادند چشمانم بی فروغ شده بود و به سختی رو به 

ال مچنان که می رفتم و به حرو را میدیدم.هوا به تدریج تاریک میشد تاریک و تاریک تر اما نه به تاریکی بخت من.ه

خود دل می سوزاندم خدا را به خاطر آوردم و گفتم:خدایا چه سرانجامی انتظارم را میکشد.به کجا خواهم رفت چه 

خواهم کرد و در آخر چه میشود کمکم کن.و زمانی که او را به یاد آوردم و کمک خواستم مثل اینکه روزنه ای درون 

 آشکار شد و آن روزنه امید بود و مرا در نهایت نا امیدی امیدوار کرد دیوارهای تاریک و بلند قلبم

همان طور که می رفتم صدای دو مرد به گوشم رسید که بلند بلند می خندیدند و به طرز عجیبی گفتگو 

 میکردند.وقتی نزدیکتر شدند متوجه حال غیر طبیعی آنها شدم.از دیدن آن دو سست شده بود و پاهایم برای لحظه

ای قدرت حرکت خود را از دست دادند.آن دو به محض دید من ایستادند و هر دو همچنان نگاهم می کردند سپس 

نگاههایشان را از من گرفته و هر یک به دیگری نگریست و سرانجام هر دو با صدای بلند خندیدند.فکر کردم شاید 

ی من آمد.این عمل او بر وحشت من افزود.سعی کردم دیوانه باشند اما دیوانه نبودند.یکی از آنها آرام آرام به سو

پاهایم را حرکت دهم و آن وقت با سرعت هر چه تمام تر دویدم و آن دو به دنبال من.سرانجام پس از مدتی وارد 

کوچه ای شدم.تا انتها رفتم اما به بن بست رسیدم.چاره ای ندیدم جز آنکه زنگ یک خانه را فشار دهم و ب آن پناه 

قتی که برگشتم دیدم آن دو تازه وارد کوچه شدند و من با عجله به سمت یک خانه رفتم و زنگ را پی در پی ببرم.و

فشار دادم.فاصله چندانی نمانده بود که آن دو به من برسند که خانمی میانسال در را باز کرد.بدون آنکه به او توجه 

 کنم خودم را به داخل انداختم و در را بستم.

حیرت به من نگاه میکرد و پس از چند لحظه پرسید:شما کی هستید؟چه اتفاقی افتاده؟من همچنان نفس  آن خانم با

نفس می زدم.وقتی که دید هنوز قادر به صحبت نیستم یک لیوان آب برایم آورد آن را که خوردم کمی حالم بهتر 

ظر شنیدن صحبتهای من بود کمی از شد و آن وقت ماجرا را برایش تعریف کردم.چون آن خانم با نهایت رعبت منت

سرگذشتم را به طور خالصه برایش شرح دادم.البته طوری که تصور کرد پدر و مادرم زمانی که من بسیار کوچک 

 بوده ام از دنیا رفته اند.من همیشه ترجیح میدادم دیگران این طور فکر کنند تا اینکه حقیقت را بدانند.

گفت:خیلی خوب دختر جان نگران نباش ما یک زن و شوهر پیر هستیم و  آن خانم پس از شنیدن صحبتهای من

همانطور که میبینی وضع مالی چندان خوبی نداریم.اما به هر حال یک سقفی باالی سرمان هست.اگر چه مال خودمان 

به  دخترینیست و اجاره ایست اما همین هم غنیمت است.تو هم میتوانی از آن استفاده کنی.شهر ناامن است و برای 

سن وسال تو تک و تنها زندگی کردن خیلی خطرناک است.ما هم که بچه ای نداریم و تنهاییم.میتوانی با ما زندگی 

کنی.از لطف او خیلی خوشحال شده بودم و از او تشکر کردم.چون بسیار نگران بودم از اینکه مبادا جایی را پیدا نکنم 

آن صورت خدا می دانست چه خواهد شد.گویا شانس آورده بودم که  و مجبور شوم شب را در خیابان بمانم که در

آن دو مرد دنبالم کرده بودند و باعث شده بودند با آن خانم برخورد کنم.چون محل مسافر خانه را هم نمیدانستم و 
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ر من قرار یااگر هم میدانستم پولی برای رفتن به آنجا نداشتم آخر آن زن بی انصاف با آن مقدار پول کمی که در اخت

 داده بود فکر نکرده بود و یا شاید برایش مهم نبود من شبها را چگونه سپری کنم.

  
 

آن خانم پس از اینکه به من اجازه داد در منزلشان بمانم به تعریف از زندگی خودشان پرداخت و آنطور که به نظر 

طان پسر بیست و دو ساله شان را از آنها میرسید زندگی سختی داشتند و از همه مهمتر اینکه چهر سال قبل سر

گرفته بود و این موضوع که برای آنها مثل فاجعه ای بزرگ بود شوهرش را از پا در آورده و او را بیمار کرده 

بود.طوری که دیگر توانایی کار کردن نداشت.به هر حال این داغ سنگینی بود و به سختی آن را تحمل کرده 

آن پسر را بعد از چند فرزندی که مرده بدنیا آمده بودند و با هزار نذر و نیاز به آنها  بودن.آن خانم گفت که خدا

داده بود.آن ها هم با مراقبت و ناز و نوازش بسیار او را بزرگ کرده بودند.آنها فقط همان یک فرزند را داشتند به 

یماری و ناتوانی همسرش سبب بیکاری همین خاطر بود که مرگ او ضربه سختی به آنها وارد کرده بود.به هر حال ب

اش شده بود.آن خانم گفت:شوهرم تا دو سال پیش در یک کارخانه کار میکرد که صاحب آن مرد بسیار خوب و 

بزرگواری است و از آن زمان که شوهرم بیکار شده ما را تنها نگذاشته و گاهی به ما سر میزند و حالمان را می 

کمکمان میکند.البته او مدت زیادی نبود که اداره کارخانه را خود به عهده گرفته بود  پرسد.از نظر مالی هم تا حدودی

که شوهر من بیکار سو و قبل از آن کارخانه را اجاره داده بود و خود در خارج از کشور زندگی میکرد.اما با این حال 

ایی کار کردن را از دست داد اما من خودم لباس میبافم و می فروشم که سربار او نباشیم.درسته که شوهرم توان

دستهای من هنوز توانایی بافتن را دارند.همینقدر که کمتر محتاج باشیم کافی است.به هر حال باید زندگی را گذراند 

ببین دخترم می دانم که تو سن و سال کمی داری اما.....حرفش را قطع کردم و گفتم:نه خانم این موضوع برای من 

هم به آن اهمیت ندهید.من هر کاری که از دستم بربیاید حاضرم انجام دهم.من نمیخواهم سربار اهمییتی ندارد شما 

شما باشم.من دوست دارم کار کنم و در کنار شما کمک کوچکی باشم.شما هم هیچ وظیفه ای در قبال من 

خیلی خطرها نجات داده  ندارید.همینقدر که اجازه دادید در منزلتان بمانم لطف بزرگی کردید.این لطف شما مرا از

 است

خیلی خوب پس من بافتن را به تو یاد میدهم تا به این وسیله بتوانی همانطور که دوست داری مخارج زندگیت را --

تامین کنی.در همین هنگام آقای شاکری یعنی همسر آن خانم که تا آن زمان بیرون بود با عصایش وارد 

ده و غمگین بود.طوری که در لحظه ی اول دلم به شدت گرفت.شاید شد.موهایش کامال سفید و چهره اش چروکی

هفتاد سال بیشتر نداشت اما مثل پیر مردهای صد ساله بود.با دیدن من تعجب کرد.همسرش پس از آوردن چای 

ماجر را برایش تعریف کرد.او هم مثل همسرش مهربان بود و در مورد ماندن من در آن خانه هیچ مخالفتی نکرد و با 

مهربانی بسیار به من خوشامد گفت و اضافه کرد:اینطوری ما هم از تنهایی در می آییم.ماندن در آن خانه تا حدودی 

مرا نسبت به آینده امیدوار کرده بود.دیگر مثل گذشته وحشت نداشتم و از نگرانیم کم شده بود.اما این امیدواری تا 

بعد خانم شاکری بافتن بلوز را به من یاد داد.دو میل بافتنی و  کی دوام داشت فقط خدا می دانست به هر حال از روز

یک کالف نخ هم به دستم داد اینطوری زودتر یاد میگرفتم.خوشبختانه مدت زیادی طول نکشید که بافتن بلوز 

اصله ی فبچگنه را یاد گرفتم اما دستم خیلی کند بود هنوز تا زمانیکه بتوانم مثل خانم شاکری هر روز یک بلوز ببافم 

زیادی بود اما به هر حال اینطوری کمتر احساس سربار بودن میکردم.چاره ای جز آن نداشتم کار مناسبتری هم به 
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ذهنم نمی رسد اما خوب اینطوری دیگر کسی به من دستور نمی داد و من می توانستم آنچه را که خود می خواهم 

م کاری را به میل خود انجام دهم می توانستم برای گذراندن انجام دهم.حاال من که تا آن زمان هرگز نتوانسته بود

زندگی خود کاری کنم.هر چند گذر زندگیم مثل دیگران نبود و غذای روزانه ام هم غذای کامل نبود اما دست کم به 

خاط آن ارزش خود را از دست نمیدادم و مجبور نبودم در مقابل دیگران سر فرود آورم.آنهم با تمام زحمتها و 

رنجهایی که می کشیدم.به هر حال پس از مدتی عالوه بر بافتن بردن لباسها را به بوتیکها که قبل خانم شاکری 

 خودش این کار میکرد به عهده گرفتم.البته پس از چند

 بار که همراه خانم شاکری رفتم چون ابتدا با صاحبان بوتیکها آشنا میشدم

نان از صبح تا شب می بافتم و میبافتم.خوشبختانه لیال زمانی مرا از خانه روزها از پس یکدیگر می گذشتند و من همچ

بیرون کرده بود که نزدیک فصل سرما بود و لباسهای بافتنی طرفدار زیادی داشتند.اگر چه من هنوز نمی توانستم 

ا جبران پیش رفتنم رزیاد تند ببافم.اما سعی خودم را میکردم که با شب بیداری و صبح زود از خواب بیدار شدن کند 

کنم.و به این ترتیب می توانستم تا حدودی مخارجم را که البته فقط خورد و خوراکم را تامین کنم.و معموال مجبور 

بودیم با غذاهای سبک خودمان را سیر کنیم.اما همان غذا ها هم برای بدست آوردن انرژی کافی بودندومسلما وضع 

ی باید نتیجه همه تالشها و بردباری ها و رنجهایمان را میدیدم.اما تا آن زمان همیشه به همین شکل نمی ماند و روز

 باید با همان لباسهای کهنه سر میکردم

چون دیگر پولم به خرید لباس نمیرسید.قرار هم نبود که خانم و آقای شاکری سرپرستی مرا به عهده گیرند.آنها 

نقدر که مرا پناه داده بودند تا سقفی باالی سرم باشد و از خرج زندگی خودشان را هم به زور می آوردند و همی

خطرها در امان باشم برایم کافی بود و از آنها بسیار سپاسگزار بودم حتی همان لطف آنها را هم نمیتوانستم جبران 

 کنم و در ازای آن سعی میکردم به آنها محبت کنم.

ع چندان خوبی نداشتند تالش من هم برای تغییر دادن روحیه اگرچه به آن احتیاجی نداشتند.آن دو از نظر روحی وض

آنها کار بی فایده ای بود که با این وضع سر کرده و به آن خو گرفته بودند.مسلما وجود یک دختر غریبه نمی 

توانست غم از دست دادن تنها فرزندشان را از خاطر آنها پاک کند.به ندرت می خندیدند هرگز شوخی نمی 

غیر از آنچه را که الزم بود نمی گفتند.اما خانم شاکری مواقعی که همسرش نبود که البته بیشتر اوقات  کردند.هرگز

اینطور بود تمام مدت درد دل میکرد و گریه سر میداد.اما آقای شاکری مواقعی هم که در خانه بود به ندرت صحبت 

ردگی و سربار بودن می کند.چند بار میکرد و بیشتر اوقات ساکت بود.حس میکردم او به شدت احساس سرخو

دیدگان اندوهبار او را خیره به دستهای همسرش که مشغول بافتن بود دیده بودم و هر بار از دیدن آن صحنه چنان 

دچار اندوه شده بودم که تحمل خانه برایم دشوار شده و ناگزیر به پارک پناه برده بودم.در اینطور مواقع میلهای 

 م نیز همراهم بودند.بافتنی رو کالف نخ

روی نیمکت مینشستم و می بافتم و به صحبت میان آن زن و مرد فکر میکردم.پیر بودند و سنی از آنها گذشته بود 

اما هنوز وقتی به آنها هنگامیکه یکدیگر را نگاه میکردند نگاه میکردم اوج عشق را در چشمهایش میدیدم.رفتار این 

شدت دچار حیرت کرده بود.آن ها پس از یک عمر زندگی هنوز ایهچنین به یکدیگر  زن و مرد پیر با یکدیگر مرا به

عشق می ورزیدند در حالیکه پدر و مادر من در اوج جوانی با وجود یک فرزند از یکدیگر جدا شدند.خدای من چه 

هر و حتی تا ظسرانجامی!کم کم کار هر روزم از صبح رفتن به پارک و در خلوت ترین قسمتش روی نیمکتی نشستن 
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گاهی تا بعد از ظهر لباس بچگانه بافتن شده بود.هوا سرد بود اما تحمل سردی هوا که حتی باران هم همراهش بود 

 برایم قابل تحمل تر از هوای غم آلود آن خانه بود.

اکری خانم ش نه اینکه به خاطر خودم بیشتر وقتم را در بیرون از خانه و در پارک می گذراندم بلکه بیشتر به خاطر

سعی میکردم در خانه نمانم.نمیدانم کار درستی بود یا نه اما آن زمان فکر میکردم کار درستی انجام می دهم.چون 

خانم شاکری هر گاه کنارم می نشست می خواست راحع به پسر از دست رفته اش صحبت و گریه کند.اگر صبح تا 

محبتهای او خوبیهایش مردانگی هایش ادامه میداد و همراه  شب کنار او مینشستم همچنان به صحبت کردن راجع به

با آن گریه میکرد.فکر میکردم اگر کنار او نباشم او کمتر خاطرات پسرش را به یاد می آورد و کمتر غصه 

 میخورد.البته این برای خودم هم بهتر بود چون گریه ها و ناراحتیهای او فشار سنگینی بر قلبم وارد میکرد و گاهی به

 شدت احساس ناراحتی میکرد.

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

پارکی که بیشتر اوقاتم را در آن می گذراندم به دو قسمت مجزا تقسیم شده بود.یک قسمت آن مخصوص بچه ها 

 بود و انواع وسایل بازی در آن بود و قسمت دیگر شبیه به یک فضای سبز بود و فقط برای قدم زدن و هوا خوری

مناسب بود البته تعدادی نیمکت هم در آنجا بود با وجود آنکه خیلی زیبا بود بیشتر اوقات خلوت بود.من از این بابت 

خوشحال بودم.دیگر جایم مشخص شده بود و همیشه روی همان نیمکت اول می نشستم و به بافتن مشغول 

ما هم غافل میشدم و یک روز آنقدر در افکار میشدم.هوا سرد بود اما گاهی آنقدر فکرم مشغول بود که حتی از سر

 خود غوطه ور بودم که حتی متوجه گذر زمان نشدم.

هوا رو به تاریکی می رفت آنقدر تاریک نشده بود که نتوانم به کارم ادامه دهم همانطور که می بافتم و به آینده های 

همانطور که کالف نخ را از کنارم بر میداشت و  دور و نامعلوم فکر میکردم صدای یک خانم جوان مرا به خود آورد.او

می نشست گفت:بافتنی می بافی!؟من که تازه متوجه او شده بودم گفتم:آه بله و کمی جابه جا شدم.او لبخندی زد 

اگر دقیقش را بخواهید سیزده سال و پنج ماه خانم طرز لباس -وگفت:به نظرکم سن و سال میرسی چند سال داری؟

بود و زیاد با اصالت به نظر نمی رسید.ادامه داد:حاال چرا بافتنی می بافی؟حتم داشتم از سر و وضعم پوشیدنش جالب ن

 متوجه وضع مالی بدم شده بود.پاسخ دادم:

رای اینکه مخارج زندگیم را تامین کنم مگر اشکالی دارد!؟آه نه اما مگر کار قحط است چرا از بین این همه کار 

 انجام دهی این کار بی خود را که چندان فایده ای هم ندارد انتخاب کردی. درست حسابی که می توانی

حیف چشمهایت نیست که اینطوری خرابشان می کنی؟اصال حیف این چهره ی زیبا نیست که با داشتن آن بنشینی و 

ین زیبایی ام ابافتنی ببافی؟دختر جان تو از زیبایی هیچ چیز کم نداری فقط لباس های مرتبی نداری ودر حقیقت تم

سرمایه ی تو هستند.اگر بخواهی من می توانم کمکت کنم و با یک جواب مثبت همین فردا زندگیت کامال تغییر می 

 کند.

آن وقت هم می توانی در یک خانه خوب زندگی کنی و هم خوراک خوبی داشته باشی و دیگر مجبور نباشی از صبح 

پس با من بیا حتم داشته باش که دروغ نمی گویم.می دانستم منظور او  تا شب خودت را معطل این کار بی فایده کنی

از کمک کردن و به دست آوردن یک شغل مناسب که به این سرعت بتواند زندگی مرا تغییر دهد تا بتوانم هم 

منزلی خوب و راحت داشته باشم و هم خوراکی خوب و مناسب چیست؟به همین دلیل خیلی سریع به او پاسخ 
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ن به آنچه که دارم راضیم خانم.از شما متشکرم و نیازی به کمکتان ندارم و زندگی کنونی خودم را ترجیح می دادم:م

 دهم.

او که به نظر می رسید از این جواب خوشش نیامده و عصبانی شده است گفت:هیچ فکر نمی کردم تا این حد احمق 

.و من به تو کمک کنم.و سپس کیفش را برداشت و رفت باشی لیاقتت همان بافتنی بافتن است.مرا بگو که می خواستم

در دل به او و انسانهایی همانند او که سرمایه را در چه چیزهایی می بینند و از آنچه که دارند چگونه استفاده می کنند 

ی تخندیدم و به حالشان تاسف خوردم.من در این دنیا رنج و سختی بسیاری را متحمل شده بودم و دیگر به هیچ قیم

راضی نبودم دنیای دیگر خود را خراب کنم.پس همان بافتنی بافتن را بر هر کاری ترجیح و به آن ادامه دادم به هر 

 حال برای زندگی کردن باید خیلی از مشکالت را تحمل می کردم و یا به آن اهمیتی نمی دادم.

انسان می گذراند و با چنان مهارتی انسان دنیا پر از اشخاص حیله گر است که با یک غفلت چنان تاثیری بر زندگی 

را به بیراهه می کشانند که جبران آن بسیار مشکل و یا حتی غیر ممکن است.پس باید متوجه باشیم با بردباری و 

خونسردی این افراد را کنار بزنیم و راه ورودشان به زندگی مان را کامال ببندیم.پس از رفتن آن خانم من هم 

انه را پیش گرفتم.وقتی به خانه رسیدم آقای شاکری در رختخواب و همسرش باالی سر او برخاستم و مسیر خ

نشسته بود و مرتب دستمال خیسی را که بر روی پیشانی او گذاشته بود در ظرف می شست و دوباره بر روی پیشانی 

 اش می گذاشت.

کری با ناراحتی گفت:نه چند روزی با دیدن آن صحنه به شدت نگران شدم.پرسیدم حالشان خوب نیست؟!خانم شا

هست که حالش زیاد خوب نیست.حق با او بود من هم متوجه این موضوع شده بودم.اگر چه او هیچ وقت سرحال 

نبود اما چند روزی بود که نسبت به گذشته گرفته تر و کسل تر به نظر می رسید.پرسیدم:نمی خواهید او را پیش 

دم گفت:همین حاال می آیم.منظور او از آقا همان کارخانه داری بود که آقای راستش به آقا تلفن کر_دکتر ببرید

شاکری قبال در کارخانه اش کار میکرد.اگر چه از زمان ورود من به آن خانه که تقریبا دو ماه می گذشت او چندین 

 بار به آنجا آمده بود اما من هرگز او را ندیده بودم.

ی بردن لباسها به بو تیکها از منزل خارج شده و یا به پارک رفته بودم.حتی آن آقا هم هر بار که او آمده بود من یا برا

از دیدن من تعجب کرد.البته چند لحظه هم در چهره من خیره شد.طوری که حس کردم به چیزی فکر می کند.به 

اما دیگر فایده ای هر حال همان شب خانم شاکری به همراه آن آقا آقای شاکری را به بیمارستان منتقل کردند.

نداشت چون او پس از اینکه سه روز را در بیمارستان گذراند چشمانش را به روی دنیا بست و برای همیشه راحت 

شد.خودش راحت شد اما همسر بیچاره اش ناراحت تر غمگین تو و به قول خودش بدبخت تر و تنها تر از گذشته 

فرزندش را با بردباری تحمل کرد اما در برابر این یکی ناتوان  شد.از همان لحظه ی اول حس کردم او اگر چه داغ

 است زیاد دوام نمی آورد.فکر اینکه او را هم از دست بدهم دیوانه ام میکرد.

به هر حال چند روزی هم به دفن کردن و برپا کردن مراسمی جهت مرگ آقای شاکری گذشت.ای موضوع مرا به 

خانم شاکری و ناراحتی ها و گریه های او دیگر جایی برای ناراحتی خودم نمی شدت ناراحت کرده بود.اما با دیدن 

دیدم.سعی خودم را می کردم بلکه او را تا حدودی از ناراحتی در بیاورم اما باز هم نمی توانستم آنطور که باید او را 

یی نمی بردم هر دو می دلداریدهم و آرام کنک.انگار دیگر هیچ چیز در او اثر نمی کرد گهی هم که راه به جا

نشستیم گریه میکردیم.او به خاطر بدبختی خود و غم از دست دادن همسرش و من نیز هم به خاطر ناراحتی او و هم 
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به خاطر تنهایی و بی کسی خودم.گاهی با خود فکر میکردم او را به پارک و یا هر کجا غیر از خانه ببرم تا با دیدن 

 هایش را فراموش کند اما سرمای بیرون و فکر بیمار شدنش مرا منصرف میکرد. شلوغی بیرون تا حدودی ناراحتی

خودم هم دیگر کمتر به پارک می رفتم و سعی میکردم بیشتر در کنار او بمانم.او دیگر نمی توانست مثل گذشته 

 ر هر هفته مقداریبافتنی ببافد.اما این باعث نشد وضع مالی اش از آن که بود بدتر شود چون آن آقای کارخانه دا

پول و مواد خوراکی توسط یکی از کاگرها یش برای او می فرستاد گویا خودش فرصت نداشت به خانم شاکری سر 

بزند و توسط همان آقا از او عذر خواهی میکرد.به هر حال کمک آن آقا سبب شد من هم بتوانم کمی از آن پول را 

 پس انداز کنم..

ری در حالیکه اواسط آذر ماه بود خانم شاکری گفت:بهتر است تو هم پالتو برای دو هفته پس از مرگ آقای شاک

خودت بخری هوا خیلی سرد است یک پلیور نمی تواند تو را از این سرما حفظ کند.ممکنه سرما بخوری.خندیدم و 

 گفتم:هنوز آنقدر پول دار نشدم خانم جان سعی میکنم کمتر از خانه بیرون بروم.

 پول زیاد نمی خواهد می توانی از مغازه هایی که اجناس دست دوم می فروشند خرید کنی. نه دختر جان_

در بین لباسهایشان می توانی یک پالتو ارزان قیمت پیدا کنی.فکر می کنم آنقدر پس انداز داشته باشی.حتما بعد از 

حق با او بود با آن مقدار پول می چشم خانم جان می روم.بعد از ظهر پولهاین را شمردم _ظهر برو یک پالتو بخر.

توانستم یک پالتو دست دوم بخرم.بنابر این آدرس مغازه های دست دوم را از او پرسیدم.پس از خرید یک بلیط 

اتوبوس به سوی آن مغازه ها حرکت کردم.بازار بسیار شلوغ بود.پس از سوال کردن از چند مغازه مورد نظر را 

 م . خیلی زود پالتو قرمز رنگی را انتخاب کردم و خریدم.یافتم.کمی به لباسها نگاه کرد

پس از خارج شدن از بازار آن را به تن کردم.وقتی برمی گشتم دستی به درون جیب برده تا ببینم چه مقدار پول 

برایم باقی مانده است.وقتی آن را شمردم متوجه شدم فقط برای یک جفت دستکش می توانم نخ تهیه کنم.پس باید 

ده بر میگشتم تا بتوانم یک دستکش را ببافم فکر اینکه در این مورد هم خانم شاکری بخواهد کمکم کند را خود پیا

 خواهی می دانستم.

مسیر بین بازار و خانه حدود شش ایستگاه بود و من آن را پیاده پیمودم.فقط دو ایستگاه آخر کمی خسته ام کرده 

ر صورت پس از پیمودن شش ایستگاه به خانه رسیدم.خانم شاکری به خاطر بود چون غیر از سر باالیی هم بود به ه

خریدن آن پالتو کهنه دست دوم خوشحال شد و گفت:آفرین به شجاعتت.من در تمام مدت عمر دختری مثل تو 

ید اندیدم که تا این حد مقاوم و استوار باشد آن هم در این سن و سال هرپدر و مادری با داشتن فرزندی مثل تو نب

 هیچ غمی در دنیا نداشته باشند.

حیف که پدر مادرت زنده نیستند تا دختر شجاع و قهرمان خود را ببینند.راستی چند سال داری؟قبال این سوال را از 

 من پرسیده بود.اما گویا فراموش کرده بود و من به او حق دادم.

 واقعا جای تعجب دارد._سیزده سال و نیم._

بریک می گویم و حتم دارم روزی انسان بزرگی می شوی چون بیشتر اشخاصی که به مراحل باال به هر حال به تو ت

رسیدند و صاحب مقام و منزلت شدند زندگی چندان راحتی نداشتند و معموال رنجهای زیادی کشیدند.حتم دارم تو 

ه برایم دلنشین بود و مرا ب هم یکی از همان افراد هستی این اولین بار در زندگیم بود کهصحبتهشخصی تا این حد

زندگی و فعالیت بیشتر امیدوار می کرد.با شنیدن صحبتهای او رضایت در وجودم رخنه کرد و از او به خاطر آن همه 
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تشویق و تحسین تشکر کردم.صبح روز بعد خانم شاکری پس از خوردن صبحانه دوباره به رختخوابش برگشت 

 پرسیدم حالتان خوب نیست؟

یست کمی بدنم درد می کند.فکر کنم به خاطر سرما است.بهتر نیست پیش دکتر بروید.نه دختر جان گفت:چیزی ن

 احتیاجی نیست.من فقط کمی کسلم.استراحت می کنم خوب می شوم

لحافش را صاف کردم و دست روی پیشانیش گذاشتم.خوشبختانه تب نداشت.گویا همانطور که خودش گفته بود 

وانهایش درد میکرد.بخاری را نزیکش بردم.بعد یک مسکن به او دادم و خودم به فقط کسل بود و کمی استخ

آشپزخانه رفتم تا ببینم آیا مواد الزم برای پختن سوپ را داریم.فقط دو تا هویچ داشتیم و مقدار کمی رشته.با همین 

 دو قلم نمیشد سوپ پخت.

م مقدار کمی از آن برای سوپ کافی بود.مقداری فکر کردم بهتر است کمی جعفری بخرم.چون هم ارزانتر بود و ه

پول روی یخچال بود.آن را برداشتم و برای خرید جعفری از منزل خارج شدم.خریدم چند دقیقه بیشتر به طول 

نینجامید.برگشتم و به پختن سوپ خوشمزه ای نخواهد شد.اما به هر حال برای سرما خوردگی بهتر از هر غذای 

ن احوال خانم شاکری به خاطر آن تشکر کرد که می دانستم و مستحق آن نیستم.او پس از دیگری بود با تمام ای

خوردن سوپ دوباره به رختخوابش رفت و گفت:معذرت می خواهم که همش می خوابم و تنهایت می 

 گذارم.احتیاجی به عذر خواهی نیست.ا

 استم و ظرفها را شستم.بعد از آن باید به سراغستراحت کنید تا زودتر حالتان خوب شود.پس از اینکه او خوابید برخ

دستکشم می رفتم فکر کردم حاال که خانم شاکری خوابیده و چیزی احتیاج ندارد بهتر است به پارک بروم.مدت 

زیادی بود که به آنجا نرفته بودم.دلم برای نیمکتی که بر روی آن می نشستم تنگ شده بود.آب و لیوان را بردم و 

م شاکری گذاشتم که اگر تشنه شد مجبور نباشد به آشپزخانه برود.سپس میلها و نخم را برداشتم و به باالی سر خان

سمت پارک حرکت کردم.روی نیمکت همیشگی نشستم و شروع به بافتن کردم. چند دقیقه بعد آسمان شروع به 

 باریدن کرد.

ارم مشکل تر میشد.اما آن زمان به آن اهمیتی نمی اهمیتی به آن ندادم.مواقع زیادی زیر باران بافتنی بافته بودم.ک

دادم.و اما حاال مجبور نبودم زیر آن بنشینم.چون از حال و هوای غمگین خانه فرار نکرده بودم.وقتی باران کمی تند 

تر شد نشستن آنجا بی فایده دیدم.وسایلم را در پالستیک گذاشتم و سپس به آن سمت پارکت که محل بازی بچه ها 

رفتم.هیچکس در پارک نبود غیر از دو کودک که یکی تقریبا ده ساله و دیگری که به نظر برادر کوچک او بود بود 

 تقریبا سه سال سن داشت .برادر کوچکتر روی تاب نشسته و برادر بزرگتر آن را تکان می داد.

ر نخستین روزی را به خاطر هنگامیکه که آن دو را دیدم پس از آنهمه مدت که به پارک می رفتم برای اولین با

آوردم که وارد خانه لیال شدم و او به من گفته بود که به حیاط بروم و تاب بازی کنم.تمام صحنه های آن روز را 

مرحله به مرحله در ذهنم تجسم کردم.به یاد آوردم چهره پدرم را که هنوز فراموش نکرده بودم و همچون سرابی 

دی آن زمان و لحظه خداحافظی با پدر اشک از چشمانم سرازیر شد و گونه های همیشه در خاطرم بود.از یاد آور

سردم را نوازش داد.من آنقدر در تالطم امواج افکار خود غرق بودم که متوجه گریه ام نشدم و همچنان به فکر کردن 

 ادامه می دادم.تا اینکه آن دو پسر به من نزدیک شدند.

یکرد پس از لحظه ای گفت:چرا گریه می کنید؟سریع اشکهایم را پاک کردم و پسر کوچکتر با تعجب به من نگاه م

 گفتم:چیزی نیست.در همین هنگام برادرش دست او را گرفت و گفت:بیا برویم.من هم ترجیح دادم به خانه برگردم.
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نم اهیش کیک روز پنج شنبه خانم شاکری برای رفتن به مزار همسرش آماده می شد.مثل مواقع دیگر خواستم همر

که گفت:احتیاجی نیست دخترم.خودم می روم.برای دختر جوانی مثل تو رفتن به قبرستان خوب نیست.ممکن است 

در روحیه ات اثر بگذارد.فکر کردم شاید خودش اینطوری راحت تر است شاید می خواهد بیشتر از روز های دیگر با 

 همسرش درد دل کند.به همین خاطر زیاد اصرار نکردم.

دو از منزل خارج شدیم.او برای رفتن به مزار همسرش و من برای رفتن به پارک.در مدت سه ماه به ندرت از  هر

منزل خارج شده بودیم.سرما تا پوست و استخوانمان را می سوزاند.به همین خاطر فقط من بودم که هر دو هفته ای 

ن هم دست کم از صبح تا بعد از ظهر وقتم را می یکبار برای بردن لباسها به بوتیکها از منزل خارج می شدم.که آ

گرفت و بعد از ظهر گرسنه و تشنه در حالیکه از شدت سرما می لرزیدم و صورتم کبود بود به خانه بر میگشتم 

 اینطور مواقع خانم شاکری لحافی روی شانه ام می انداخت و بخاری را به من نزدیک میکرد تا گرم شوم.

ن کمتر روزی می توانستم در خانه طاقت بیاورم و از آن هوای دلچسب بهره مند نشوم.حتی اما حال بهار بود و م

بارانش هم برایم زیبا و دوست داشتنی بود.البته تا زمانیکه نم نم می بارید.به هر صورت آن روز تا موقع ظهر در 

اره گر چه دیرتر باال می آمدند اما چپارک با بافتنیم سرگرم بودم.حاال دیگر با نخهای نازک و ظریف لباس می بافتم 

 دیگری نبود.چون باید لباسهایی می بتفتم که مناسب بهار باشند.

کم کم مگرانیم زیاد شده بود.می دانستم این لباسها در نهایت یک ماه دیگر طرفدار دارند.بعد از آن هوا گرم میشد 

سط آن آقای کارخانه دار آنقدر به او کمک میشد و کار من هم کساد.خانم شاکری که دیگر راحت شده بود.زیرا تو

که بتواند از عهده کرایه خانه و هزینه آب و برق و خورد و خوراکش بر بیاید.اما به هر حال من هم برای اینکه سربار 

 او نباشم باید کار میکردم.عالوه بر آن مقداری از خورد و خوراکمان هم توسط پول لباسهایی که من می بافتم تامین

میشد.در حقیقت خورد و خوراک خودم.مسلما شخصی که به دیگران کمک می کنند فقط با یک نفر مواجه نیستند 

 بطور حتم به افراد زیادی کمک می کنند.

بنابراین نمی توانند برای همه افراد زندگیهای کامال مرفعی فراهم کنند.و از همه مهمتر این که من چشمم دنبال 

تم روی پای خود بایستم.اما چگونه من در سنی نبودم که بتوانم هر کاری انجام دهم.آنروز کمک کسی نبود می خاس

غرق در افکار خود تند تند می بافتم که ناگهان صدای دو پسر جوان که وارد پارک می شدند مرا به خود آورد.آن 

بودم و در ماههای گذشته هرگز به  پارک معموال خلوت بود و من تا به حال افرادی مثل آن دو پسر را در آنجا ندیده

وضعیتی مثل آن روز دچار نشده بودم و به این خاطرهمین امنیت و آرامش پارک بود که آن پارک را دوست داشتم 

 و زیاد به آنجا می رفتم.

 هبه هر حال آن دو تا چشمشان به من افتاد روی نیمکت روبرو نشستند و مثل آنکه یک فیلم عجیب تماشا می کنند ب

من زل زدند هر کدام از آنها یک حرفی می زد یکی از آنها می گفت:خدای من یک دختر با لباسهای ژنده در پارک 

نشسته است و بافتنی می بافد!!تو چنین چیزی را باور می کنی.دیگری هم در جواب می گفت:چرا باور نکنم در دنیا 

یم فقرم را کامال آشکار می کنند اما چاره ای نداشتم.نمی انسانهای بد بختی مثل او فراوانند.می دانستم که لباسها

 توانستم لباسهای بهتری تهیه کنم.قیمت لباسها خیلی باال بود.

اولی گفت:قسم می خورم که در تمام عمرم چنین صحنه ای ندیدم تو چطور فکر می کنی؟!دیگر کالفه شده بودم.نمی 

ا جمع کنم و به خانه برگردم که تازه متوجه شدم فراموش کرده ام دانستم چه کار کنم ابتدا خیال داشتم وسایلم ر

کلید خانه را از خانم شاکری بگیرم.او هم که بیچاره دیگر حواسش به اینجور چیزها نبود.بنابراین تا بعد از ظهر نمی 
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له باید که میشد.بتوانستم به خانه برگردم جای دیگری هم برای رفتن نداشتم اما باالخره باید می رفتم به هر کجا 

 فرار میکردم و خودم را از چشمان تیز و درشت این گرگهای وحشی نجات می دادم.

با این فکر وسایلم را بر داشتم و با تظاهر به بی توجهی اما با سرعت دور شدم حدود یک ایستگاه را پیموده بودم که 

ان الم نمی آیند.چون در بین راه با یک پاسبتصمیم گرفتم نگاهی به پشت سر بیاندازم تا مطمئن شوم دیگر بدنب

برخورد کرده بودم می دانستم به طور حتم آن دو جوان هم او را دیده اند و خوشبختانه همینطور بود.هنگامیکه که به 

عقب برگشتم دیگر آنها را ندیدم و آن وقت با خیال آسوده بر روی صندلی ایستگاه نشستم و استراحت کردم.به 

رسنگی و ضعف می کردم حس کردم تا بعد از ظهر نمی توانم طاقت بیاورم.مدتی بود که دیگر مثل شدت احساس گ

 گذشته زیاد طاقت گرسنگی را نداشتم.

چون بدنم دیگر قدرت چندانی نداشت و تا حدود زیادی دچار ضعف و خستگی شده بودم.به یک غذای پر انرژی 

بروم پولی را که در جیب داشتم شمردم.برای یک پرس غذا کافی  نیاز داشتم.فکر کردم بهتر است به یک رستوران

بود خوشبختانه دو روز قبل تعدای لباس به بو تیکها تحویل داده بودم بر خاستم و به نزدیک ترین رستوران حرکت 

 کردم.

رون را بیرستوران نسبتا بزرگی بود و مشتریهای آن بنظر سطح باال می آمدند به هر حال صندلی یکی از میزها 

کشیده و روی آن نشستم ابتدا هنگامی که گارسون مرا دید تعجب کرد و این تعجب در چهره اش و سوالش که 

پرسید کاری داشتید؟!هویدا بود.البته حق داشت که باورنکند دختری با لباسهای کهنه هم بتواند یک روز در 

ا و ظاهری آراسته داشتند.اما او مجبور بود باور کند رستوران مجلل غذا بخورد.چون مشتریهای آنها همه لباسهای زیب

 چون من برای همین امر وارد رستوران شده بودم.

به او گفتم:بله برای صرف غذا آمدم.همان طور که متعجب مرا می نگریست گفت:بله!چی میل دارید؟!گفتم:یک 

غذا نمی رسید و خوردن آن غذا به  پرس جوجه کباب لطفا در ظرف یک بار مصرف برایم بیاورید.پولم به دو پرس

تنهایی به شدت ناراحتم میکرد به همین خاطر توصیه کردم که در ظرف یک بار مصرف باشد تا بتوانم مقداری از آن 

را به خانه ببرم او با گفتن چشم!همین االن از من دور شد.نگاهی به اطرافم انداختم.می خواستم بدانم میان من و 

 د چقدر تفاوت وجود دارد.کسانی که آنجا بودن

اما هنگامی که به اطرافم نگاه کردم عده ای از آنها را دیدم که با تمام این احوال که ظاهرشان بسیار خوب به نظر 

میرسید در کمال بی فرهنگی و بی تمدنی به سر می برند و طوری به من نگاه می کردند گویا در تمام عمر آدم ندیده 

می کردند با یکدیگر شروع به پچ پچ می کردند.بعضی دیگر با بی توجهی به اطراف مشغول  اند.خوب که به من نگاه

صرف غذا خود بودند و تعدادی هم مثل من منتظر رسیدن غذاهایشان.پس از نگاه کردن به تمام اطراف و مقایسه 

 خود با آنها به این نتیجه رسیدم

که آنها را از من متمایز می نمود و آن هم لباسها و جواهراتی بود که که هیچ تفاوتی با آنها ندارم و تنها یک چیز بود 

آنها داشتند و من نداشتم و این هم برای من اهمیتی نداشت زیرا آنها تنها برای حفظ ظاهر بود و من در تمام مدت 

 عمر کوتاهم فقط برای محفوظ نگه داشتن باطن خود کوشیده بودم.

که صدای گارسون پیر مرا به خود آورد که گفت:بفرمایید خانم.این هم جوجه کباب هنوز غرق در افکار خودم بودم 

شما.با گفتن متشکرم.مشغول خوردن غذا شدم.غذای بسیار خوبی بود و کار آشپزخانه بسیار عالی.هنگام خرج از 

جا فتم و کمی در آنرستوران نگاهی به ساعت بر روی دیوار رستوران انداختم.ساعت دو و نیم بود.دوباره به پارک ر
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استراحت کردم.حدود دو ساعت بعد به سمت خانه حرکت کردم.وقتی وارد شدم خانم شاکری خوابیده بود.البته 

خواب نبود.پرسیدم:غذا خوردید؟نه میل ندارم.خوب شد چون برایتان یک غذای خوب آوردم.از کجا؟از رستوران 

 خیلی گرسنه بودم.

ین خاطررفتم رستوران غذا خوردم.چون کلید را فراموش کرده بودم از شما نمی توانستم طاقت بیاورم.به هم

 بگیرم.اما من ساعت دو آمدم.

راستی!چطور این دفعه زود آمدید.معموال ساعت چهار.حرفم را قطع کرد و گفت:بله اما امروز حالم زیاد خوب نبود.با 

 قلبم تیر می کشید. ناراحتی گفتم:چطور اتفاقی افتاده؟!نه چیز مهمی نیست فقط کمی

واقعا؟!ًفکر می کنم بهتر باشد دوباره حرفم را قطع کرد و گفت:نه احتیاجی به دکتر ندارم استراحت می کنم خوب 

 می شوم.

مطمئنید به دکتر احتیاجی ندارید.بله خیالت راحت باشد.خیلی خوب پس حاال غذایی را که آوردم بخورید بعد 

ش کرده باشدچند قاشق از آن را خورد و بقیه را کنار گذاشت و دوباره دراز کشید.سه بخوابید.برای اینکه دل مرا خو

روز به همین ترتیب گذشت تمام مدت در رختخواب بود.هر چه اصرار می کردم خودش را به یک دکتر نشان دهد 

 زیر بار نمی رفت.

وام بود شنیدم.به محض اینکه صدایم تا اینکه نیمه های شب سوم حول و حوش ساعت چهار صدایش را که با ناله ت

کرد برخاستم و به سمت او دویدم پرسیدم:چی شده حالتان خوب نیست؟نمی دانم فکر کنم کم کم باید با تو 

خداحافظی کنم.با صدای بغض آلودی فریاد زدم:نه نه این کار را نکنید.صبر کنید.همین االن یکی از همسایه ها را 

 نه خارج شدم.زنگ همسایه کناری را زدم.آقایی در را باز کرد.خبر می کنم و به سرعت از خا

خودم را معرفی کردم و از او خواستم که کمک کند تا خانم شاکری را به بیمارستان برسانم.همان موقع بدون آنکه 

لباسش را عوض کند اتومبیلش را روشن کرد.همسرش هم کمک کرد تا خانم شاکری را سوار ماشین کنیم.اتومبیل 

با آخرین سرعت به سمت بیمارستان حرکت میکرد.اما دیگر فایده ای نداشت فبل از آنکه به بیمارستان برسد مرده 

بود وقتی ذکتر او را دید گفت:تقریبا پنج دقیقه است که مرده.با شنیدن آن سرم گیج رفت.چیزی نمانده بود نقش 

 شینم.به جای خانم شاکری من بستری شدم.زمین شوم که خانم همسایه مرا گرفت و کمکم کرد روی تخت بن

البته فقط برای چند ساعت که به دستم سرم وصل کرده بودند.خوش به حال خانم شاکری دیگر کارش به اینجا 

نکشید و من این بار براستی حسرت خوردم.چقدر دلم می خواست به جابی او میمردم.چقدر تنها شده بودم.پشتم 

این دنیا هیچ تکیه گاهی ندارم.پس فایده این زندگی چه بود؟در بیمارستان خودم را خالی شده بود.حس میکردم در 

فامیل او جا زدم.همانطور که خانم شاکری همه جا مرا به عنوان فامیل خودش معرفی میکرد.به هر حال با کمک 

لنگویی که از همسایه ها توانستم یک مراسم کوچک براش در مسجد محل برگزار کنم.البته خرج آن از فروش ا

 خودش باقی مانده بود تهیه شد.

گویا این زن و مرد پیر هم هیچ کس را در دنیا نداشتند.البته خانم شاکری قبال به من گفته بود که به کجا تعلق 

دارند.اما برای من این امکان وجود نداشت که به شهری دیگر سفر کنم و آشنایان آنها را با خبر کنم.حتی خانم 

بعد از مرگ شوهرش این کار را نکرد.به هر حال او هم از این زندگی راحت شد.حاال فقط من مانده شاکری هم 

بودم.من و یک دنیا بد بختی.اما این بار فقط فکر سختیها نبود که مرا ناراحت میکرد غم از دست دادن خانم شاکری 
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محبت نیاز هم بود بیشتر از هر چیزی.ما هر دو براستی رنجم میداد.ما به هم عادت کرده بودیم.بین من و او عالوه بر 

 به هم احتیاج داشتیم.

اما حاال دیگر او احتیاجی به من نداشت و این من بودم که سر تا پایم نیلز بود.هنوز یک ماه تا چهار ده سالگی فاصله 

ل تنهایی کشیده داشتم.اما انگار به اندازه صد سال زندگی کرده و سختی کشیده بودم.گویا به اندازه صد سا

بودم.مدتهای زیادی بود که طعم لذت زندگی را نچشیده بودم.حتی فکر اینکه شاید در آینده روزی خوشبختی را 

درک کنم در نظرم غیر ممکن می نمود.به خصوص حاال که دیگر همه درها را بسته می دیدم و برای باز شدن آنها 

چاره ای جز سعی کردن نداشتم.تالشی که شاید فایده ای در  نیرویی بیش از نیروی خودم الزم می دیدم.اما من

 برنداشت.

اما به هر حال بهتر از دست روی دست گذاشتن بود.بوتیکها دیگر بافتنی هایم را نمی خریدند.فصل آنها گذشته 

ن و ستبود.باید فکر کار دیگری می بودم.اما دیگر چه کاری؟حاال دیگر به جای صبح تا بعد از ظهر در پارک نش

بافتنی بافتن می نشستم و فکر می کردم و به جایی نمی رسیدم.کارم شده بود صبح تا شب گریه کردن و شب تا صبح 

کابوس دیدن.هر روز به اندازه یک قرن برایم می گذشت.وحشت از آینده تمام وجودم را در بر گرفته بود و این 

هم جوابم کرد.او که نمی دانست من در دنیای به این وحشت زمانی داشت مرا از پای در می آورد که صاحبخانه 

بزرگی هیچ آشنایی ندارم گفت:بهتر است شما هم بر گردید پیش خانواده تان و خانه را تخلیه کنید.می خواهم آن را 

 اجاره دهم.راستی شما چه نسبتی با خانم و آقای خانم شاکری داشتید؟مکن همینطور خیره به او نگاه می کردم.

هیچ صدایی را نمی شنیدم و او که نمی دانست این سکوت مطلق ناگهانی سنگین که دارم.بیشتر از آن به خاطر  گویا

مرگ خانم شاکری باشد به خاطر بی پناه شدنم است گفت:ناراح نباشید خانم.مرگ حق است همه ما دیر یا زور باید 

فی جز گفتن چند روزی به من مهلت دهید برویم.مدتی که بگذرد فراموش می کنید و من در جواب او هیچ حر

نداشتم.چه بی دلیل به خود دلگرمی داده بودم.چند روز مهلت به چه دردم می خورد.مثال در این چند روز می توانستم 

خانه ای پیدا کنم و اگر پیدا می کردم می توانستم کرایه بدهم؟اما یک چیز را خوب درک کرده بودم.این که خدا با 

شنای من بود و همیه آشنا برایم کافی بود.اگرچه سخت بود اما به هر حال من زنده بودم و باید زندگی من و تنها آ

 میکردم.گر چه تا کوه خوشبختی راه درازی بود اما من برای رسیدن قله به آن باید تا میتوانستم می دویدم.

ید با چشمهای اشکبار خود را به پارک یک هفته از مهلتی که صاحبخانه داده بود میگذشت.مثل روزهای قبل ناام

رساندم.دیگر فکرن کار نمیکرد.در مدت آن یک هفته به هر کاری فکر کردم.اما همه را بینتیجه دیده بودم.یا سنم 

کافی نبود و یا آنطور که باید در امان نبودم.باید اول به فکر یک خانه می بودم.باید خانه ای مملو از خاطرات یک زن 

و مهربان بود ترک میکردم.بله آن خانه باید هر چه زودتر تخلیه میشد.اما خاطرات آن زن و مرد هرگز از و مرد پیر 

 ذهنم نمی رفت.من هرگز آنها را فراموش نمیکردم.

چطور می توانستم آنها را فراموش کنم.ولو اینکه آنها با لطفی که کردند هفت ماه مرا از هر نوع خطری در امان نگه 

انطور که خاطرات آنها را زنده میکردم ناگهان چمم به آن خانمی افتاد که چند ماه پیش به پارک آمده بود داشتند.هم

و به من پیشنهاد کار داده بود.سریع اشکهایم را پاک کردم.به محض دیدن من گفت:آه چه جالب!اصال فکر نمی 

یز م گریه کردی! اتفاقی افتاده؟نخیر خانم چمیکردم دوباره تو را ببینم.سپس ابروانش را در هم کشید و گفت:ببین

مهمی نیست.می دانستم به محض اینکه بفهمد به چه وضعیتی دچارم.چرب زبانی را شروع میکند که مثال کمکم 

 خواهد کرد.
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 هکه البته به خوبی می دانستم هیچ کاری جز اینکه کمکم کند تا به چاهی عمیق تر و یا به عبارتی از چاله در بیایم و ب

چاه بیفتم نمی تواند.او ادامه داد:اما من حتم دارم چیز مهمی است.حتم داشته باشید چیز مهمی نیست و مطمئن باشید 

احتیاجی به کمکتان ندارم.با تمسخر گفت:التماس میکنم اجازه بده کمکت کنم و بعد کمی جدی تر شد و گفت:حاال 

 تم:خواستم پیشاپیش بگویم که یک وقت بی جهت خودتانکی خواست به تو کمک کند؟همانطور که بر میخواستم گف

را به زحمت نیندازید.و به سمت دیگر پارک یعنی محل بازی بچه ها حرکت کردم.بارش باران شدت یافته بود.اما بر 

خالف گذشته وقتی باران می آمد پارک خلوت میشد این بار زیاد خلوت نبود.روی یکی از نیمکتها نشستم و دوباره به 

 ر فرو رفتم.باالخره باید یک راهی پیدا میکردم.اما انگار همه راهها بن بست بودفک

مثل دیوانه ها شده بودم مرتب فکر میکردم و به دنبال آن ناامید شدم و گریه را سر می دادم.اما فایده این اشک 

مردی افکارم را به هم ریختن ها چه بود.دیگر حتی دلم خالی نمیشد.در افکار خود غرق بودم که ناگهان صدای 

 ریخت.

او که بر روی نیمکت کنارم نشسته بود گفت:تو هم مثل من هوس قدم زدن در زیر باران را کردی که حاال خسته 

 شدی و به این نیمکت پناه آوردی؟

 از این سوال او خنده ام گرفت.زیرا من آنقدر مشغله ی فکری داشتم که دیگر جایی برای هوس کردن و فرصت قدم

زدن نداشتم.و اگر فرصتی به دست می آوردم به آینده ی خود فکر میکردم که باالخره باید چه کار کنم.حدود هشت 

ماه از شروع بافتنی بافتنم گذشته بود.در حالی که هیچ چیز عوض نشده بود.من تا کی باید به این وضع ادامه می دادم 

 و باالخره چه موقع می خواستم سر و سامان بگیرم؟

 در مقابل پرسش آن آقا لبخندی زده

 و گفتم:نه !هوس نکردم.بلکه مجبورم در اینجا زیر باران بنشینم.

نگاهی از روی تعجب به من انداخت و قبل از اینکه بتواند چیزی بگوید هر دو همدیگر را شناختیم.او همان آقای 

 دل نشده بود.کارخانه دالر بود که تا به حال هیچ صحبتی جز سالم میان ما ردو ب

 اما او ادامه داد:حاال بگو بدانم چرا مجبوری؟!

 و من پاسخ دادم:چون روزگار این طور می خواهد.روزگار؟!روزگار چه می خواهد؟

روزگار می خواهد که من همچنان سرگردان باشم.تنها باشم و فقط و فقط یک دختر بیچاره باشم همین.من که تا آن 

نداشتم برای هیچ کس صحبت کنم نمی دانم چطور آنقدر راحت برای او مشکالتم را زمان نمی خواستم و دوست 

 تعریف کردم یا به عبارتی درد دل کردم.

 خیلی ناراحت شد اما راجع به خودش چیزی نگفت و دوباره پرسید:پس پدر مادر نداری؟خانه ای نداری؟

پدر نه مادر.نه خانه و نه زندگی و نه حتی ک دوست خانه من هیچ چیز ندارم.اگر هم زمانی داشتم حاال دیگر ندارم.نه 

خانم شاکری را هم باید به زودی خالی کنم.بیشتر برایم توضیح بده !اول راجع به خودت بگو.چطور روزگارت چنین 

شد؟نمی دانم.فقط می دانم که سر پرستی مرا به زن و مردی سپرده بودند.آن زمان شش ساله بودم.آنها بیشتر از 

سال مرا تحمل کنند و پس از آن مرا از خانه شان بیرون کردند.از آن روز تا حاال که هشت ماه گذشته است.در  هفت

 خانه ی خانم شاکری زندگی کردم و به وسیله ی بافتنی بافتن مخارج زندگیم را تامین میکردم.

هم از گرسنگی مرده بودم.نه اینکه  به طور حتم اگر آنها کمکم نمی کردند تا به حال به اوج بدبختی رسیده و بعد

حاال از زندگی خیلی خشنودم و مایلمکه زنده باشم نه فقط دوست ندارم که در بدبختی بمیرم و حاال هم اگر می 
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خواهم کار کنم به این خاطر است که نمی خواهم همه بگویند که از گرسنگی مرد و بیچارهنتوانست یا قادر نبود یک 

دا کند.این تنها دلیلی است که نمی خواهم این گونه و در چنین وضعیتی بمیرم.او مرا به خاطر لقمه نان برای خود پی

عقیده ام تحسین کرد و گفت:عقیده جالبی داری هرگز فکر نمیکردم استقالل و استواری برای یک دختر هم بتواند تا 

 این حد اهمیت داشته باشد.

و فقط به یک شغل مناسب فکر میکزردم.به آن آقا نگاه کردم و حاال دیگر احتیاجی به تحسین دیگران نداشتم 

گفتم:تا به حال توانسته ام از عهده ی خود برآیم اما از حاال تا چند ماه دیگر از راه بافتنی بافتن غیر ممکن است 

ت و لفتی اسخرجم را دربیاورم و بای کاری پیدا کنم.اما فکرم به جایی نمی رسد.تنها کاری که می شود انجام داد ک

من از آن بیزارم.دیگر حاضر نیستم در خانه ی کسی مشغول به چنین کاری شوم.می دانم بیشتر ثروتمندان انسانهای 

 خود خواهی هستند و با زیر دستان خود رفتار خوبی ندارند.

 هنگام شنیدن این جمله نگاهی به من انداخت ودر حالی که لبخند میزد گفت:مطمئنی؟

 نفهمیدم و بدون پاسخ به سوال او ادامه دادم:منظور او را 

من نمی خواهم مرتب به دستور دیگران عمل کنم و در برابر خشونتهای نابه جا که تنها از خودخواهی آنها سرچشمه 

می گیرد سکوت کنم و تنها کلمه ببخشید خانم یا ببخشید آقا به زبان آورم.من نمی خواهم یک کلفت باشم و کار 

میتوانم انجام دهم.دیگر عقلم به جایی نمیرسد.نمیدانم چه کار کنم.او گفت:من مرد تنهایی هستم و در دیگری هم ن

یک خانه بزرگ با یک مرد و زن که خدمتکاران من هستند زندگی میکنم که البته آنها فقط کارهای منزلم را انجام 

انی را وداع گفتو تنها پسرم در خارج از کشور می دهند و صحبت چندانی با آنها ندارم.همسرم هم سه سال پیش دار ف

 مشغول تحصیل است.

اگر مایل باشی میتوانی با من به منزلم بیایی و مثل دخترم با من زندگی کنی.چون من هم کسی را ندارم که با او ندارم 

بول یکدیگر باشیم.قکه او صحبت و یا درد دل کنم . مثل تو تنها هستم.ما می توانیم دوستان و همدردان خوبی برای 

کن و با من به منزلم بیا.حتم داشته باش که به صالحت است.او مایل بود اطمینان مرا نسبت به خود جلب کند.اما 

موفق نمیشد از جهتی من هم حق داشتم چطور پس از دیدن آن همه خیانت و بی وفایی از انسانها می توانستم به 

 اطمینان کنم.من نمی توانستم با او بروم.یعنی نمیخواستم با او بروم. مردی غریبه که می توانست جای پدرم باشد

پس گفتم:نه آقا متشکرم.من فقط به یک شغل احتیاج دارم و دیگر هیچ چیز نمیخواهم.مرا ببخشید که پیشنهاد شما 

 را که به نفع خودم است رد میکنم اما از دختری مثل من نباید انتظار دیگری داشته باشید.

حق با توست دخترم.حاال مایل نیستی می توانم برایت کاری دست و پا کنم.من صاحب یک فروشگاه لباس بله 

هستم.اگر بخواهی می توانی با من به فروشگاه بیایی و در آنجا مشغول به کار شوی.کار چندان مشکلی نیست.فقط 

ا به ر از پول بافتنی هایی است که توقت صرف یادگیری قیمتها می شود.در مورد حقوقت مطمئن باش که خیلی بیشت

 حال در می آوردی.

از خوشحالی سر از پا نمی شناختم طوری که حس میکردم در تمام عمر هرگز تا این حد خوشحال نشده ام.پس از 

گفتن خیلی متشکرم آقا کمک بزرگی به من کردید.برخاسته به سمت اتومبیل او رفتیم.او گفت:فکر میکنم اگر ابتدا 

ایت را عوض کنی بهتر باشد.چون نمی خواهم فروشنده های دیگر تو را ان طور ببینند.ممکن است با این وضع لباسه

 برخورد چندان جالبی با تو نداشته باشند.
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گفتم:اما من لباسهای بهتری ندارم.فقط سه دست لباس دارم که آنها هم یکی از دیگری کهنه تر است.بسیار 

باس برایت بخرم نه آقا متشکرم.من مدتهای طوالنی را با این لباس سرکردم.یک ماه خوب!پس برویم تا چند دست ل

 دیگر هم صبر میکنم و پس از یک ماه کار کردن در فروشگاه شما فکر میکنم بتوانم لباسهای بهتری تهیه کنم.

تو می  خندید و گفت:دختر سر سختی هستی.بسیار خوب!من به عنوان قرض پول خرید دو دست لباس را به

دهم.پس از مدتی کار کردن در فروشگاه آن را به من بازگردان.چطور است؟حاال راضی شدی؟بله.این طوری بهتر 

است.اما چرا اجازه نمی دهید لباسها را از فروشگاه خودتان انتخاب کنم.به این دلیل که نمی خواهم فروشنده های 

بدست آورند.حاال منظورم را درک کردی؟بله.متشکرم که تا این  دیگر تو را با این لباسها ببینند و نقطه ضعفی از تو

حد به فکر من هستید.و او مثل اینکه یک دفعه خاطر آورده باشد گفت راستی نگفتی شبها را می خواهی چه کار 

کنی؟خانه را کی باید خالی کنی.کسی به یک دختر تنها و کم سن و سال خانه کرایه نمی دهند؟!نمی دانم جایی را 

 ندارم.یعنی حتی شبها هم حاضر نیستی با من به منزلم بیایی و در آنجا استراحت کنی؟نه متشکرم.

بسیار خوب دست کم در فروشگاه که می توانی بمانی.یعنی این ممکن است که شب ها را در فروشگاه بمانم؟!بله 

ضوع باخبر نمی شوند.اما من باز هم چرا ممکن نباشد.حتم داشته باش اگر بخواهی فروشنده های دیگر هم از این مو

نگران بودم.او گفت:باالخره چه کار میکنی؟مایلی شب را در فروشگاه بمانی؟نمی دانم چطور شد که ناگهان و بدون 

هیچ فکری گفتم:بله حاضرم.و پس از گفتن این حرف اتومبیل را به سمت خانه ی آقای شاکری تغییر جهت داد تا 

 ید را به صاحبخانه برگردانیم.خانه را تخلیه کنیم و کل

تمام مسیر پارک تا خانه را او راجع به چند ماه گذشته سوال کرد.به خاطر مرگ خانم شاکری به شدت ناراحت شده 

بود.گفتم:خانم شاکری خیلی دوست داشت یک بار دیگر شما را ببیند و به خاطر محبتهایی که به آنها کردید تشکر 

م ظرف چند روز آینده یک سری به او بزنم.در این چند ماه هم نمی توانستم به دیدنش کند.گفت:اتفاقا خیال داشت

بیایم به این خاطر که ایرن نبودم البته حدود یک ماه است که آمدم.اما دو هفته اول را به سختی مریض بودم.چند ماه 

 انی پیش نیامده بود.اما به هر حالمسافرت و دو هفته بیماری کمی کارهایم را به عقب انداخته بود.البته مشکل چند

 باید کمی به کارها رسیدگی میکردم.

به همین خاطر نتوانستم به خانم شاکری سر بزنم.اما یکی از کارگرهای کارخانه را هر هفته می فرستادم.بله همینطور 

ا می اگر این راست.این کمک شما خیلی موثر بود.چون خانم شاکری دیگر نمی توانست بافتنی ببافد.راستی!ما 

دانستم پول بیشتری برایش می فرستادم.باید به من خبر میداد.نه احتیاجی نبود.همان هم کافی بود.این لطف شما تا 

حدودی به او آرامش داده بود و دیگر نگران به نظر نمیرسید.در همین موقع اتومبیل متوقف شد و هر دو پیاده 

کرد.وسائل زیادی نبود.آنها در گوشه ای از خانه گذاشتیم و از منزل  شدیم.آن آقا در جمع کردن وسایل خانه کمکم

 خارج شدیم.

فقط چمدان خودم و یکی از بلوز های خانم شاکری را به عنوان یادگاری برداشتم.سپس مسیر منزل صاحبخانه را 

شته ایم را که در خانه گذاپیش گرفتیم تا کلید را به او تحویل دهیم.پس از تحویل دادن کلید از او خواستیم وسایلی 

 به هر کسی فکر می کند نیاز دارد بدهد.مرد خوبی بود و مخالفتی نکرد.

از او تشکر کردم.برای خرید لباس خیابانها را پشت سر گذاشته سرانجام به خیابانی رسیدیم که در آن بوتیکهای 

م.آن ی از بوتیکها اتومبیل توقف کردیفراوانی وجود داشت.بیشتر آنها مخصوص لباس و کیف و کفش بود.مقابل یک

آقا به من گفت:ویترین را نگاه کم و هر کدام را پسندیدی بگو تا آن را بخریم.من مشغول نگاه کردن شدم.از آنجا 
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که چندان مشکل پسند نبودم خیلی زود یک جفت کفش انتخاب کردم.وقتی به آن آقا نشان دادم گفت:به نظر خوش 

برویم داخل.وارد مغازه شدیم.کفش مورد نظر را به صاحب مغازه نشان دادیم.کفش  سلیقه میرسی.بسیار خوب

 زیبایی بود.رنگ آن مشکی و مدلش اسپرت بود.پس از خرید کفش به سمت بوتیکهای لباس رفتیم...

 وارد یکی از آنها شدیم.بوتیک بزرگی بود و لباسهای زیبایی داشت.چشمم به یک دست بلوز و شلوار زرشکی رنگ

افتاد.نه تنها زیبا بود بلکه برای تابستان هم مناسب بود.آن لباس را به آن آقا نشان دادم.خیلی خوشش 

 آمد.گفت:لباس زیبایی است.لباس را گرفتم و به سمت اتاق پرو رفتم.پس از خرید آن به اتومبیل بازگشتیم.

 گفتم:حاال میتوانیم به فروشگاه شما برویم؟

 تن به آنجا به یک قنادی برویم و بستنی بخورم.حاال؟!نه می خواهم قبل از رف

بله خوردن بستنی به همراهی خانمی مثل تو برای من افتخار است.متشکرم.به شما اطمینان می دهم که اگر پد داشتم 

شما را هم اندازه ی او دوست داشتم.خندید و گفت:و من هم اگر دختری داشتم تو را مثل او را دوست 

ه داشتن یک دختر از آرزوهایم بود.اما فقط صاحب یک پسر شدم.همسرم دو سال پس از تولد پسرم میداشتم.همیش

قلبش را جراحی کرد و دکتر ها گفتند دیگر نباید حامله شود و اگر حامله شودو اگر حامله شود به هنگام زایمان 

فت.پس از مرگش جسد او را با خود مرگ او حتمی است.و سرانجام هم همسرم به سبب همان ناراحتی قلبی از دنیا ر

به ایران آوردم و او را در اینجا دفن کردم.خودم هم در همین جا ماندم.سپس یک فروشگاه خریدم یعنی همان 

فروشگاهی که قرار است تو در آنجا کار کنی.دیگر نمی خواستم لحظه ای بیکار بمانم.کار کردن و سرگرم بودن 

ورت مرتب همسرم و خاطراتش را به یاد می آوردم و از نبودن او در کنارم به شدت برایم بهتر بود.چون در غیر اینص

 رنج می بردم.

پسرم نیز در کانادا ماند و به تحصیلش ادامه داد.در حال حاضر سال اول دانشگاه است و رشته ی مهندسی را پشت 

ل پیاده شده وارد قنادی شدیم.داخل سر می گذلرد.همین طور که مشغول صحبت بود به یک قنادی رسیدیم.از اتومبی

 آن چندان شلوغ نبود.او خواست دو تا بستنی برایمان بیاورد.و به سمت یکی از میزها رفته نشستیم.

او گفت:مدتها بود که به قدم زدن نرفته بودم.یعنی کارم هم زیاد است.به همین خاطر به ندرت برای تفریح به دست 

در شرکت هستم و پس از آن برای استراحتی کوتاه یه خانه می روم و بعد از آن تا می آورم.از صبح تا بعد از ظهر 

شب در فروشگاه هستم.اما امروز به شدت هوس هوا خوری کرده بودم.مثل اینکه تقدیر این طور می خواست که من 

 کارم بروم و پس ازپس از ماه که از مسافرت برگشته ام به پارک آن هم پارکی با فاصله ای بسیار دورتر از محل 

 کمی قدم زدن در کنار خانمی روی نیمکت بنشینم و آن وقت دوست و همدم خوبی برای خود بیابم

در حالیکه قبال هم او را دیده بودم اما هیچ صحبتی میان ما نشده بود.من خندیدم و گفتم:بهتر است بگویید تقدیر این 

نجات دختر بیچاره ی بیکاری چون من شوید.بله این آشنایی طور می خواست که امروز با هوسی که میکنید موجب 

 برای هردومان مفید بود تو کار پیدا کردی و من یک دوست.

در همین هنگام یکی از کارکنان قنادی سینی را که دو ظرف بستنی در آن بود روی میز مقابلمان قرار داد.در حین 

نده ی من میشد و هدف او از آن صحبتها همین بود.این بستنی خوردن بستنی گاهی صحبتهایی میکرد که موجب خ

برای خودم هم جالب بود.چون سالها بود خنده که هیچ حتی یک لبخند واقعی بر لبهای من نقش نبسته بود.در حالی 

 که حاال از ته دل می خندیدم.
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بیل یم.وقتی از اتومو طعم خوشحالی را پس از سالها می چشیدم.پس از صرف بستنی به سمت فروشگاه حرکت کرد

پیاده شدم فروشگاه بسیار بزرگ و دو طبقه ای را مقابلم دیدم.او ابتدا وارد شد و من به دنبال او.هنگامی که وارد 

شدیم آقایی تقریبا چهل ساله را پشت صندوق حساب که مشغول شمردن یک دسته اسکناس بود و یک خانم و آقا 

 ایستاده بودن.

برخاست و سالم کرد.فروشگاه خیلی شلوغ بود.حدود نیم ساعت بعد یعنی ساعت هشت و نیم  با وارد شدن ما آن آقا

 بود که آقا دستور داد فروشگاه را تعطیل کنند.

سپس تمام فروشنده ها در یک جا جمع شدند.که البته به نظر خودم معرفی شدن به آنها چندان هم مهم نبود.اما نمی 

تما به آنها معرفی شوم.شاید هم او عادت داشت فروشنده ی جدید را با دانم چرا آن آقا می خواست که ح

فروشندگان قدیمی آشنا کند تا دست کم تازه وارد زیاد احساس غریبی نکند.پس از جمع شدن فروشنده ها 

 گفت:این خانم همکار جدیدتان هستند با ایشان آشنا شوید.

ر میکنم کمتر از بیست سال سن داشت کرد و گفت:آقای سیفی سپس رو به یکی از آقایان که بسیار جوان بود و فک

این خانم را با قیمتها و روش کار آشنا کن!بعد خودش با همان آقایی که در ابتداپشت صندوق حساب مشغول به کار 

 بود به صحبت پرداخت و همان طور که صحبت می کردند به سمت دیگر فروشگاه رفتند.

تر ها پرسید:شما را با چه نامی خطاب کنیم؟گفتم:اسمم ثمره و نام خانوادگی ام پس از رفتن آن دو یکی از دخ

 حکیمی است.

پس از سکوت کوتاهی یکی از دختر ها با حالتی از کنایه پرسید:با آقای مالدوست نسبتی دارید؟برای اولین بار چنین 

 نامی را می شنیدم.

 !ابتدا مکث کرده سپس با تعجب پرسیدم:آقای مالدوست؟

 بله آقای مالدوست!چرا تعجب کردی؟

در همین هنگام که به دنبال پیدا کردن پاسخی برای او بودم آقای مالدوست که صحبتهای او را شنیده بود به یاریم 

آمد و گفت:این موضوع به شما مربوط نمی شود خانم!بهتر است در مسائل خصوصی دیگران دخالت نکنید.دو دختر 

 بودن با شنیدن صحبت های آقای مالدوست به هم نگاهی کردند و با صدای آرامی خندیدند.در کنار هم ایستاده 

خانمی هم که آن سوال را از من پرسیده بود و دیگران او را خانم کمالی خطاب میکردند شرمنده شد و نگاهی به 

دم آن آقایی که من چند دختر جوانی که پروین نام داشت انداخت و دیگر هیچ نگفت.من نیز حاال متوجه شده بو

ساعت گذشته را با او سپری کرده ام همان آقای مالدوست است که من حتی یک بار هم برای دانستن نامش کنجکاو 

 نشده بودم.

به هر حال به این طریق با نام خانوادگی او آشنا شدم.و ناگفته نماند که این نام کمی در نظرم مضحک و نامفهوم آمد 

سخ صریح به سوال آن دختر آقای مالدوست به فروشنده ها گفت:می توانید بروید بهتر است مالدوست!پس از پا

دیگر فروشگاه تعطیل کنیم.آن وقت همه س فروشنده ها از ما دور شدند.پس از رفتن آنها من خودم را به آقای 

 مالدست نزدیکتر کردم و گفتم:خوشبختم.

ورت چیست؟منظورم این است که از آشنایی با شما خوشبختم.من او که از این حرف من تعجب کرده بود گفت:منظ

 تازه با نام شما آشنا شدم.
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خندید و گفت:بله معذرت می خواهم.فراموش کرده بودم خودم را به تو معرفی کنم.پس از آن فروشنده ها یکی 

سمت ما آمد و از آقای  پس از دیگری خداحافظی کرده از فروشگاه خارج شدند و آقای سیفی که آخرین نفر بود به

 مالدوست پرسید:خودتان در ها را می بندید؟

آقای مالدوست گفت:بله امشب خودم این کار را می کنم شما می توانید بروید.اما قبل از رفتن کلید فروشگاه را به 

ه من و آنرا ب خانم حکیمی بدهید!او با تعجب نگاهی به من انداخت.سپس با اکراه دسته کلید را از جیبش خارج کرد

داد.آقای مالدوست به او گفت:از فردا خانم حکیمی در فروشگاه را باز میکنند و شبها هم ایشان آخرین نفر از 

 فروشگاه خارج می شوند و در را قفل می کنند.او با گفتن:بله متوجه شدمم.خداحافظی کرد از فروشگاه خارج شد.

تا تو را با مستخدم اینجا آشنا کنک.او خانم میانسالی است که چون  سپس آقای مالدوست به من گفت:حاال با من بیا

خانه ای ندارد شبها در فروشگاه می خوابد.با وجود او دیگر از تنهایی نمی ترسی.خیال داشتم بگویم من که عمری 

 تنها بودم چطور ممکنه از تنهایی بترسم که منصرف شدم و به دنباالو راه افتادم.

پایین و در انتها ی فروشگاه اتاق نسبتا کوچکی بود که به آن مستخدم تعلق داشت.آقای مالدوست در همان طبقه ی 

 چند ضربه به در نواخت.خانمی میانسال از اتاق خارج شد با دیدن ما سالمی کرد و گفت:امری بود آقا؟

بها کنار تو است.روز ها هم آقای مالدوست پاسخ داد:برایت مهمان آوردم.از امشب دیگر تنها نیستی و این خانم ش

در فروشگاه کار میکند.اما فراموش نکن هیچ یک از فروشنده ها نباید متوجه شوند که او شبها در فروشگاه می 

 خوابد.این باید بین سه نفر مخفی بماند.

 بله آقا متوجه شدم.آقای مالدوست هنگام خداحافظی گفت در فروشگاه را خودم می بندم.

راحت کنید.پس از رفتن او آن خانم که نامش گلی بود گفت:بفرمایید داخل اتاق خانم.خوش آمدید.با شما بروید است

گفتن:متشکرم وارد شدم.گرچه یک اتاق کوچک بیشتر نبود اما جالب بود.یک چراغ کوچک یک قابلمه کوچک غذا 

 و بالش و یک پتو بر روی بر روی آن خودنمایی میکرد.گوشه ی دیگر اتاق یک رختخواب قنری که یک تشک کهنه

آن بود قرار داش.کف اتاق از موکت پوشیده شده بود و قالیچه ای کوچک در وسط آن پهن بود که حتم داشتم 

تمامی آنها را آقای مالدوست تهیه کرده است و غیر از آنها مقداری ظروف و یک یخچال کوچک در گوشه ی دیگر 

 اتاق قرار داشت.

بود و همه ی اشیا بسیار کوچک و ارزان قیمت می نمودند اما بی نهایت از آن اتاق خوشم گرچه هیچ چیز آن لوکس ن

آمد و برایم جاذبه ی خاصی داشت.پس از آنکه نگاهی به اطراف اتاق انداختم گلی خانم گفت:بفرمایید خانم بنشینید 

م.او اتاق قرار دادم و نشست تا کمی با هم صحبت کنیم و بیشستر با یکدیگر آشنا شسویم.من چمدانم را گوشه ی

گفت:خوب چه شد که تصمیم گرفتید شبها را در فروشگاه بمانید.به ظاهرتان نمی آید که بی خانه باشید.پدر و مادر 

 دارید؟نه من تنها هستم.خانه هم ندارم.به همین خاطر قرار است شبها را در فروشگاه بمانم.

 تی دارید؟که اینطور چطور با آقا آشنا شدید؟با هم نسب

 نه.و سپس نحوه ی آشنایی مان را برایش تعریف کردم.

او گفت:بله آقای مالدوست مرد بسیار بزرگوار و مهربانی است.به من هم تا به حال خیلی محبت کرده تمام وسایلی 

 ارد و آنکه در اختیار من است.او برایم فراهم کرده.تنها آن تختخواب است که از گذشته های دور به خودم تعلق د

 را با خود به هر کجا که بروم میبرم.من سالهای زیادی است که بر روی آن می خوابم.و به آن عادت کردم.
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برای من حکم یکی از بهترین دوستانم را دارد.وقتی آقای مالدوست آن را دید گفت:اجازه بده برایت یک تختخواب 

د چون من این تختخواب را دوست دارم و به آن عادت خوب تهیه کنم.اما من از او خواستم که این کار را نکن

کردم.او می خواست برایم خانه کرایه کند.اما فکر کردم اینجا راحت ترم.چون همین جا کار می کنم.پس از این 

صحبت برخاست و از گوشه ی اتاق سفره ی کوچکی را برداشت و پهن کرد و گفت:باید خیلی گرسنه باشید بهتر 

وریم.و سپس آن قابلمه ی کوچک را با دستگیره برداشت و در سفره گذاشت.همان طور که است دیگر شام بخ

بشقاب غذا را مقابلم می گذاشت گفت:پس از سالها این اولین باری است که شام را با کسی می خورم.لبخندی زدم و 

 شومگفتم:اتفاقا من هم مدتهاست که با کسی غذا نخوردم از اینکه حاال با شما هم غذا می

ببخشید خانم که شام درست و حسابی نیست.متاسفانه من نمی توانم غذای مناسبتری برای شام فراهم کنم.به هر 

حال برای امور باید کمی قناعت کنم از این رو با همین غذاهای ساده خود را سیر می کنم.به هر حال ببخشید که 

د.اصال اهمیتی ندارد خانم.اتفاقا شام خیلی خوبی است و غذای بهتری برای شام شما فراهم نکردم البته فرصت هم بو

من واقعا لذت می برم.پس از خوردن شام و صرف یک چای وسایل خواب را آماده کردیم.پتویی که روی تختخواب 

قرار داشت و یک بالش را به من داد.البته خیلی اصرار کرد که من روی تختخوابش بخوابم اما من قبول نکردم و روی 

خوابیدم.خودش هم پتویی را که به صورت تا شده کنار دیوار پهن کرده بود برداشت و آن را بر روی تخت  زمین

گذاشت.تا نیمه های شب صحبت کردیم.او از دوران جوانیش برایم تعریف کرد.از آن زمان که دختر چهار ده ساله 

از مدتی با یکدیگر ازدواج کردند و آنها ای بودو با همسرش که یکی از اهالی ده خودشان بود نامزد کرده و پس 

پس از گذشت پنج سال صاحب فرزند شده بودند.و از زندگی خوبشان و از خوشبختی بی حدشان گرچه پولی 

نداشتند و خیلی شبها را گرسنه می خوابیدند برایم صحبت کرد.اما آن طور که به نظر می رسید روزگار با او هم چون 

ست و زمانی که فرزند آنها سه سال داشته پدر و پسر در یک تصادف اتومبیل به ابدیت من سر ناسازگاری داشته ا

پیوستند.و زن بیچاره از آن زمان تنها شده بود و چه رنجها و سختیهایی که پس از مرگ همسرش و تنها فرزندش 

سر می برد تنها و بیوه متحمل نشده بود!او از آن زمان که کمتر از بیست و سه سال سن داشت و در اوج جوانی به 

شده بود و از آن پس هرگز به فکر ازدواج مجدد نیفتاده بود.در سن سی سالگی به تهران آمده و از آن زمان در این 

شهر ماندگار شده و هرگز حتی برای یک بار قصد برگشت به آن شهر نفرت انگیز که همسر و فرزندش را از او جدا 

ه برای دیدن مزار آن دو که تنها دلخوشیهای او در زندگی بوده اند به آنجا می کرده نداشته و تنها سالی یک دفع

رفت.و آن یکبار در طول سال همان روز سالگرد مرگ آن دو می باشد.به راستی که چه زندگی نکبت باری!زنی از 

تم که روزگار من نیسسن بیست و سه سالگی بیوه و برای همیشه تنها.وقتی داستان زندگی او را شنیدم پی بردم تنها 

تا این حد بی رحمانه با او رفتار می کند بلکه انسانهای بسیاری هستند که زندگی هایی بسی دشوارتر و رنجهایی بسی 

 بیشتر از من داشته اند اما تحمل کرده اند.

انم و پس خ ساعت شش و نیم صبح بیدار شدم باید برای کار در فغروشگاه آماده میشدم.صبحانه مختصری را با گلی

از تعویض لباس از اتاق خارج شدم.قبل از باز کردن در فروشگاه به طبقه باال رفتم تا آنجا را ببینم.از زمانی که وارد 

فروشگاه شده بودم هنوز آنجا را ندیده بودم.آن طبقه نیز مثل طبقه پایین بود و هیچ فرقی به جز متفاوت بودن 

یین وجود نداشت.البته هر غرفه در هر طبقه اجناس خاص خودش را داشت.پس اجناس غرفه های باال با غرفه های پا

از دیدن آنجا از پله ها پایین آمدم و در فروشگاه را باز کردم.تازه ساعت هفت و نیم بود و پس از گذشت نیم ساعت 

خ المم را پاسفروشندگان یکی پس از دیگری وارد شدند.اولین آنها آقای سیفی بود که خیلی سرد و مغرورانه س



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – زندگیجاده 

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

 

3 9  

 

گفت.می دانستم ناراحتی او از آن است که آقای مالدوست کلید فروشگاه را از او گرفته و به من داده است.اما به 

روی خود نیاوردم.اصال این موضوع به من ارتباطی نداشت.به هر صورت از آن روز فعالیتم را در فروشگاه آغاز 

سپس مرا با قیمت تمام اجناس آشنا کرد.البته روی همه لباسها قیمت  کردم.ابتدا آقای سیفی غرفه مرا تعیین کرد و

زده شده بود.اما به هر حال باید تا حدودی قیمتها را از حفظ می دانستم.او رفتار چندان جالبی با من نداشت و 

ین ا خشونت بیش از هر چیزی در رفتارش موج میزد و من هم با بی تفاوتی و بدون آنکه کوچکترین اهمیتی به

موضوع بدهم فقط به صحبتهای او در مورد چگونگی انجام وظیفه ام گوش میدادم.در تمام مدت روز با هیچ یک از 

فروشنده ها حرفی نزدم.ساعت دوازده و نیم ظهر فروشگاه تعطیل شد و فروشنده ها برای صرف غذا و یک 

تم.زمان شروع مجدد کار ساعت سه و نیم استراحت کوتاه فروشگاه را ترک کردند.من نیز به اتاق گلی خانم رف

بود.من با اشتیاق کامل و از صمیم قلب فعالیت میکردم.ابتدا کمی کند بودم به خصوص در کادو کردن.اما مدت 

زیادی نگذشت که به طور کامل با کار آشنا شدم.وتنها یک بار در فروشگاه مرتکل اشتباه شدم سه روز به سال نو 

فراوانی در فروشگاه ما جمع شده بودند و من چون در قسمت فروش لباسهای کودکان بودم باقی مانده بود جمعیت 

بیش از بقیه اطرافم شلوغ بود.طوری که حتی فرصت نفس کشیدن نداشتم.و همان طور که سعی میکردم خیلی سریع 

ر دهم و آن لباس را همان کار مشتریها را راه بیندازم متاسفانه فراموش کردم لباس یکی از آنها را در نایلکس قرا

طور بدون نایلکس به دست مشتری دادم.کمی که جلوتر رفته بود آقای سیفی او را دیده بود و وقتی متوجه لباس 

بدون نایلکس در دست آن مشتری شد خیلی عصبانی به سمت غرفه من آمد و با صدای نسبتا بلندی گفت:خانم پس 

ید لباس را بدون نایلکس به دست مشتری ندهید؟!معلوم هست حواستان از جند ماه کار کردن هنوز یاد نگرفته ا

 کجاست؟

من از این رفتار او در مقابل مشتریها به شدت ناراحت و عصبی شدم.او با آن رفتار زشت خود احساس مرا در برابر 

ه زد.در حالی که آن همه مشتری جریحه دار کرده و غرورم را شکسته بود.طوری که بی اختیار اشک در چشمانم حلق

دلیاش برای این کار چندان هم امیت نداشت و یک نایلکس چندان کاری را پیش نمیبرد و آنقدر ها هم مهم نبود.با 

همان حالت عصبی و بدون هیچ صحبت یا عذر خواهی لباس را از دستش گرفتم و در نایلکس قرار دادم و حتی بدون 

ادم.یکی از خانمها که مشغول کادو کردن لباسش بودم متوجه من شد و آنکه نگاهی به او بیندازم به دست مشتری د

می خواست به نوعی از من دلجویی کند گفت:ناراحت نباشید خانم!از این اتفاقها برای همه رخ می دهد.به خصوص که 

حق با  هحاال هم فروشگاه خیلی شلوغ است.آن بنده ی خدا هم تقصیری ندارد.خسته است.گفتم:نه ناراحت نیستم بل

شماست او تقصیری ندارد.خسته است تنها او خسته است.خندید و گفت:نه منظورم این نبود.همان طور که صحبت 

میکرد لباس را به دستش دادم و با این کار او را مجبور به سکوت کردم.حوصله ی شنیدن هیچ حرفی را نداشتم.اما 

ال شدم.چون همان هنگام که آقای سیفی چنین برخورد یک چیز خیلی مهم بود و من از ته دل از آن موضوع خوشح

زشتی را با من داشت آقای مالدوست ورد فروشگاه شده و او را دیده بود و در آخر شب که قصد تعطیل کردن 

فروشگاه را داشتیم آقای مالدوست مقابل تمام فروشنده ها خطاب به آقای سیفی گفت:از فردا شما هیچ دخالتی در 

 ی نکنید.کار خانم حکیم

من شما را سرپرست فروشگاه قرار داده ام و شما مسوول هستید که مراقب رفتار همه فروشنده ها و نحوه کار کردن 

آنها باشید غیر از خانم حکیمی.در ضمن در حضور مشتری با هیچ یک از فروشنده ها رفتار تندی نداشته باشید و 

 آنها را از اشتباهشان مطلع کنید.سعی کنید به اعصابتان مسلط باشید و با مالیمت 
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نحوه ی کار خانم حکیمی فقط به من مربوط است شما کاری به ایشان نداشته باشید.لحن کالمش کامال جدی و قاطع 

بود و آقای سیفی که فکر میکنم هرگز انتظار چنین رفتاری را از آقای مالدوست آن هم مقابل فروشنده ها نداشت به 

و سرخورده به نظر می رسید.فکر میکنم آقای مالدوست می دانست که او چرا نسبت به من چنین  شدت شرمنده

 رفتاری دارد و به همین دلیل از او خواست که دیگر با من کاری نداشته

گرچه آقای مالدوست آن شب با او آن طور صحبت کرد و اشتباهش را به او گوشزد کرد اما از فردای آن شب من 

به او سالم هم نمیکردم.به شدت مایل بودم عمل زشت او را به نحوی تالفی کنم و برای انجام این کار در دیگر حتی 

پی فرصتی مناسب بودم.دو روز گذشت و یک روز به سال جدید باقی مانده بود.آقای مالدوست شب هنگامی که می 

ه منزلم بیایی و یال نو را کنار هم خواست از فروشگاه خارج شود گفت:فردا سال جدید است مایلی همراه من ب

 باشیم.نه آقا متشکرم.گلی خانم تنها هستند.در فروشگاه می مانم.

و هم به من عادت کرده است.درست نیست در چنین روزی او را تنها بگذارم.از لطف شما متشکرم.او که دید اصرار 

نم.متشکرم.او خداحافظی کرد و از بی نتیجه است گفت:بسیار خوب پیشاپیش سال خوبی را برایت آرزو میک

فروشگاه خارج شد.تمام هفته ی اول سال جدید فروشگاه تعطیل بود و من و گلی خانم این یک هفته را با هم سپری 

کردیم.گاهی به قصد دیدن خیابانها و هوا خوری از فروشگاه خارج می شپدیم و گاهی هم ناهار یا شام را در 

 یالت خوبی داشتیمرستورانها می خوردیم.کال تعط

و پس یک هفته هنگامی که فروشندگان در فروشگاه حاضر شدند آرامش در چهره ی همه نمایان بود و به نظر می 

رسید همه توانسته اند از تعطیالتشان لذت و استفاده کافی ببرند.به هر حال آن روز دیگر فروشگاه مثل روزهای آخر 

 کمی در فروشگاه بود.قبل از سال جدید شلوغ نبود و مشتریان 

 یکی از مشتریها آقای جوانی بود که مقابل غرفه ی من ایستاده بود و مرتب قیمت لباسهای مختلف را میپرسید

و بعضی از آنها را نیز برای امتحان کردن جنس یا مدل آنها از من در خواست میکرد و من لباسهای مورد نظر را به او 

 بود که او لباسهای مختلف را میدیدنشان میدادم.حدود یک ربع ساعت 

و در مورد قیمت آنها یا جنس آنها از من سوال میکرد.آقای سیفی که فکر می کنم از ابتدا متوجه ی ما بود به سویمان 

آمد و خطاب به آن آقا گفت:ببینید آقا اینجا یک فروشگاه است از هر لباس نمونه ای گذاشته شده و قیمت همه ی 

 ت.اگر قصد خرید دارید یکی را انتخاب کرده پولش را به صندوق پرداخت کنیدلباسها مشخص اس

و پس از پرداخت مبلغ آن می توانید به همین غرفه برگردید و لباستان را بگیرید.در مورد جنس لباسها هم این خانم 

صد گر سوال نکنید و اگر قآنها را امتحان نکرده اند که بدانند جنس آنها خوب است یا بد همین است که می بینید.دی

 خرید ندارید فروشگاه را ترک کنید.

از نحوه ی صحبت کردن او با آن مشتری تعجب کردم.اما به هر حال مردها خودشان یکدیگر را بهتر می شناسند.در 

کرد هر صورت در آن زمان که او آن طور دخالت کرد و مرا از شر سواالت بی مورد آن مشتری درباره ی لباسها رها 

قصد داشتم کار گذشته ی او را در مقابل مشتریها تالفی کنم و او را مقابل آن آقا همان طور که به شخصیت من 

 توهین کرد من هم متقابال همان کار را انجام دهم
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و به او بگویم مگر آقای مالدوست به شما نگفتند در کارهای من دخالت نکنید که منصرف شدم.چون می دانستم کار 

 ی نیست.درست

به هر حال او به خاطر من و برای رها کردنم از شر آن مزاحم دخالت کرده بود و صحیح نبود که من از چنین 

موقعیتی برای تالفی عمل زشت او استفاده کنم.آن مشتری پس از چند لحظه با عذر خواهی از فروشگاه خارج شد.و 

 رید نداشت.من متوجه شدم حق با آقای سیفی بود که آن مشتری قصد خ

و به راستی از شر او خالص شدم.چون با سواالتش دیگر داشت کال فه ام میکرد.پس از رفتن آن آقا نگاه سرشار از 

 نفرت و کینه ام را به آقای سیفی که هنوز مقابلم ایستاده بود انداختم

ه اختیار چشمانم به خانم سلیمی ککه همچنان نگاهم میکرد.هنگامی که نگاهم را از او برداشتم بی اختیار چشمانم بی 

 غرفه اش درست مقابل غرفه من قرار داشت

افتاد او در حالی که صورتش برافروخته و چشمانش لبریز از خشم بود به من نگاه میکرد.منظور او را از این طرز نگاه 

 ذاشتمبه من داشتند گمتوجه نشدم و آن را نیز به حساب کینه ی بی دلیلی چون کینه ی دیگر همکارانم که نسبت 

.اما ناگفته نماند که از نگاه او بی حد دلگیر شدم.برای یک لحظه احساس کردم مرتکب گناه بزرگی شده ام.اما آن 

گناه چه بود نمی دانستم.دلم گرفته بود و چشمانم هوای گریه داشتند اما فرصت مناسبی نمی یافتم.فروشگاه را هم 

 م هوای بیرون چگونه است و در همین هنگام که به قدم زدن می اندیشیدمنمی توانستم ترک کنم.نمی دانست

خانمی وارد فروشگاه شد و من موفق شدم وضع هوا را از او سوال کنم.گفت آسمان نم نم می بارد و با آگاه شدن از 

را دیدم چه روز  این موضوع نخستین روز مالقات با آقای مالدوست را به خاطر آوردم.زمانی که برای اولین بار او

 سرنوشت سازی بود.

او از من پرسید:آیا تو هم مثل من هوس قدم زدن کرده ای که حاال خسته شده و به این نیمکت پناه آوردی.آن روز 

از این سوال او خنده ام گرفت اما حاال آن را درک میکردم.واقعا من هوس قدم زدن زیر باران را داشتم.اما موقعیت 

 باید از آن صرف نظر میکردم.چند ساعتی را با خستگی و بی میلی نسبت به همه چیز سپری کردم. آن را نداشتم.پس

سرانجام پس از چند ساعت آقای مالدوست وارد فروشگاه شد.طبق معمول پس از پاسخ دادن به سالم فروشندگان به 

:اتفاقی افتاده؟ناراحت به نظر سمت غرفه ی من آمد.در همان ابتدای ورود متوجه چهره ی غمگین من شد و پرسید

 میرسی!نکند کسی

حرفی به تو زده که موجب ناراحتیت شده؟!نه نه آقا هیچ کس من ناراحت نیستم.ناراحت هستی خیلی زیاد تو 

ناراحتی.چشمانت گواهی می دهند.نمی توانستم صراحت کالمم را به او ثابت کنم.زیرا به راستی غمگین بودم.پس از 

شگاه غیر از آن روز که آقای سیفی با آن برخورد زشت خود مقابل مشتریها سبب ناراحتی ام شد وردم به آن فرو

 دیگر هرگزاین حد گرفته و غمگین نشده بودم.

شب قبل تا صبح در رختخواب بودن آنکه گلی خانم از ماجرا خبردار شود گریسته بودم.اما آن روز علت ناراحتی ام 

 یل برای آن نداشتمرا نمی دانستم در حالی که دل

گفتم:بله کمی دلم گرفته است.دلم می خواهد قدم بزنم.فکر میکنم متوجه شده بود منظورم تنها قدم زدن 

است.گفت:حاال؟ساعت هشت است هوا تا حدودی تاریک شده و تا نیم ساعت دیگر تاریکی مطلق 

 حکمفرماست.بیرون رفتن در این موقع برای دختر سن و سال تو صالح نیست

 بله میدانم برای قدم زدن کمی دیر است.
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 بسیار خوب اگر مایل باشی می توانی فردا بعد از ظهر بروی قدم بزنی.

 اما غرفه ام چیکار کنم.نمیتوانم آن را رها کنم و بروم.

اقعی ونگران نباش بسیاری مواقع برای فروشنده ها اتفاقی رخ می دهد و نمی توانند به فروشگاه بیایند.در چنین م

آقای سیفی اگر کاری نداشته باشد خودش در غرفه ی او می ایستد یا یکی از فروشنده های غرفه های دیگر را که 

کار چندانی ندارند مامور فروش اجناس آن غرفه می کند.پس نگران این موضوع نباش و فردا با خیال راحت برای 

 قدم زدن بیرون برو.هوا هم خیلی لذت بخش است.

 الی گفتم:خیلی متشکرم.شما خیلی مهربان هستید.او در حالی که لبخند می زد از غرفه ی من دور شد.با خوشح

آن شب را به امید فردایی خوب با آرامش سپری کردم.فردا ساعت شش بعد از ظهر قصد خارج شدن از فروشگاه را 

اری را مامور غرفه ی من کنید!من ک داشتم.به سمت آقای سیفی رفتم و بدون هیچ خواهشی گفتم:یکی از فروشندگان

 دارم و باید از فروشگاه خارج شوم.

دلم نمی خواست بگویم اگر ممکن است و یا خواهش میکنم و یا کلمه ی در خواست دیگری.از او متنفرم بودم و هیچ 

 یلی عادی صحبتعالفه ای نداشتم که به مالیمت و یا مهربانی با او صحبت کنم.اما کالمم حالت امر هم نداشت و خ

کردم.اما او انتظار آن را هم نداشت.شاید می خواست بگویم اگر ممکن است کسی را مامور غرفه ام کنید که من این 

 را نگفتم.

به هر حال با نگاهی خیره و عصبی گفت:ممکن است بفرمایید چه کاری مهمتر از اداره کردن غرفه تان است؟آن هم 

 سته دسته به فروشگاه هجوم می آورند؟!در این موقع روز که مشتریها د

صحبت کردن با او بی فایده دانستم و دیگر بدون دادن هیچ پاسخی به او از فروشگاه خارج شدم.می دانم که از این 

حرکت من و بی اهمیت شمردن صحبتش به شدت عصبانی شده بود اما برایم مهم نبود و به هر حال باید یکی او را 

ا دیگر به خود اجازه ندهد که اینطور با غرور و خود خوتهی با دیگران صحبت کند.نمیدانم سرجایش می نشاند ت

داشتن کلید فروشگاه او را صاحب چه مقامی میکرد که از دست دادن آن موجب این کینه ی شدید نسبت به من شده 

 بود.

دارند.اما چون احساس کردم ممکن  قبل از رفتن خیال داشتم به او بگویم که آقای مالدوست از این موضوع اطالع

است این جمله کمی از عصبانیت او بکاهد صرف نظر کردم و آن را نگفتم.اصال به او مربوط نبود و دلیلی نمیدانستم 

که به او بگویم.پس از خارج شدن از فروشگاه یک تاکسی کرایه کردم و همراه آن تا نزدیکی پارک رفتم و هنوز 

ک فاصله داشتم که از تاکسی پیاده شدم و بقیه مسیر را تا پارک پیمودم.حدود پنج ماه بود که حدود دو ایستگاه با پار

 آن خیابان را ندیده و در آن پیاده رو قدم نزده بودم.

دلم بی نهایت برای آن پارک تنگ شده بود.پارکی که چندین ماه را در آن سپری کرده بودم و گرچه دوران سختی 

دم اما بسیار دوستش می داشتم.زیرا خاطرات فراموش نشدنی بسیاری از آن داتم.از همه مهمتر را در آن گذرانده بو

خاطرات دورانی که از ته دل آرزو میکردم زودتر بگذرند و به خوشبختی و آسایش دست یابم.حاال خاطرات همان 

 دوران رنج و سختی برایم بسیار شیرین و لذتبخش بود.

پارک رسیدم.به آن سالم کردم و سپس روی نیمکت همیشگی با ولع خاصی به اطراف پس از پیمودن آن مسیر به 

نگاه کردم و نفس عمیقی کشیدم.از همان لحظه ی اول بی اختیار تمام صحنه های گذشته و خاطرات برایم زنده 

 شد.صحنه ها یکی پس از دیگری و به ترتیب از مقابل چشمانم گذر کردند.
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ه شد.من آن زمان را دوست داشتم بیش از زمانی که در فروشگاه بودم.هنگامی که در آن برای یک لحظه قلبم فشرد

پارگ بافتنی می بافتم هیچ کس حق نگاههای خشمناک و سرشار از نفرت را نسبت به من نداشت.در حالی که در 

مه نگاههای خانم فروشگاه مجبور بودم نگاههای سرد یا نفرت انگیز بیشتر همکارانم را تحمل کنم.و بیش از ه

سلیمی که نمی دانم آتش خشمش از کجا شعله ور میشد.تمام لحظه های در پارک بودن را به یاد آوردم.و همان طور 

که خاطرات را زنده میکردم از روی نیمکت برخاسته به آن سمت پارک که محل بازی بچه ها بود رفتم.کنار درختی 

 یشدنددر ردیفهای آخر که به بیرون پارک منتهی م

ایستادم.سرم را به آن تکیه دادم و دست به سینه مشغول تماشای بچه ها شدم.پارک پر بود از بچه های بازیگوش 

دوست داشتنی که همه شان مرا به یاد دوران سخت کودکی ام یعنی سنین چهار تا هشت سالگی ام می انداختند.من 

م زبانهای او را می شنیدم.در حالی که آنها حاال در پارک در آن زمان در خانه ی لیال کار میکردم و سرکوفت و زخ

 بازی میکردند می خندیدند

و گاهی بر سر اینکه کدامشان بر روی تاب بنشیند مشاجره میکردند یکی چهار ساله یکی پنج و یا شش ساله.یکی 

 هر یک زنده کننده ی هفت ساله و دیگری هشت ساله و...کودکانی با سنین مختلف در آن پارک دیده می شدند که

خاطره ی زمان خاصی برایم بود.آن دختر کوچولوی چهار ساله دوست داشتنی که انسان را محو تماشای صورت 

زیبایش می نمود زمانی را به خاطر می آورد که از صدای بلند پدرم که بر سر مادرم فریاد می کشید و می گفت دست 

ای نشسته شروع به گریه میکردم.آن کودک پنج ساله زمانی را در ذهنم  بردار از بهانه های بی جایت و من در گوشه

 مجسم می ساخت که مادرم

به دیدنم می آمد و پس از چند دقیقه ی کوتاه دوباره برای چند هفته از من دور می شد و من صبح تا ظهر را در 

پدر با چهره ای خسته و درمانده و  انتظار برگشتن پدر در خانه تنها می ماندم و پس چند ساعت انتظار سرانجام

چشمانی لبریز از اندوه وارد خانه می شد.و آن کودک ش ساله مرا به یاد لیال و عباس که بیش از هر کسی در دنیا از 

 آنها بیزار بودم می انداخت.نگاهم از چهره ی همه ی آنها گذر کرد

ه و به سمت سرسره می رفت.در این هنگام ناگهان و به دختری شانزده ساله افتاد که دست برادر کوچکش را گرفت

روز خداحافظی با مادرم را به خاطر آوردم و این که در آن زمان شکم او کامال بزرگ شده بود.بنابراین من هم حاال 

باید یک خواهر یا یک برادر داشته باشم.و حتی ممکن است پدرم نیز تا به حال صاحب فرزند دیگری شده باشد.آیا 

تی من خواهر و یا برادری دارم که از آنها بی خبرم.برای اولین بار پس از مدتهای طوالنی دلم هوای پدر و به راس

 مادرم را کرد.اشک از چشمانم سرازیر بود و گونه های سردم را نوازش می داد.

ا میکردم.اما فکر و باز اولین باری بود که خاطرات آنها مرا تا این حد دلتنگ میکرد و آرزوی دوباره دیدنشان ر

 رسیدن به این آرزو پوچ و غیر ممکن بود

 .و در همین هنگام شعری را به خاطر آوردم که به زندگی من شباهت زیادی داشت و با خود زمزمه کردم:

 آواره به هر شهر چنانم که نبینم

 یک دوست که پرسم خبر از خانه ی خود باز

مت نیمکتی رفتم و روی آن نشستم و دوباره سرگرم تماشای بچه ها اشکهایم را از گونه ها پاک کردم و به س

شدم.پس از گذشت چند دقیقه همان خانم شانزده ساله برادر کوچکش را در چرخ و فلک رها کرد و خود به سمت 

 نیمکتی که من روی آن نشسته بودم آمد.هنگامی که به من رسید لبخندی زد و با گفتن ببخشید کنارم نشست
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 ر دختر بسیار متین و با وقاری می آمد و طرز برخوردش نشان دهنه ی تربیت صحیح او بود..به نظ

 چند لحظه پس از نشستن نگاهم کرد و گفت:شما تنها آمدید؟منظورش را درست درک نکرده و پرسیدم:تنها؟

پارک آوردید؟لبخندی  گفت:منظورم این است که تنها به پارک آمدید یا مثل من برادر و یا خواهر کوچکتان را به

 زدم و گفتم:نه تنها آمدم.

 به نظر می آید به این پارک عالقه مندید.

 بله خیلی زیاد.

اما من اگر این پسر کوچولوی شیطان مجبورم نمیکرد نمی آمدم.امروز خیلی درس داشتم.از ظهر تا به حال مشغول 

را به پارک ببر تا هم او بازی کند و هم خودت  درس خواندن بودم.مادرم گفت:خیلی خسته شدی بلند شو برادرت

کمی هوا بخوری و استراحت کنی.آن وقت فکر بازتری دوباره بنشین سر درست.من هم دیدم حق با مادرم است در 

این هوا بیرون آمدن به انسان روحیه ی دیگری می بخشد.به همین خاطر با برادرم به پارک آمدم.در مقابل صحبتهای 

برای گفتن نداشتم.او وقتی سکوت مرا دید دوباره پرسید:شما چطور از درس خواندن خسته شدید و او هیچ حرفی 

 برای استراحت به اینجا آمدید؟

برای اینکه بیش از این با سوالهایش آزارم ندهد خیلی مختصر گفتم:نه نه حوصله ام سر رفته بود برای این به پارک 

 آمدم.

گریه برادرش بلند شد و او مجبور شد به سمت او برود و با کار خود خاطر مرا  خوشبختانه در همین هنگام صدای

آسوده کرد.و من برای این که دوباره مجبور به هم صحبت شدن با او نشوم برخاستم و از کنار او با گفتن خداحافظ 

 گذشتم.و به طرف در خروجی پارک حرکت کردم و مسیر فروشگاه را در پیش گرفتم.

افل و در افکار خود غرق بودم.به هیچ چیز جز مرگ نمی اندیشیدم.با خود گفتم این همه زحمت و تحمل از زمان غ

رنج و سختی به خاطر چیست؟آن هم وقتی که سرانجام همه ی بد بختیها و خوشبختیها مرگ است.ای کاش می 

ن باشم.اما چه فایده؟سرانجامش چه توانستم دوباره بافتنی ببافم.اما از زیر بار نگاههای غیر عادی دیگران در اما

 بود؟

پس بهتر بود می مردم تا از فالکت و بدبختی رها شوم.اما نه نباید به این زودی تسلیم میشدم.باید مقاومت 

میکردم.باید بیشتر تالش میکردم و سرانجام باید رها میشدم.لما نه توسط مرگ.نه با بافتنی کردن.بلکه با موفقیت در 

باید دوباره شروع میکردم.نباید می ترسیدم.نباید از نگاهها و رفتار آنها ناراحت میشدم.آن نگاهها همان فروشگاه.

 هیچ چیز از من کم نمیکرد.

فقط در روحیه ام اثر می گذاشت.پس روحیه ام را هم نباید می باختم.هرچند که رفتارشان و همین طور نگاههایشان 

دم انسانهایی چون آنها بسیار بودند.من برای دیگران زندگی نمیکردم.برای غیر قابل تحمل بود.اما باید تحمل میکر

خودم زندگی میکردم.پس باید تالش میکردم و با بی تفاوتی از کنار برخوردهای آنها می گذشتم.باید با دست یافتن 

ی تفاوت همه ی آنها ببه سعادت واقعی از همه ی آنها دور میشدم.بله باید تالش میکردم بیشتر از گذشته و نسبت به 

میشدم.پس با همین افکار حدود سه ایستگاه را پیاده پیمودم.نگاهی به ساعتم انداختم.هفت و نیم بود.به تدریج هوا 

 هم تاریکتر میشد.

بهتر دیدم بقیه مسیر را با تاکسی بروم.وقتی وارد فروشگاه شدم همه ی نگاهها به سمت من جلب شد.همه ی 

و بیش از همه پروین با عصبانیت به من چشم دوخته بود.وقتی به غرفه ام رسیدم او که در غیبت فروشنده ها با خشم 
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من مسئول غرفه ام شده بود با عصبانیت و بدون هیچ گفتگویی از غرفه ی من خارج شد و به طرف غرفه ی خود 

 رفت.

ه گفتم و با بی تفاوتی مشتری را که روباو به دلیل اینکه مجبور شده بود کار مرا انجام دهد عصبانی بود.پس هیچ ن

روی غرفه ی من منتظر کادو شدن لباس مورد نظرشایستاده بود راه انداختم.سریع لباس او را کادو کردم. و به 

 دستش دادم.

پس از دور شدن او آقای سیفی به سمت من آمد و گفت:شما می دانید کی از فروشگاه خارج شده و حاال چه وقت 

 شدید؟هیچ فروشنده ای حق ندارد بی دلیل تا این موقع در فروشگاه غایب باشد خانم! است که وارد

اول شما بگویید به دلیل بودن آن اطمینان دارید.در ثانی به من بگویید بدانم شما وکیل وصی من هستید که این طور 

 از من بازخواست می کنید؟

اسخ داد:بله خانم من وظیفه دارم دلیل خارج شدن فروشنده ها او که انتظار شنیدن چنین جوابی را نداشت با تعجب پ

 ر از آنها بپرسم و اجازه ندهم برای انجام هر کار کوچک و بی اهمیتی برای چند ساعت فروشگاه را ترک کنند.

ن یمسئولیتی در کار نیست آقا.دست کم در قبال من نیست.بله شما مسئولید اما من آزادم و شما در قبال من کوچکتر

مسئولیتی ندارید.آقای مالدوست این را مدتها پیش به شما گفته بودند و کارهای من تنها به ایشان مربوط میشود و 

خودم.پس بیش از این سوال نکنید و از اینجا دور شوید ضمنا به هیچ عنوان مایل نیستم با شما صحبا کنم.نه شما و نه 

با آقای مالدوست صحبت کردم و همین قدر که ایشان از  با هیچ کس دیگری.من درباره ی این موضوع دیشب

کارهای من خبر دارند کافی است و غیر از ایشان دیگر رفتار من به هیچ احدی و به خصوص شما مربوط نمی 

 شود.متوجه شدید آقا؟!

میز را  او با عصبانیت و خشم تمام که چهره اش را برافروخته و چشمانش را گرد کرده بود و با حرص چسب روی

کنار زده و از آنجا دور شد.بقیه فروشنده ها با تعجب به من نگاه میکردند.اما این بار تنها خانم سلیمی در حالی که به 

من لبخند می زد با نگاهش آقای سیفی را دنبال کرد. حاال از کار خود راضی بودم.باالخره برای یک بار موفق شدم 

اس فرمانروایی آقای سیفی را نسبت به خود از بین برده خود را برای حس غرور و خود خواهی نا به جا و احس

همیشه از شر دخالتهای او رها کنم.شاید صحیح نباشد.اما چقدر لذت بخش است کوبیدن و خورد کردن چنین 

 انسانهایی.

بهشت ماه آن شب را با آرامش کامل سپری کردم و روزهای بعد به طور یکنواخت می گذشتند.حاال پانزدهم اردی

بود.صبح کمی دیر از خواب بیدار شدم و به محض تعویغ لباس و شستن دست و صورتم به منظور باز کردن در 

 فروشگاه و به محض تعویض لباس و شستن دست و صورتم به منظور باز کردن در فروشگاه به سمت آن رفتم.

فروشندگان در پشت در شدم که آقای سیفی هنگامی که در را باز کردم.با کمال تعجب متوجه حضور پنج نفر از 

جلوتر از همه قرار داشت.با دیدن آنها رنگ از رخسارم پرید.بدنم سست شد.البته آنها هم از دیدن من بی تفاوت 

نبودند بلکه تعجب در چهره ی تک تک آنها خانه کرده بود.هر پنج نفر چشمان سرشار از حیرت خود را به من 

آنها به راز من پی برده بودند.و چه کسانی هم از این موضوع با خبر شده بودند!آقای سیفی  دوخته بودند.خدایا حاال

که فقط منتظر یک خطا از من بود.پروین که چشم دیدن مرا نداشت.خانم سلیی که به ندرت نگاهش از من بی تفاوت 

 می گذشت
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وت چندانی نداشت.اما آن آقا که به ندرت با او هم .اما دو نفر دیگر یک آقا و یکی دیگر از دخترها بود که با بقیه تفا

صحبت شده بودم همیشه بی تفاوت بود و نگاههایش معنای خاصی نداشت.نه نفرت نه محبت.او حدود سی و پنج 

سال داشت.و در طبقه ی باال کار میکرد.ام به هر حال با وجود سه دختر دیگر و شاید حتی آقای سیفی همه ی 

 دند که من شبها در فروشگاه می خوابم.فروشنده ها می فهمی

و این یعنی همان بی خانگی و آوارگی.همه می فهمیدند که من هیچ کس را ندارم و دختر تنها و بی سرپرستی هستم. 

در حالی که این افکار هچون شمشیر برنده ای قلبم را می شکافت و روحم را می آزرد با گفتن:بفرمایید ببخشید که 

نها دور شدم و به اتاق گلی خانم پناه بردم و همان طور که سیل اشک بر گونه هایم جاری بود ماجرا معطل شدید از آ

 را برای گلی خانم تعریف کردم.

او گفت:ناراحت نباش دخترم!اصال به آنها چه ربطی دارد مگر از تو طلبکارند؟مگر از آنها می ترسی؟فهمیدند که 

ه نکردی.شب را در فروشگاه ماندی کافی است دیگر گریه نکن.بلند شو برو فهمیدند.اصال چه اهمیتی دارد.گناه ک

 سرکارت.به هیچ یک از آنها اجازه نه که سرزنشت کند.

صحبت های او برایم مفهومی نداشت وبرای سرزنش کردن مردم اجاز نمیگیرند و با بی رحمی کار خود را انجام می 

م رفتم.به هیچ یک از فروشنده ها نگاه نمیکردم.می دانستم که دهند.ما پس از شستن دست و صورتم به غرفه ا

 نگاههای همه ی آنها تحقیر آمیز است و من تحمل هر نگاه دیگری جز آن را داشتم.

اما این یکی مرا نابود میکرد.پس از نگاه کردن به آنها خودداری می نمودم و با تظاهر به بی تفاوتی وظیفه ی خود را 

فقط خدا می دانست که در آن قلب شکسته و درو آزرده ام چه غوغایی برپا بود.به راستی که چه  انجام میدادم.ولی

سخت است خندان نگه داشتن لبها در زمان گریستن قلب و تظاهر به خوشحالی در اوج غمگینی و چه دشوار و طاقت 

رایت اهمیت ندارد.اما چه شیرین فرساست گذاندن روزهای تنهایی و بی یاوری در حالی که تظاهر میکنی.هیچ چیز ب

است در خاموشی و تنهایی به حال خود گریسن.باز هم نفرین به تو تی سرنوشت!ای کاش آنقدر قدرت داشتم که می 

 توانستم

دستان بی رحم تو را قطع کنم تا دیگر نتوانی دفتر زندگی ام را بیش از این ورق بزنی و مرا بیش از این با غم و اندوه 

.اینها جمالتی بود که با خود در اتاق تاری و خلوت گلی خانم زمانی که او در خواب شیریت به سر میبرد آشنا کنی

زمزمه میکردم.پس از گفن این جمالت پلکهایم را روی هم قرار داده ذهنم را از تمامی افکار خالی کردم.و با این کار 

 توانستم چند ساعت باقی مانده از شب را به خواب فرو روم.

با بسته شدن چشمانم در دنیایی دیگر قدم گذاشتم.دنیایی خالی از هر کینه و نفرت دروغ و ریا.در ابتدای باغی 

ایستاده بودم و چشمانم در نقاط دور دست آن باغ چیزی یا کی را جستجو میکردند.همچنان که به یک نقطه خیره 

رنگ به سوی من آمد.وقتی به من رسید با لبخند  شده بودم فرشته ای با موهای بلند و سیاه و چشمانی به همان

 محبت آمیزی سالم کرد

 و گفت:در جستجوی کسی هستی؟

 گفتم:نمی دانم.

حال تو را درک میکنم میدانم که غمگینی.تو در جستجوی من بودی اما خودت نمی دانستی که به دنبال چیستی.فقط 

 ن در این باغ و صحبت کردن با تو آمدم.برویم.منتظر بودی.حاال آمدم.برای با تو بودن.برای قدم زد

 دستهای مرا در دست گرفت و در کنارم به قدم زدن پرداخت.به او گفتم تو کیستی؟
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 گفت:یک دوست.

 با تعجب پرسیدم:دوست؟!

گفت:بله.و من دوباره ادامه دادم:اما من هیچ دوستی ندارم.هیچ وقت نداشتم.داشتی عزیزم.حدوت خبر نداشتی.بگو 

بدانم چرا آنقد غمگینی؟چرا تا این حد ناامیدو دلتنگی؟از چه کسی و از چه چیزی.تو نمیدانی؟درست است می 

دانم.اما آمدم که بگویم چرا برای چنین چیزهای بی ارزشی تا این حد غمگینی؟چرا فقط به دنیای اطراف خود نمی 

به معنویات و روح پاک و لطیف خود نمی  نگری تنها به رفتار آن انسان های کوچک و حقیر فکر می کنی.چرا

اندیشی؟چرا خودت را این قدر سرزنش میکنی با اینکه در تمام عمر گناهی مرتکب نشدی و در سختیها و رنجهای 

 زندگیت تقصیری نداشته

و نخواهی داشت.با شنیدن نخواهی داشت تمام وجودم به لرزه در آمد.تکرار کردم:نخواهی داشت؟!یعنی می خواهی 

بگویی باز هم رنج و سختی در کار است.آیا بیش از این.نه نه دیگر تحملش را ندارم.دیگر قادر نیستم.قادر هستی و 

می توانی.اما نترس مقاومت کن بیشتر مقاومت کن!بدان که سرانجام نتیجه ی خوبی خواهد داش.مقاومت بی نتیجه 

 نمی ماند.تالش کن تا آنجا که می توانی و قدرت داری

هایم را رها کرد و با قدمهای تندتر به جلو رفت.وپس از پیمودن چند متر دوباره به سمت من چرخید.دستهای دست

ظریف و زیبایش را برایم تکان داد.می خواستم به طرفش بروم و از او بخواهم به این سرعت ترکم نکند و نامش را 

نگنمی که چشمانم را گشودم خود را در اتاق گلی از او بپرسم که متاسفانه به سرعت از مقابل دیدگانم مجو شد.ه

 خانم مشاهده کردم

و آن وقت تازه متوجه شدم که همه اش خواب بوده و من نه با هیچ فرشته و دوستی صحبت کرده و نه در باغی قدم 

نی که در زده ام.پس از رختخواب خارج شده و برای باز کردن در فروشگاه و شروع دوباره فعالیت آماده شدم.از زما

فروشگاه را باز میکردم چشمانم به در بود تا آخر شب که در فروشگاه را میبستم.اما متاسفانه آقای مالدوست نمی 

 آمد.سه روز بود که فروشنده ها از ماندن من در فروشگاه آگاه

و  دن سرزنشهاشده بودند و در تمام این مدت آقای مالدوست یک بار هم به فروشگاه نیامده بود.دیگر تحمل شنی

کنایه های همکارانم را نداشتم ودلم می خواست پس از سه روز ناراحتی با یک نفر صحبت کنم بلکه کمی از غصه 

 هایم بکاهد و آن شخص کسی جز آقای مالدوست نمی توانست باشد.گلی خانم که نمی توانست درک کند.

به این خاطر سرزنش نکرده بود.چون اصال برای این خودش تمام عمر این گونه زندگی کرده بود و هرگز کسی او را 

موضوع اهمیتی نداشت همیشه همان روز اول همه چیز را میگفت و دیگر رازی را پنهان نمی گذاشت که با فاش شدن 

 آن رفتار دیگران با او تغییر کند و یا به عبارتی بدتر از گذشته شود.

نمی توان نام دیگری بر آنها نهاد.به خاطر می آورم روز اولی که  آن هم نه رفتار دوستان بلکه کسانی که جز دشمن

همکارانم به رازم پی بردند از کنار هر یک از آنها می گذشتم کنایه ای میشنیدم.یکی از آن کنایه ها که هرگز 

تم و میگذشفراموش نمیکنم حرفی بود که از دهان خانم کمالی یکی ا همکارانم خارج شد.زمانی که از مقابل غرفه ی ا

 پروین هم در غرفه ی او ایستاده بود.

خانم کمالی به او گفت:حاال حرف مرا باور می کنی؟من که همان روز اول گفتم او را در پارک با لباسهای کهنه مشغول 

 بافتنی کردن دیدم.آن روز تو گفتی این قدر مزخرف نگو.اصال به قیافه ی او می آید.
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دانستم!ظاهر او خیلی فریبنده بود.اگر شخص دیگری هم به جای من بود حرف تو را و پروین پاسخ داد:من چه می 

 باور نمیکرد.

و آن قدر بلند صحبت میکردند که فروشنده های چند غرفه بعد هم می توانستند صدای او آنها را بشنوند.البته اگر 

 مشغول ساختن متلکی دیگر نبودند.

گذشتم به مشتری که مقابل غرفه اش ایستاده بود گفت:صد رحمت به خودمان همین طور وقتی از کنار غرفه ی شهال 

 که زبانی نداریم تا بخواهیم به وسیله ی آن مردی را که سن پدرمان را دارد فریب بدهیم.

 به راستی که فقر از انسانها چه می سازد!

 منظور شما چه کسی است؟و سپس آن مشتری گفت:منظورتان را نمی فهمم؟ممکن است واضح تر صحبت کنید 

 فراموش کنید!خودش می داند منظورم چه کسی است!

و یا گذشتن از کنار خانم محمدی که دیدن او چون فرو رفتن خنجری در قلبم بود.او هیچ نمی گفت اما نگاههای 

اما به روی  تحقیر کننده و خنده های تمسخر آمیز او دنیایی از حرف بود.به هر صورت همه را میشنیدم و میدیدم

خود نمی آوردم.هر وقت که از کنار آنها رد میشدم باید این کنایه ها یا بدتر از اینها را می شنیدم یا گاهی کمی قابل 

 تحمل تر از آن را.به هر حال روز سوم طاقت نیاوردم.

فتم و ه ای داشت رو به سمت آقای ملکی صندوق دار فروشگاه که با آقای مالدوست رابطه ی بسیار صمیمی و دوستان

 دلیل نیامدن آقای مالدوست به فروشگاه را از او پرسیدم.

 خوشبختانه حدس من درست بود و او می دانست چرا آقای مالدوست به فروشگاه نمی آید.

وقتی از آقای ملکی سراغ او را گرفتم لبخندی زد و با مهربانی پاسخ داد:ایشان به دلیل آنکه حساب شرکت به هم 

کارشان زیاذ شده و مجبورند برای رسیدگی به حسابها شبها تا دیر وقت در شرکت بمانند.به همین خاطر  ریخته

فرصت نمی کنند به فروشگاه سر بزنند.شما با ایشان کاری دارید؟از سوال او یکه خوردم و خیلی سریع پاسخ دادم:نه 

 کاری نداشتم!

داشتید به من بگویید حتما خبرشان میکنم.اگر هم بخواهید با ایشان  او دوباره گفت:اگر احتماال با آقای مالدوست کار

صحبت کنید می توانم همین حاال شماه تلفن شرکت را بگیرم.می خواهید صحبت کنید؟نه متشکرم.من فقط نگران 

ب وشده بودم.گفتم شاید بیمار شدند که به اینجا نمی آیند.خندید و گفت:نه دخترم.مگران نباش حالشان کامال خ

 است فقط کارشان زیاد است.

دوباره تشکر کردم و از او دور شدم.خوشبختانه روز بعد ساعت حدود پنج و نیم بود که آقای مالدوست وارد 

فروشگاه شد.در تمام مدت این چند روز اولین باری بود که منتظرش نبودم.چون فکر میکردم هنوز کارش زیاد است 

 ا دیدن او از خوشحالی چشمان برقی زد.به راستی حقیقت دارد که انسانو نمی تو.اند به فروشگاه بیاید.ب

در زمان غمگینی آن هم در میان جمعی با دیدن یک آشنا غم و غصه را فراموش میکند و برای مدتی هر چند کوتاه 

ن هیچ وخوشحالی در وجودش آشیانه میکند.هنگامی که وارد فروشگاه شد پس از چند کلمه صحبت با آقای ملکی بد

 توجهی به اطراف مستقیم به غرفه ی من آمد.

 به محض اینکه به من رسید گفت:چقدر ضعیف شدی!

خندیدم و گفتم:خوشگذرانی زیاد سبب فربه شدن بیش از حد شده بود.به همین خاطر رژیم گرفتم تا کمی الغر 

ه موضوع را برایم تعریف کرده اما بشوم.او خیلی جدی گفت:دست از شوخی بردار!آقای ملکی با تلفن به طور خالص
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چون شرکت خیلی شلوغ بود خوب متوجه نشدم.می خواهم خودت برایم تعریف کنی.حاال خیلی سریع کارهایت را 

 انجام بده تا از فروشگاه خارج شویم.

 برای انجام کارهایم دست کم باید تا ساعت نه صبر کنید!

 کاری نداری برویم.منظورم کارهای فروشگاه نبود اگر غیر از آن 

 نه کاری ندارم.

سپس آقای سیفی را صدا زد و گفت:کار غرفه ی خانم حکیمی را به یک فروشنده ی دیگر واگذار کنید!او نگاهی به 

 من انداخت و سپس گفت:بله.حتما.

ت ن دسهر دو از فروشگاه خارج شدیم.هنگامی که سوار اتومبیل او شدیم احساس آرامش غیر قابل توصیفی به م

داد.که تا آن زمان هرگز چنین آرامشی را در وجودم احساس نکرده بودم.پس از ورد به اتومبیل رو به من کرد و 

 گفت:اول برایم تعریف کن من هر انچه را که اتفاق افتاده بود برایش شرح دادم

ی ی تا صبحها زودتر م.گفت:آقای ملکی می گوید چرا موضوع را به من نگفتید.دست کم کلید را به من مس سپرد

آمدم و قبل از آمدن فروشنده ها در راباز میکردم.آن وقت این اتفاق نمی افتاد که روح این دختر بیچاره را تا این 

 اندازه آزرده شود.

اما به نظر من این موضوع چندان اهمیتی ندارد.برای اینکه این فروشگاه و کارکنان آن بیش از این موجب آزار تو 

ر دیگری کردم.امیدوارم که با آن موافق باشی.اول بگو بدانم غصه خوردی؟با شنیدن این سوال سد نشوند فک

 چشمانم شکست و اشک آن را لبریز کرد و چیزی به سرازیر شدن آن نمانده بود که او متوجه شد

اس . زودرنجی و گفت:خودم میدانم نمی خواهد چیزی بگویی.تو همان قدر که شجاع و استواری به همان نسبت حس

.یقین دارم اگر شخص دیگری به جای تو بود این موضوع تا این حد برایش اهمیت نداشت.دیگر ناراحت نباش.در 

 ضمن تو هنوز به سنی نرسیدی که بخواهی کار کنی و مخارج زندگیت را تامین کنی.

ح نی ن اینکه در این فروشگاه صبحاال زمانی است که تو باید در میان هم سن و سالهایت در کالس نشسته درس بخوا

تا شب با مشتریها سرو کله بزنی.این کارها هنوز برای تو خیلی زود است.تو باید درس بخوانی و به دانشگاه 

بروی.آن وقت با یک شغل مناسب در شرکتها یا وزارتخانه ها با مدرک باالی تحصیلی به فعالیت بپردازی.تو 

کلمات را ادا میکرد و طوری صحبا میکرد مثل اینکه آنچه را که میگفت می شایستگی آن را داری.او خیلی سریع 

خواست به زور به من تحمیل کند. و من باید بدون هیچ چون و چرا و بدون هیچ بهانه ای به آنچه که می گوید عمل 

 کنم و به هیچ وجه به من فرصت صحبت کردن نمی داد.

به یک رستوران رسید و مقابل آن توقف کرد.هنوز کامال شب نشده بود پس از گردشی طوالنی در خیابانها باالخره 

ساعت حدود هفت و نیم بود.اما من به شدت گرسنه بودم.چون ظهر هم غذای چندانی نخورده بودم.یعنی در تمام 

 نمدت این چهار روز یک وعده غذای درست و حسابی نخورده بودم.متاسفهانه نسبت به همه چیز بی میل شده و همی

 موحب ضعفم شده بود.و از همه

مهمتر شب تا دیر وقت فکر کردن و گریستن بیش از پیش مرا ضعیف کرده بود.به هر صورت از اتومبیل پیاده 

 شدیم و تمام مدتی که در رستوران بودیم او راجع به درس

وی شته باشی که حاضر شخواندن با من صحبت میکرد.سرانجام گفت:فکر میکنم حاال دیگر آنقدر به من اطمینان دا

به منزلم بیایی و مثل دخترم با من زندگی کنی و دوباره درس خواندن شوی.قبول کن و با من بیا.حتم داشته باش 
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ضرر نمیکنی.حاال دیگر حاضر بودم با او بروم.چون دیگر توان مقابله با هیچ چیز را در خود نمی دیدم.بله می خواستم 

 بروم

فروشگاه راحت شوم.دیگر نمی خواستم چهره های موذیانه ی آنها را ببینم.باید میرفتم.شاید تا از شر همکارانم در 

 این بار واقعا به آرامش دست می یافتم.

کمی فکر کردم و سپس گفتم:با شما می آیم.او با شنیدن پاسخ من خیلی خوشحال شد و گفت:پس زودتر غذایت را 

 بخور!تا برویم...

گاه گفت:االن که به فروشگاه رسیدیم تو برو وسایلت را حمع کن.من هم با آقای ملکی هنگام بازگشت به فروش

 کاری دارم که حدود ده دقیقه طول میکشد.پس از اینک کارم با ایشان تمام شد به منزل من میرویم

 ناراحت می .نه من امشب با شما نمی آیم.اجازه بدهید امشب کنار گلی خانم بمانم.اگر بخواهم امشب بیایم خیلی

 شود.حتما ماندن در آن اتاق برایش ناراحت کننده است

 .فردا صبح با شما می آیم.

 اما چرا فردا صبح؟

 فردا که جمعه است شما هم که صبحهای جمعه به فروشگاه می آیید.مگر فردا شرکت تعطیل نیست؟

می  است.بسیار خوب فردا صبح دنبالت مثل اینکه تازه به یاد آورده باشد گفت:بله درست است فردا شرکت تعطیل

 آیم.

االن هم که به فروشگاه رسیدیم دیگر الزم نیست به غرفه ات بروی.به اتاق گلی خانم برو و استراحت کن!من 

 خداحافظی کردم

بر خو زودتر از او از اتومبیل پیاده شدم.بدون هیچ توجهی از کنار فروشنده ها گذشتم و به اتاق گلی خانم رفتم.وقتی 

رفتنم را به گلی خانم دادم بیچاره هم خوشحال شده بود و هم ناراحت.خوشحال از اینکه من از خیلی سختیها راحت 

 می شوم و ناراحت از اینکه دوباره تنها میشود.

من برای آرام کردنش به او قول دادم که روزی او را با خود از آن فروشگاه ببرم.تا آن زمان هروقت که توانستم به 

 دیدنش بروم.پس از آن چراغ اتاق را خاموش کرده هریک به تختخواب رفتیم.

البته من تا دیر وقت خوابم نمیبرد و همه اش به فردا فکر میکردم به اینکه دیگر در این فروشگاه لعنتی نیستم.به 

وست دم همان آقای مالداینکه دیگر تنها نیستم.بله حاال خواب من تعبیر شده بود.آن فرشته ای که در خواب دیده بو

 بود که برای نجات من آمده بود.او راست میگفت حاال دیگر تنها نبودم.یک دوست خوب داشتم.

کسی که چون خود من تنها بود.مرا درک میکرد و می فهمید.اورا دوست داشتم و او به من محبت میکرد.محبتی که 

ی که مدتهای طوالنی انتظارش را میکشیدم.محبتی را که سالها از آن محروم بودم.حاال یک نفر به فکر من بود.چیز

سالهای متمادی در دل حفظ کرده بودم و کسی را نمی یافتم که به او اظهار کنم.حاال می توانستم این محبت را به 

 آقای چهل و پنج ساله ای ابراز کنم.

او را همان آقا خطاب میکردم.اما از  ازخداوند سپاسگذار بودم به خاطر یافتن چنین دوست مهربان و دلسوزی.ابتدا

این کلمه خوشش نمی آمد و از من می خواست که او را عمو خطاب کنم.من که از پدر خاطره ی خوبی نداشتم 

 ترجیح دادم اورا عمو خطاب کنم.این را همان شب هنگام بازگشت از رستوران از من خواست.
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همیشه آرزوی یک دختر داشتم.اما خداوند به من تنها یک پسر او از بودن با من اظهار خوشحالی میکرد و میگفت:

عطا کرد.اما حاال میتوانی جای خالی یک دختر دلسوز و مهربان را در منزل من پر کنی.تمام آن ب به این جمله فکر 

 میکردم و یاد آوری هریک از آنها برایم سرشار از لذت و اشتیاق بود.

ه آقای مالدوست یعنی عموی جدید من چند ضربه به در اتاق گلی خانم فردا صبح هنوز ساعت نه نشده بود ک

نواخت.به محض شنیدن صدای در چمدانم را برداشتم و گلی خانم را بوسیدم و از او خداحافظ کردم و از اتاق خارج 

سخ ا پاشدم.هنگامی که در اتاق را گشودم آقای مالدوست با محبتی که طبق معمول در صورتش هویدا بود سالمم ر

 گفت

 و پرسید:منتظرت گذاشتم؟

 نه به هیچ وجه.

سپس اتومبیل از چند خیابان پیچ در پیچ گذشت و وارد کوچه ای شد که در آن ساختمان لوکس و زیبایی دیده 

مید.به انتهای کوچه که رسیدیم خانه ای بزرگ و زیبا را مشاهده کردم.اتومبیل هم مقابل آن متوقف شد.باصدای بوق 

 میانسال در را باز کرد و آن وقت اتومبیل بهمرد 

حیاطی بزرگ که بیشتر شبیه به یک باغ بود وارد شد.سپس ردوپیاه شدیم.آقای مالدوست به آن مرد گفت:لطف کن 

 ماشین را به پارکینگ ببر!

ان این فاصله ی می و بعد با هم به قدم زدن پرداختیم.دو طرف باغ را درختان زیبا و سرسبز کاج فراگرفته بودند و در

دو ردیف کاج محوطه ای پوشیده از چمن بود که ما مشغول قدم زدن در آن بودیم.در اطراف دو ردیف کاج باغچه 

بود که درختان میوه در آن به چشم میخورد.درحقیقت محوطه ی میان کاجها که ما در آن مشغول قدم زدن بودیم 

 شده بود. برای همان قدم زدن و پیاده روی در نظر گرفته

در فاصله ی های منظمی که فکر میکنم پنج متر به پنج متر بود نیمکت قرار داشت.پس از گذشتن از آن محوطه به 

استخر بسیار بزرگی رسیدیم که لبریز از آب پاک و زالل بود.فکر میکنم تازه آب آن را عوض کرده بودند و پس از 

لهای رنگارنگ و زیبا بود سمت چپ باغچه را یک میز کوچک پر آن باغچه ای بسیار بزرگ قرار داشت که پر از گ

 میکرد چند صندلی دورتا دور آن چیده شده بود.

 مقابل آن ساختمانی برگ مشاهده میشد و پس از ساختمان محوطه ی دیگری بود.

ان میوه تاز آقای مالدوست پرسیدم:باغ را قسمت کردید؟گفت:بله بهتر دیدم که قسمت پشتی یاختمان فقط درخ

کاشته شود.این قسمت بیشتر حالت تفریهگاه دارد.البته بهتر است بگویم سه قسمت چون یک قسمت آن متعلق به 

 ساختمان است.قسمت پشتی ساختمان را بعد نشانت می دهم.

 راستی بگو بدانم نظرت راجع به شنا چیست؟

 ورزش خوبی است.آن را دوست دارم.

توانی در این استخر شنا کنی.چهارشنبه که قصد پیشنهاد آمدن تو به این خانه را پس هرزمان که مایل بودی می 

 داشتم حدس میزدم قبول کنی گفتم استخر را تمیز و آبش را عوض کنند

 .متشکرم.عمو جان.شما خیلی نسبت به من لطف دارید.

 د که با مبلمان سفید رنگ پر شدهسپس در ساختمان را باز کرد و وارد شدیم.در ابتدا سالن بزرگی به چشم می خور

 بود و در حقیقت آنجا سالن نشیمن بود.
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در سمت چپ پلکانی قرار داشت که به اتاقها منتهی میشد.از سالن نشیمن گذشتیم و وارد سالن پذیرایی شدیم.این 

طرف به گیره های دو سالن توسط پرده ای از هم جدا شده بودند که البته پرده ها فقط برای تزیین بود چون از دو 

 طالیی رنگ بسیار زیبایی متصل شده بود.

مبلهایی با روکش سیاه و گلهای سفید بسیار زیبا تزیین کننده ی آن سالن بود.سمت چپ در بزرگی بود که به سمت 

آن رفتیم.آقای مالدوست یکی از درها را باز کرد و قدم به سالنی گذاشتیم که میزی بزرگ وسط آن قرار داشت و 

ندلیهایی مشابه مبلهای سالن پذیرایی اطراف آن را احاطه کرده بودند.از آن سالن خارج شدیم و دوباره به سالن ص

 پذیرایی برگشتیم.سمت راست در دیگری

به چشم می خورد.آقای مالدوست گفت:ببینم به مطالعه عالقه مندی؟بله خیلی زیاد.پس همراه من بیا.و آن وقت هر 

 وارد سالن بزرگی شدیم دو از آآن گذشتیم و

 که اطراف آن را کتابخانه فرا گرفته بود

تنها جایی که کتابخانه وجود نداشت کنار شومینه بود.در آنجا انواع مختلف کتاب شعر گرفته تا داستان کتابهای 

ار داشت و در قرعلمی و غیره و کتابهای قدیمی و جدید با نظم و ترتیبی عالی چیده شده بودند.شومینه ای زیبا مقابل 

هنگامی که وارد کتابخانه شدم اولین چیزی بود که توجه ام را به خود جلب کرد.البته آن موقع خاموش بود.و آن تنها 

 شومینه ی موجود در خانه بود

اتاقها و سالنهای دیگر همه توسط شوفاژ گرم میشدند مقابل شومینه یعنی وسط سالن مبلهایی به رنگ فهوه ای 

نگ با قفسه های کتابخانه چیده شده بود که دو تا آز آنها دو طرف شومینه را پر میکرد.فکر میکنم آن سوخته همر

 کتابخانه در زمستان و همچنین اواخر پاییز بیش از هر فصل دیگری انسان را به خود جلب میکرد.

 پس از خارج شدن از کتابخانه آقای مالدوست گفت:نظرت راجع به کتابخانه چیشت؟

 لی عالی است.آنجا از همه جا جالبتر است.خی

بسیار خوب آنجا در اختیار توست.هر زمان که مایل باشی می توانی بروی و هر کتابی را که دوست داری 

 بخوانی.مقابل سالن پذیرایی در دیگری مشاهده میشد.

 از کرد و وارد سالن شدیم.آقای مالدوست گفت:بسیار خوب حاال بیا تا آخرین سالن را هم ببینی.و سپس در را ب

در آنجا انواع وسایل بازی خودنمایی میکرد.و صندلیهای بسیار زیبایی برای تماشاچیان در نظر گرفته شده بود پس از 

آن به سالن نشیمن بازگشتیم و آقای مالدوست به اقدس خانم خدمتکار خانه گفت:این خانم را به اتاقشان راهنمایی 

 کنید.

 مت پلکان اشاره کرد.سپس هر د به راه افتادیم.وقتی به طبقه ی باال رسیدیماقدس خانم به س

متوجه ی پنج در بسته شدم که چهار تا از آنها کنار هم و در یک ردیف قرار داشتند.ظاهرا همه اتاق خواب بودند.در 

 دیگر که روبه روی پلکان قرار داشت متعلق به دستشویی و حمام بود

 دم:این تنها دستشویی ساختمان است؟.از اقدس خانم پرسی

 گفت:نه خانم طبقه ی پایین کنار پلکان یک دستشویی و حمام دیگر هست.

پس از آن اقدس خانم در دومین اتاق را باز کرد و گفت:بفرمایید خانم این هم اتاق شما!امیدوارم از دکور آن و طرز 

 چیده شدن لوازمتان خوشتان بیاید.
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ییر ما نیست.این سلیقه ی آقاست.اما اگر دوست داشته باشید می توانید با سلیقه ی خودتان در غیر اینصورت تقص

دکور اتاق را تغییر دهید.البته کافی است شما بگویید چه چیز کجا قرار داده شود. بقیه ی کارها را خودمان انجام می 

 دهیم.

د.از شما متشکرم.و آن وقت او به شمت کمد رفته در آن نه اتفاقا خیلی با سلیقه اند.واقعا که زیبا و مناسب چیده شدن

را باز کرد و گفت:اینها هم لباسهایتان هستند که همین دیروز خریداری شدند.آقا خودشان آنها را انتخاب 

کردند.امیدوارم همان طور که از دکور اتاق خوشتان آمد از لباسهایتان هم خوشتان بیاید.نگاهی به داخل کد انداختم 

های بسیار زیبایی بودن و با صراحت باید بگویم که از میان شیک ترین لباسها و در مدرن ترین فروشگاهها لباس

 انتخاب شده بودند.پس از دیدن لباسها اقدس خانم گفت:اگر با من کاری داشتید طبقه پایین هستم.

دارم تا حاال هم خیلی زحمت صدایم کنید در خدمتم.حاال اگر کاری ندارید مرخص شوم.گفتم:نه متشکرم.کاری ن

کشیدید.او با گفتن خواهش میکنم خانم کاری نکردم از اتاق خارج شد.بعد از رفتن او نگاهی به اطراف اتاق 

انداختم.می خواستم یک بار دیگر دکوراسیون آن را که با سلیقه ی خوب آقای مالدوست چیده شده بود 

 ببینم.چشمم به اولین چیزی که افتاد تختخواب

صورتی رنگ با روتختی و بالشی به همان رنگ بود که مقابل در اتاق قرار داشت و در فاصله ای کم در کنار آن میز 

توالت صورتی رنگ منبت کاری شده ی بسیار زیبایی بود که روی آن چند شیشه ی عطر قرار داشت.سمت راست 

بایی با نور صورتی روی آن خودنمایی روبه روی تختخواب پاتختی به چشم می خورد که چراغ کوچک بسیار زی

 میکرد.البته آخر شب متوجه ی رنگ آن شدم.

روبه روی میز توالت و کنار در میز تحریری به رنگ تختخواب و بقیه ی لوازم به همراه یک صندلی قرار داشت.روی 

سمت راست قرار میز تحریر یک چراغ مطالعه در سمت چپ و یک جا قلمی به همراه تعدادی قلم و خودکار در 

داشت.در وسط میز نیز دسته گلی زیبا درون گلدانی بلور توجه مرا به خود جلب کرد و آن وقت متوجه خوش ذوقی 

 بیش از اندازه ی آقای مالدوست شدم.

پس از دیدن اتاق بر روی تختخواب نشستم و پنجره را که باالی آن قرار داشت گشودم نفس عمیقی کشیدم و به 

کردم خوشحال از اینکه پس از ساله دوباره توانستم صاحب یک اتاق با لوازم شخصی شوم.در خانه لیال بیرون نگاه 

گرچه ابتدا یک تختخواب برای من وجود داشت اما آن تختخواب هم پس از به دنیا آمدن عماد به علی و تختخواب 

 علی به عماد تعلق یافت و من غیر

میکرد.تا بروم و کنارش بخوابم تشکی انداخته روی زمین می خوابیدم.با یاد از اوقاتی که علی میترسید و بیدارم 

 آوری آن زمان ناگهان احساس کردم

دلم برای آن دو پسر کوچولو تنگ شده درست است که مادر و پدرشان انسانهای خوبی نبودند.اما آن دو بچه به من 

م پس از خارج شدن من از آن خانه اصال سراغ مرا خیلی وابسته بودند و من آنها را خیلی دوست داشتم.نمی دان

 گرفتند و یا به خاطر نبودنم گریه کردند؟شاید بله و شاید هم نه

 .در همین هنگام صدای ضربه ای به در مرا به خود آورد.نگاهی به در انداختم گفتم : بفرمایید

 با وارد شدن آقای مالدوست تمام آن افکار از ذهنم پاک شد

 لدوست پرسید:از اتاقت خوشت آمد؟.آقای ما

 بله از سلیقه ی شما هم خوشم آمد.راستی که خوش سلیقه هستید.
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لبخندی زد و گفت:از لباسهیت چطور؟آنها هم همین طور خیلی زیبا هستند.اگر از آنها خوشت نیامده مهم نیست 

 فردا می رویم و هر چه که خودت خواستی می خریم

ی است.تازه تعدادی از آنها زیادی هم هستند.شما خیلی زحمت کشیدید.واقعا از آنها .نه عمو جان همین ها کاف

 خوشم آمده باور کنید.

 چون میدانم دختر خوب و راستگویی هستی باور میکنم.

حاال اجازه می دهی بنشینم؟و من که فراموشکاری خود شرمنده شده بودم گفتم:خواهش میکنم عمو جان!شما 

 صاحبخانه هستید.

 خندید . گفت:صاحب خانه شاید اما صاحب اتاق خیر.

و سپس صندلی میز تحریر را بیرون کشید و روی آن نشست.هنوز تا مهر ماه خیلی وقت داری.خیال داری تا آن 

زمان چه کار کنی؟دوست داری به چه کالسی بروی؟به هر چه که عالقه مندی بگو تا زودتر برای ثبت نام اقدام 

ن احتیاجی به این کار نیست چون خیال ندارم تا اول مهر ماه صبر کنم.می خواهم از همین ماه به کنیم.نه عمو جا

 درس خواندن بپردازم

خیال دارم قبل از فرا رسیدن ماه مهر سال اول دبیرستان را بگذرانم.تو می فهمی چه می گویی؟تا امتحانات دانش 

نمی دانی که امتحانات از پانزدهم خداد شروع میشود.می دان عمو آموزان فاصله ای کمتر از یک ماه باقی مانده.مگر 

جان می دانم اما این موضوع چه ارتباطی به من دار.دوباره پرسید می دانی که امروز روز بیستم ماه است.این را هم 

 میدانم

توانی بخوانی؟حتی  .پس چطور می خواهی در این فرصت کم کتابهای یک سال را بخوانی.اصال کدام یم از انها را می

 برای یکی از آنها هم وقت کم است

این را هم میدانم.پس چطور میخواهی در این فرصت کم کتابهای یک سال را بخوانی.اصال کدام یک از آنها را میتوانی 

 بخوانی؟

ت.من یسبرای یکی از آنها هم وقت کم است.لبخندی زدم و گفتم:آنقدر ها همکه شما فکر میکنید وقت من محدود ن

چهار ماه وقت دارم.نه یک ماه.من خیال دارم در امتحانات شهریور ماه شرکت کنم.تا آن موقع حتی می توانم کتابها 

 را دوره کنم

 .با صدایی که نمایانگر تعجبش بود گفت:بسیار خوب در این صورت می توانم بگویم فکر خوبی کردی.

ه ی تخت نشست و گفت:حاال بگو بدانم خیال داری چه رشته سپس از روی صندلی برخاست و به طرف من آمد.گوش

 ای را انتخاب کنی.

 علوم انسانی.

 خوبه خیلی خوبه.حتما دلیل خوبی هم برای این انتخاب داری؟!

بله به آشنایی با جامعه عالقه ی زیادی دارم.همین طور به حضور داشتن در آن و برخورد با مسائل مختلف و حتی 

و این با تحصیل در این رشته بیشش از رشته های دیگر ممکن است.رشته های دانشگاهی آن هم گاهی عجیب آن.

 همین طور است

منظورت این است که یک پزشک در جامعه حضور ندارد؟یا یک مهندس که در رشته هایی غیر از علوم انسانی 

 تحصیل میکند؟
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 آه نه عمو جان منظور من این نیست.

در جامعه بیش از هر شغل دیگری موثر است.منظور من این نبود.اما یک پزشک برعکس حضور یک پزشک 

برخورد چندانی با مسائل مختلف و یا زندگیهای مختلف ندارد.او بیش از هر مسئله ی دیگری با بیماریها و درمان 

 ماند.آنها سروکار دارد.حتی گاهی ممکن است از بعضی مسائلی که در جامعه اتفاق می افتد بی اطالع ب

برای اینکه بیشتر متوجه ی منظورم شوید یک پزشک را با یک وکیل مقایسه کنید!به خصوص هنگامیکه یک قتل 

انجام می شود.وکیل برای نجات موکلش به تکاپو می افتد و به هر دری میزند هنگامی که دلیل انجام قتل روشن 

یشود میتواند دالیل انحراف و کجروی یک فرد در میشود وکیل از مشکالت مختلف موجود در یک خانواده با خبر م

 جامعه را بفهمد و برای رفع آنها تالش کند

.برای یکی خدمت به مردم در حین داشتن زندگی راحت و بی دغدغه لذت بخش است و برای من سروکار داشتن با 

فع این مشکالت.من به زندگی مردم و پی بردن به مشکالت و مسایل مختلف و حتی غم انگیز آنها و از همه مهمتر ر

آرام عالقه مندم اما از یکنواختی بیزارم.من مسیر مستقیم را دوست دارم اما سرباالیی را بیش از آن.مسیر مستقیم را 

 تنها هنگام خستگی ترجیح میدهم

 ده بودو بیش از همه ی اینها از بی خبری متنفرم.او که تا آن زمان در سکوت مطلق به صحبتهای من گوش فرادا

 پس از اتمام حرفهایم دست بلند و محکمی زد و گفت:عالیه خیلی عالیه!

تو نه تنها یک وکیل خوب بلکه یک سخنران خوب هم می توانی باشی و قبل از اینکه حرفی بزنم صدای چند ضربه به 

 در اتاق توجه ی ما را به خود جلب کرد.

 میز آماده است.پس از آن اقدس خانم وارد شد و گفت:ببخشید آقا 

غذا سرد میشود.و آقای مالدوست گفت:بله همین االن می آییم متشکرم.پس از خارج شدن اقدس خانم گفت:بسیار 

 خوب پس فردا به دنبال معلم می روم.نه احتیاجی به این کار نیست عمو جان!

نی بخوانی ریاضی را چه کار درسهای این رشته حفظی است.می توانم خودم آنها را بخوانم.درسهای حفظی را بتوا

 میکنی.

ریاضی را هم خودم می توانم یاد بگیرم.من در دوره ی ابتدایی هم وقتی سر کالس درس را یاد نمی گرفتم در خانه 

از روی توضیحات کتاب می خواندم و آن وقت به راحتی می توانستم تمرینها را حل کنم.عزیز من ریاضی دوره ی 

 ی دبیرستان زمین تا آسمان تفاوت دارد.بعدها خودت می فهمی.ابتدایی با ریاضی دوره 

در ضمن زبان انگلیسی و عربی هم باید بخوانی و خواندن این دو کتاب بدون معلم غیر ممکن است.معلمی را سراغ 

دارم که می تواند هر سه کتاب را تدریس کند.بسیار خوب حق با شماست هر طور که فکر میکنید صحیح تر است 

 منید من هر چه را که شما بگویید قبول دارم.لبخندی زد و گفت:خیلی خوب حاال بلند شو یرویم غذا بخوریم. عمل

من که خیلی گرسنه ام.آن وقت هر دو از اتاق خارج شدیم و به سالن غذا خوری در طبقه ی پایین رفتیم.قبل از رفتن 

 کرده بودند. ما اقدس خانم به همراه همسرش کمال آقا میز غذا را آماده

همه چیز چیده شده بود و نیازی به منتظر شدن نبود.هر دو در سکوت به غذا خوردن پرداختیم.او در این بین سکوت 

 را شکست و گفت:ثمره تو فقط تفاوتهای میان یک وکیل و یک پزشک را گفتی.

ه شدم تمام این مدت به صحبتهای اما بین این دو شباهتهای بسیار نزدیکی هم وجود د ارد و با این صحبت او متوج

 من فکر میکرده و چقدر این موضوع سبب خوشحالیم شد.و اینکه تا چه حد حرفها و عقایدم برایش اهمییت دارد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – زندگیجاده 

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

 

5 6  

 

در جواب او گفتم:منظورتان چه شباهتی است؟من عقیده دارم همان طور که یک پزشک نجات دهنده ی جان یک 

 نقش یک را داشته باشد.انسان است گاهی یک وکیل هم می تواند 

و با دفاعی که از موکل خود میکند میان او و طناب دار فاصله می اندازد و به این وسیله جان او را از یک مرگ حتمی و 

یک محکومیت اندوهبار نجات میدهد.این نجات یک زندگی است و آن هم یک نجات یک زندگی.و تنها تفاوت در 

 روح بیمار را نجات می دهد و پزشک جسم بیمار را. نوع بیماری و روش نجات است.وکیل

و دادگاه که مکان حضور وکیل و موکل است جایگاه مجرومین و نمایانگر جرمها و مطب جایگاه بیماران و نمایانگر 

بیماریها.آن وقت از روی صندلیش بلند شد و من هم که غذایم را تمام کرده بودم برخاستم و به طرف سالن نشیمن 

 .رفتیم

 در حین صرف چای همچنان صحبت می کردیم.پرسید:نظرت راجع به کوهنوردی چیست؟

 ورزش خوبی است.تا به به درکه رفتی؟

نه من به ندرت به مکانهای تفریحی رفتم.زمانی که در منزل لیال و عباس بودم آنها معموال دو نفری به تفریح می 

 ا هم برای من می گذاشتند.پرداختند و از منزل ارج میشدند و بچه هایشان ر

البته امیدوارم حاال دیگر آنها را در خانه نگذارند و با خودشان به گردش ببرند.نه نه دلم نمی خواهد دیگر به زمانی 

که در خانه ی آنها بودی فکر کنی آنها را فراموش کن.حاال بگو بدانم دوست داری برای کوهنوردی به درکه برویم.با 

 هر کجا که شما بگویید خواهم آمد. کمال میل عمو جان

 بسیار خوب این جمعه که گذشت جمعه ی آینده می رویم.چطوره؟

 خوبه.

و از آن لحظه به بعد برای رسیدن روز جمعه لحظه شماری میکردم.سرانجام پس از گذشت یک هفته انتظار روز 

موفق شدم به موقع از خواب بیدار  جمعه فرا رسید.من که شب گذشته ساعت را برای پنج صبح کوک کرده بودم

 شوم.پس از شستن دست و صورت و تعویض لباس وسایلم را برداشتم و از پله ها سرازیر شدم.

هنگامی که به سالن نشیمن رفتم آقای مالدوست را دیدم که روی کاناپه نشسته مشغول دود کردن پیپش بود.صبح 

ربع ساعت است.تو آماده ای؟هنگامی که گفتم بله نگاهی به سر بخیر خیلی وقت که بیدار شدید؟نه فکر میکنم یک 

تاپایم انداخت و گفت:مطمئنی؟!بله چطور؟بهتر است نگاهی دیگر دوباره به خودم انداختم با شرمندگی متوجه شدم 

 بر اثر عجله ی زیاد فراموش کردم

از  ستم.خوشبختانه او نگذاشت بیشکفش کوهنوردی بپوشم و با یک جفت کفش راحتی اظهار میکردم کامال آماده ه

 آن خجالت بکشم و بالفاصله پس از متوجه کردن من از اشتباهم برخاست

و برای تعویض لباس به سمت اتاقش رفت.من هم از فرصت استفاده کردم و دوباره به اتاقم برگشتم و پس از 

تاهی مرا منتظر نگذاشت و ظرف مدت کوپوشیدن کفشم به طبقه ی پایین رفتم و منتظر او شدم که خوشبختانه زیاذ 

حاضر و آماده بر روی پلکان ظاهر شد.او نیز شلوار جین آبی رنگی به همراه پیراهن سفید رنگ آستین کوتاه به تن 

 داشت.

از پلکان پایین آمد و گفت:برویم.در طول مسیر راجع به موضوعهای مختلف صحبت میکردیم.گاهی او صحبت 

م و گاهی او در سکوت به صحبتهای من گوش میداد.از بودن با او احساس بسیار خوب و میکرد و من گوش میداد
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شادی داشتم و از مصاحبت با او لذت میبرم.هرگز خود را تا این حد خوشبخت و راضی احساس نکرده بودم.البته از 

 روزی که وارد منزل او شده بودم.دیگر خود را تنها و غمگین نمی دانستم.

احساس بهتری داشتم.من و او واقعا مثل یک پدر و دختر بودیم.صبح تا غروب که او در شرکت و یا اما آن روز 

فروشگاه بود من درس می خواندم.هنگامی که او می آمد به صحبت کردن می پرداختیم.از دوران جوانیش براین می 

 فرزندش.گفت.از ازدواجش و از زمانی که صاحب فرزند شد و بیش از همه راجع به یگانه 

صحبتهایش همه برایم جالب و شنینی بود و از گوش دادن به آنها لذت می بردم.زیبا و شمرده صحبت میکرد.در 

لحن صدایش صمیمیت و عطوفت موج میزد و همین باعث میشد که با او کامال راحت باشم.هرگز او را غریبه نمی 

 ردم به راستی عمویم و یا حتی می تواند پدرم باشد.دانستم.حتی او را تنها یک دوست نمی پنداشتم و احساس میک

و با صراحت باید بگویم که با تمام وجود دوستش داشتم.عالقه ای که فکر نمی کنم هرگز قبل از آن نسبت به کسی 

داشته ام.حتی نسبت به پدرم که تنها شش سال پدرم بود و یا مادرم که تنها چهار سال در حق من مادری کرده بود.به 

ر حال در مدت کمتر از نیم ساعت به درکه رسیدیم.اتومبیل را در کناری پارک کرده و را افتادیم.قسمتی بود که ه

باید پیاذه می رفتیم تا به صخره ها برسیم.آقای مالدوست گفت:باالخره رسیدیم.از اینجا کوهنوردی ما شروع 

 میشود.حاال نیروهایت را جمع کن تا برویم.

 ری صحبت میکنید مثل اینکه می خواهیم به جنگ برویم!خندیدم و گفتم:طو

به جنگ نمی رویم اما می خواهم بدانم چقدر می توانی باال بیایی.به این خاطر می گویم نیروهایت را جمع کن.و آن 

وقت هر دو به سمت باال حرکت کردیم.در حین باال رفتن آقای مالدوست صحبت میکرد و گاهی با پرسشهایش مرا 

 جبور به صحبت میکرد.از اینکه او صحبت میکرد خوشحال بودم چون باعث میشد خستگی را زیاد حس نکنمنیز م

.اما ترجیح می دادم خودم کمتر صحبت کنم و بیشتر شنونده باشم.صحبتهای او برایم جالب تر بود.آقای مالدوست 

 حس نکنی و نفهمی چقدر باال گفت:مرا ببخش که پر حرفی میکنم.صحبت می کنم فقط برای اینکه خستگی را

 آمدی.اگر از مسیری که آمدی غافل شوی خستگی را زیاد حس نمیکنی.

این چه حرفی است عمو جان!تازه خوشحال هم هستم از اینکه شما صحبت می کید.همیشه از گوش کردن به 

مدت عمر کسی را به  صحبتهای شما لذت میبرم و متشکرم از اینکه تا این حد به فکر من هستید.هرگز در تمام

اندازه ی شما دوست نداشتم.البته به خانم پوریان هم خیلی عالقه مند بودم اما باز هم نه به اندازه ی شما.خانم 

 پوریان؟!

او مدیر مدرسه ام بود البته تا کالس چهرم.پس از اتمام سال سوم او به مدرسه ی دیگری منتقل شد و من باز هم بی 

روزی که شما را دیدم.و واقعا از این آشنایی خوشحالم و همه ی سعادت آینده ام را مدیون این دوست و تنها شدم.تا 

آشنایی می دانم.من هم تو را خیلی دوست دارم عزیزم.درست همان اندازه که پسرم را دوست دارم.حاال بهتر است 

 ام.تو چطور؟کمی استراحت کنیم و صبحانه مان را بخوریم.ساعت هشت است من که خیلی گرسنه 

 من هم همین طور

 سپس به قسمتی رفتیم که می شد فرشی پهن کنیم و بنشینیم.همان طور که فنجانها را از چای پر میکرد

 پرسید:خیلی خسته شدی؟

 هنوز نه مگر ممکن است کسی با شما بیرون بیاید و خسته شود.
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تو نباید همراهی با مرد چهل و پنج ساله ای چون خندید و گفت:البته که می شود به خصوص برای دختر جوانی مثل 

 من چندان جالب باشد.

 و قبل از اینکه بتوانم چیزی بگویم ادامه داد:حاال حاضری تا انتها برویم.

 بله حتما.

 مطمئنی خسته نمی شوی؟

 نه مطمئن نیستم اما حتم دارم تحمل خستگی را دارم.

 یم.بسیار خوب پس صبحانه ات را بخور تا برو

اگر بخواهیم تا انتها برویم باید سرعتمان را بیشتر کنیم.در غیر این صورت تا شب هم نمی توانیم به خانه 

برگردیم.ساعت حدود یازده بود که روی سنگ بزرگی که در فاصله ی میان صخره ها قرار داشت نشست.از من هم 

ن هیچ توقفی صخره ها را باال رفته خواست که بنشینم و کمی استراحت کنم.حدود دو ساعت بود که بدو

 بودیم.حسابی خسته شده بودیم و یک استراحت کوتاه الزم بود.

 وقتی نشستم گفت:هنوز برای باال رفتن انرژی داری؟

 بله فکر می کنم داشته باشم.

 فقط فکر می کنی؟

 فکر کردن کافی نیست.باید اطمینان داشته باشی

 .خیلی خوب مطمئنم.

شد.و سپس یک ساندیس به دستم داد.پس از خوردن آن دوباره به باال رفتن ادامه دادیم.ساعت یک بعد آهان حاال 

 ازظهر بود که واقعا خسته شده بودم و او که کتوجه شده بود

گفت:بسیار خوب تا همین جا کافی است.خیلی خسته شدی.آن طرف برای استراحت و غذا خوردن مناسب است بیا 

له بود و بیشتر شبیه مکانی تفریحی و نه کوهنوردی بود.ناهار را همانجا خوردیم.یقینا فردا صبح برویم.آنجه چند پ

 نمی توانی از رختخواب خارج شوی!

 چرا؟

 چون تو به کوهنوردی عادت نداشتی.من هم اشتباه کردم دفعه ی اول تو را این قدر خسته کردم.واقعا متاسفم.

 آه نه عمو جان.

که شما فکر میکنید نیست.اول آنکه آنقدرها که شما می گویید خسته نشدم.و دوم به کوهنوردی این طور ها هم 

 عادت ندارم به پیاده روی که عادت دارم.

 بله می دانم

.اما پیاده روی با کوهنوردی فرق می کند در کوهنوردی هم فعالیت بیشتری انجام می شود و هم انرژی بیشتری 

هتر است از همین جا برگردیم.پس از صرف ناهار به طرف پایین حرکت کردیم.ساعت مصرف میشود.فکر میکنم ب

چهار بعد از ظهر آخرین صخره را پشت سر گذاشتیم.چون مسیر برگشت سرازیری بود هم کمتر خسته شدیم و هم 

 سریعتر رسیدیم
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دم ه بودم.وقتی وارد اتاقم ش.در بین مسیر کافه گالسه خنکی خوردیم و به سمت خانه حرکت کردیم.واقعا خسته شد

به محض عوض کردن لباس روی تختخواب افتادم و پس از چند دقیقه استراحت کوتاه به سالن نشیمن 

 برگشتم.آقای مالدوست مشغول صحبت با تلفن بود.گویا صحبت از سهم سهامدار کارخانه ای بود.

وجه شدم که گفت:ببینم دیروز سهم این ماه نفهمیدم پشت خط چه کسی است و فقط صحبتهای آقای مالدوست را مت

آقای نعیمی را پست کردید؟از شنیدن این نام خیلی تعجب کردم.یک بار آن را تکرار کردم و پیش خودم 

 گفتم:آقای نعیمی!خدای من !یعنی ممکن است؟!!

شور نبود که بخواهند اما نه.او که کارخانه دار نبود که بخواهد سهمی داشته باشد.بعد هم اصال او در خارج از ک

 سهمش را برایش بفرستند.

آه نمی دانم شاید هم شخص دیگری باشد.در دنیا کسانی که نام خانوادگی مشترک دارند بسیار هستند.در حالی که 

هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند.اصال چه تفاوتی می کند و در همان هنگام آرزو کردم که او نباشد.چون احساس 

اکت با آقای مالدوست را ندارد.دیگر از همه شان متنفر بودم.انسانهای بی مرامی که جز بی وفایی و میکردم لیاقت شر

نیرنگ چیز دیگری از آنها به خاطر نمی آوردم.و شاید برای اولین بار حس تنفر به آنها در قلبم شدت یافت.در 

:به چی فکر می کنی آن هم این طور همین افکار به سر می بردم که صدای آقای مالدوست مرا به خود آورد.گفت

 عمیق؟

به هیچ چیز عمو جان فراموش کنید.خیلی خوب ببینم خیلی خسته ای؟چطور؟می خواهم بدانم حوصله بازی داری؟ 

بازی! چه نوع بازی؟ پینگ پونگ. من که بلد نیست. خوب یاد میگیری. اگر این طور باشد.نه خسته نیستم.سپس به 

س از قرار گرفتن پشت میز در حین بازی آقای مالدوست آن را به من یاد داد.و من خیلی سمت سالن بازی رفتیم.پ

زود یاد گرفتم و خیلی هم خوشم آمد.آقای مالدوست گفت:به راستی که باهوشی.خیلی سریعتر از آنچه که فکر 

اختم.اما در روزهای بعد میکردم یاد گرفتی.چند دور بازی کردیم.البته چون روز اول بود و تازه یاد گرفته بودم ب

پیشرفت بهتری داشتم و حتی بیشتر اوقات برنده میشدم.و نخستین دفعه ای که از او بردم به عنوان جایزه یک توپ 

 والیبال برایم خرید که پس از آن صبحهای جمعه همیشه با آن والیبال بازی میکردیم

ف شام چون خیلی خسته بودم و فردا روز اولی آن روز تا ساعت هشت شب بازی کردیم و در ساعت نه پس از صر

بود که دبیر ریاضی و زبان و عربی برای تدریس می آمد شب بخیر گفتم و برای استراحت به اتاقم رفتم.از روز شنبه 

 به بعد ساعاتی را با آن دبیر می گذراندم.

بسیار جدی بود و دارای چهره ای  او مرد تقریبا بیست و پنج ساله ای بود که ظاهر بسیار موقری داشت.در تدریس

معمولی و لباسهای ساده ای بود.ناگفته نماند که در تدریس و تفهیم فوق العاده مهارت داشت.من هر هر درس را 

بایک بار توضیح مختصر اما عالی او یاد می گرفتم.روز اول هفته ساعت نه صبح به منزل ما آمد و من که کامال آماده و 

 ورود به اتاقم و قرار گرفتن منتظر بودم به محض

 روی صندلیها بالفاصله کتاب ریاضیم را باز کردم.تو که از این حرکت من خنده اش گرفته بود

 گفت:مثل این که خیلی عجله دارید.

تازه متوجه رفتار عجوالنه خود شدم و با شرمندگی گفتم:نه عجله ندارم.معذرت میخواهم متوجه نبودم تازه از راه 

 .چای میل دارید؟رسیدید
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نه متشکرم.من هم ترجیح می دهم را زودتر شروع کنیم.وقت شما خیلی محدود است.به خصوص حاال که تصمیم 

دارید کتابی را که دانش آموزان دیگر در مدت نه ماه می خوانند در طول سه ماه بخوانید.پس اگر آمادگی کامل 

 دارید از همین حاال درس را شروع می کنیم.

رای اینکه یادگیری درسهای جدید راحت تر باشد چند تمرین از درسهای سال آخر دوره ابتدایی حل کرد و سپس ب

پس از آن درسهای جدید را شروع نمود.من خیلی زود آنها را یاد می گرفتم و پس از توضیح او چند تمرین را 

ن راضی بود.حتی یک بار گفت:شما اولی مقابلش حل میکردم.از اینکه خیلی زود مطالبی را که میگفت یاد می گرفتم

 دانش آموزی هستید که اینقدر سریع درسها را یاد می گیرید

.متاسفانه باید بگویم از شانس بدی که دارم معموال با دانش آموزان کند ذهنی روبه رو میشوم که تحملشان دشوار و 

تعدادی تمرین را برای جلسه ی بعد به  خسته کننده است.روز اول پس از سه ساعت درس دادن و تمرین حل کردن

من واگذار کرد و باید آنها را تا فردا که می آمد حل میکردم.پس از رفتن او چون خیلی احساس گرسنگی میکردم به 

 طبقه ی پایین رفتم.

 سخوشبختانه اقدس خانم مشغول چیدن میز بود.ظهر ها آقای مالدوست در خانه نبود من هم ترجیح میدادم با اقد

خانم در آشپزخانه غذا بخورم و این را روزهای اولی که به آنجا رفته بودم از اقدس خانم برای کمک به او به 

 آشپزخانه رفتم.

اما طبق معمول مانع از آن شد و گفت:شما خسته اید.بهتر است بروید دست و صورتتان را بشویید.تا شما برگردید 

 گفتن متشکرم از آشپزخانه خارج شدم. غذا آماده است و می توانید میل کنید.با

تازه بر روی تختخواب دراز کشیده بودم.خیال داشتم کمی استراحت کنم تا ذهنم را برای ساعت پنج که دوباره آقای 

 شریفی برای تدریس انگلیسی می آمد آماده کنم که جند ضربه به در نواخته شد و پس از آن اقدس خانم وارد شد

تماس گرفتند می خواهند با شما صحبت کنند.با خوشحالی از پلکان پایین رفتم.آقای مالدوست  و گفت:آقا از شرکت

 پس از احوالپرسی مختصری گفت:آقای شریفی آمد؟

 بله.خوب چطور بود؟خوب تدریس میکند؟

ل شکبله من خیلی خوب درسهای امروز را یاد گرفتم.در ضمن برخالف آنچه که شما می گفتید درسها چندان هم م

 نبودند.فکر می کنم اگر خودم هم می خواندم می توانستم یاد بگیرم.

دیگر این را تکرار نکن! باز هم می گویم خواندن این کتاب بدون معلم غیر ممکن است.حتی اگر به تنهایی هم 

نی.حاال رف کبتوانی آن را یاد بگیری باز هم من معتقدم باید معلمی داشته باشی که به کمک او اشکالهایت را برط

 بهتر است از این موضوع بگذریم.

 آقای شریفی بعد از ظهر هم می آید درسته؟

 بله همین طور.برای تدریس انگلیسی.

 امیدوارم نگویی این درس را هم به تنهایی می توانی بخوانی.

 خندیدم و گفتم:نه عمو جان قبول دارم که در این مورد به معلم نیاز دارم.

تر است بروی استراحت کنی.چون چند ساعت دیگر دوباره باید درس بخونی به یک استراحت نیاز بسیار خوب به

 داری.کاری نداری؟

 نه متشکرم خداحافظ.
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پس از برگشتن ابتدا خیال داشتم بخوابم.اما چون زیاد خسته نبودم ترجیح دادم تمرینهای ریاضیم را حل کنم و 

نها را حل کنم.پس از حل تمرینها هنوز دو ساعت به آمدن آقای شریفی خوشبختانه موفق شدم به راحتی همه ی آ

 باقی مانده بود.تصمیم گرفتم بقیه وقتم را بخوابم و ساعت حدود پنج بود که با صدای اقدس خانم را گشودم.

وابم تا خببخشید خانم.معلمتان تشریف آوردند.با شنیدن این خبر خیلی ناراحت و شرمنده شدم.خیال نداشتم آنقدر ب

او بیاید.گفتم:لطف کنید به ایشان بگویید بیایند باال و خود سریع به دستشویی رفتم و دست صورتم را شستم.چند 

 لحظه پس از بازگشتم به اتاق آقای شریفی به همراه اقدس خانم چای در دستش بود وارد شدند

ل خواندن انگلیسی شدیم.از همان روز اول .به او سالم کردم و از اقدس خانم تشکر نمودم.پس از صرف چای مشغو

به این درس عالقه مند شدم.به خصوص مکالمه ها که واقعا شیرین بودند و ما آنقدر محو درس شده بودیم که از 

زمان غافل شده حتی آمدن آقای مالدوست را متوجه نشدیم.تا اینکه او وارد اتاق شد و پس از احوالپرسی خطاب به 

 آقای شریفی

 بینم از دانش آموزتان راضی هستید؟گفت:ب

 بله دردسری ندارند.خوب و سریع یاد میگیرند.

 بله می دانم.خیلی باهوش است.در حالی که لبخند میزد گفت:می دانید ساعت چند است؟

آقای شریفی نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:وای !ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه است.یک ربع هم بیشتر تمرین 

 .کردیم

بله من هم به همین دلیل یاد آوری کردم.لطفا این قدر از این دختر ما کار نکش همان دو ساعت و نیم کافی است می 

ترسم زیاد یاد بگیرد و زبان مادریش را فراموش کند و آن وقت ما هستیم و هزاران مکافات برای صحبت کردن با 

 او.

 هستید.سالها با این زبان سرو کار داشتید. آقای شریفی خندید و گفت:چرا؟ شما خودتان استاد

و در همان حال که وسایلش را جمع آوری میکرد گفت:بسیار خوب ! تا همین جا کافی است.بقیه اش برای جلسه ی 

 بعد.

 آقای مالدوست گفت:افتخار می دهید شام را با ما مصرف کنید

 .متشکرم شما لطف دارید.

ر اشکالی ندارد بمانیم شام را با هم باشیم ما هم خوشحال می شویم.و او باز هم تعارف نمی نکردم.جدی می گویم.اگ

تشکر کرد و همراه آقای مالدوست از اتاق خارج شد.من نیز به جمع آوری وسایلم پرداختم.حدود یک هفته از 

اد تدریس آقای شریفی می گذشت یک روز همان طور که مشغول حل تمرین ریاضی بودیم گفتم:این درس زی

مشکل نیست.فکر می کنم به تنهایی می توانم آن را یاد بگیرم.این را فقط به آن دلیل گفتم که زیاد وقت صرف آن 

نکند و برود سر درس بعدی.اما او مهلت نداد حرفم را کامل کنم و با حالتی عصبی که به نظر می رسید ناراحت شده 

 است

 یی می توانید یاد بگیرید چرا در خواست معلم کردید؟گفت:شما که معتقدید درسها ساده اند و به تنها

از برخورد تند او و از اینکه قبل از تمام شدن صحبتم قضاوت اشتباه کرد بود عصبانی شدم.اما به روی خود نیاوردم و 

فقط برای آنکه جبران کارش را کرده باشم با خونسردی گفتم:من درخواست معلم نکردم.اصرار عمویم مرا مجبور 

ه پذیرفتن کرد! همان طور که می خواستم بیشتر عصبانی شد و گفت:بسیار خوب هنوز دیر نشده.می توانید بقیه ب
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درسها را خودتان به تنهایی بخوانید و یاد بگیرید.اما اول آنکه این موضوع هم به خودتان ثابت شود و هم به من بهتر 

اد بگیرید.تمرینهای آن را هم حل کنید.فردا متوجه است درس بعدی را خودتان به تنهایی و بدون توضیح من ی

خواهید شد ریاضی درسی نیست که بتواند بدون معلم آن را یاد بگیرید جتی اگر استعداد فوق العاده ای داشته باشید 

 متوجه شدید؟

.و اد بگیرمبله اما من نگفتم استعداد فوق العاده ای دارم فقط گفتم از روی توضیحات کتاب می توانم آنها را ی

خواستم منظور اصلی ام را حاال به او بفهمانم که پشیمان شدم و ادامه دادم:این نیازی به استعداد فوق العاده ندارد.در 

ضمن قصد ناراحت کردن شما را هم نداشتم.بی جهت عصبانی شدید.من فردا به شما و خودم و همین طور عمویم این 

 را ثابت میکنم.

بانی نشوید.بسیار خوب پس تا فردا خداحافظ.پس از رفتن او کتابم را باز کردم و به خواندن البته اگر دوباره عص

توضیحات کتاب پرداختم حدود یک ساعت به طول انجامید که خوشبختانه موفق شدم راه حل اصلی را یاد بگیرم 

 قدس خانم به اتاقم آمد وپس از یادگیری آه به حل تمرینها پرداختم.هنوز همه ی آنها را حل نکرده بودم که ا

گفت:ببخشید خانم غذا حاضر است.ساعت دوازده و نیم است گرسنه نیستید؟چند تمرین دیگر باقی مانده آنها را هم 

حل میکنم و می آیم.اما غذایتان سرد میشود.بهتر است بیایید ناهار بخورید بعد تمرینهایتان را حل کنید.برای اینکه 

 گفتم:چشم همین حاال می آیم. او را ناراحت نکرده باشم

کتابم را بستم و به طبقه ی پایین رفتم.بعد از ظهر در حالی که همه ی تمرینهای ریاضیم را حل کرده بودم و از آقای 

شریفی نیز به خاطر آن لحن بد و توهین آمیز صحبت کردنش عصبانی بودم کتاب اقتصادم را برداشتم و مشغول 

به محض نشستن بر روی صندلی آقای شریفی گفت:اول تمرینهایتان را به من نشان خواندن آن شدم.روز دونبه 

دهید.می خواهم ببینم چه کار کردید شما که به تنهایی می توانید ریاضی را یاد بگیرید!و جمله ی آخر را با لحن 

 خاصی ادا کرد طوری که چیزی نمانده بود کنترل خود را از دست بدهم

بزنم با اطمینان کامل تمرینهایم را مقابلش قرار دادم.او همه ی تمرینها را یک به یک نگاه کرد  .اما بدون آنکه حرفی

و متاسفانه حل یکی از تمرینها اشتباه بود که همان سبب خوشحالیش شد و گفت: چرا این تمرین را اشتباه حل 

 کردید؟

ل ضرب ادامه ی راه حل به بیراهه رفته و اشتباه وقتی به آن نگاه کردم متوجه شدم تنها به دلیل یک بی دقتی در عم

حل شده است.دفترم را از او گرفتم و بدون آنکه از او بخواهم آن را برایم توضیح دهد دوباره تمرین را حل کردم و 

 اشتباهم را جبران کردم.

 هااز بررسی تمرین اما می دانستم در دل آرزو میکند دوباره آن را اشتباه حل کنم که خوشبختانه چنین نشد.پس

گفت:بسیار خوب شما استعدادتان را ثابت کردید و من از امروز در مورد تدریس ریاضی به شما معافم.خودتان آن 

را بخوانید!نه فکر میکنم بهتر است به تدریس تان ادامه دهید.چون میدانم اگر عمویم بفهمد عصبانی خواهند 

آنکه خودتان پشیمان شده باشید.ببینم برای درک آنها خیلی سختی شد.فکر نمی کنم عمویتان عصبانی شوند.مگر 

 کشیدید؟

در حالی که به شدت عصبانی شده بودم گفتم:نخیر آقا بدون هیچ سختی و مشکلی.اما تمایلی هم به عصبانی شدن 

ن درس عمویم ندارم.او حتی اگر بفهمد من خودم به تنهایی این درس را خواندم باز هم معتقد است شما به م

 بدهید.متوجه شدید؟
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 بله اما من قصد ناراحت کردم شما را نداشتم.بی جهت عصبانی شدید.لطفا حرفهایم را به خودم برنگردانید.

عصبانیت من بی جهت نیست.بسیار خوب من حرفهای دیروزم را پس میگیرم.اما واقعا متعجبم از اینکه شما با این 

چند سال فاصله بیندازید.وقتی سکوت مرا دید و متوجه شد به پاسخ دادن  همه استعداد چرا باید میان تحصیلتان

تمایلی ندارم گفت:چند سال دارید؟خرداد ماه پانزده ساله میشوم.صحیح حاال کتابتان را باز کنید تا درس بعدی را 

 بخوانیم.پس از اتمام درس ساعت حدود دوازده بود که عزم رفتن کرد.قبل از رفتن پرسید:

 بعد از ظهر هم باید بیاین درسته؟ امروز

 بله.برای چه درسی؟

 عربی.

 و فردا؟

 صبح برای ریاضی و بعد از ظهر درسی نداریم.

 صبح چهارشنبه انگلیسی و بعد از ظهر عربی درسته؟

 بله

راموش ف . بسیار خوب ابتدا شما لطف کنید یک بار دیگر برنامه ی درسی مان را برای من یادداشت کنید متاسفانه

کردم آن را جا گذاشتم.در ضمن بعداز ظهر از درسهایی که تا به حال خواندیم یک امتحام میگیرم.اما تا به حال 

 خواندیم.

بله می دانم.برای این امتحان همین سه درس کافی است.پس از رفتن او به خواندن عربی پرداختم و موفق شدم بعد 

و او کامال راضی به نظر می رسید گفت خوبه و سپس درس چهارم را تدریس از ظهر به همه ی سواالت او پاسخ بدهم 

 کرد.هنگام رفتن برنامه ای را که برایش نوشته بودم به او دادم.پس از رفتن او خیلی خسته بودم.

آن روز از صبح تا بعد از ظهر یکسره درس خوانده بودم و تنها هنگام صرف ناهار موفق شده بودم چند دقیقه ای 

ستراحت کنم.اما حاال هم وقتی برای استراحت نداشتم.چون مجبور بودم تورینهای درس جدید ریاضی را حل کنم.اما ا

 چون خیلی خسته بودم آن را به صبح روز بعد واگذار کردم و آن وقت با آرامش کامل بر روی تخت دراز کشیدم.

اعت به طول انجامید.پس از آن آقای مالدوست آمد و البته نه برای خوابیدن فقط برای یک استراحت کوتاه که نیم س

من به سالن نشیمن رفتم و به گفتگو نشستم.هفته های بعد تفاوت چندانی با روزهای گذشته نداشتند و من همچنان 

در تالش و کوشش بودم.زمان چندانی به فرا رسیدن روزهای امتحان باقی نمانده بود و من ناچار بودم فقط درس 

 ته ی آخر مرداد بود و اول شهریوربخوانم.هف

 زمان شروع امتحانات بود و من چاره ای جز استفاده از تمامی لحظه ها نداشتم.حتی

گاهی اوقات تا نیمه های شب به درس خواندن می پرداختم تا اینکه سرانجام سال اول دبیرستان را با موفقیت سپری 

صحبت کردن با آقای مالدوست پیش آمده بود زیرا تنها هنگام  کردم.در تمام مدت امتحانات به ندرت فرصتی برای

 صرف شام و یا صبحانه یکدیگر را مالقات میکردیم.آقای مالدوست بیشتر نگران من بود و مرتب

می گفت:زیاد سخت نگیر شبها به موقع بخواب!فرصت کافی داری.تو در مدت این چند ماه به اندازه ی کافی درس 

 شبها بیدار بمانی. خواندی.نیازی نیست

و شبهای امتحان بیش از همیشه به من توصیه میکرد که زود بخوابم تا بتوانم صبح با فکر باز در جلسه حاضر 

شوم.من نیز توصیه های او را به کار می گرفتم و روزهایی که امتحان داشتم سعی میکردم شب زود بخوابم و این 
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داده بودم و برای گرفتن نتیجه باید به اداره ی آموزش و پرورش می  خیلی موثر بود.من به صورت متفرقه امتحان

 رفتم.آن روز آقای مالدوست

به شرکت نرفت و برای بردن من به اداره ی آموزش و پرورش در خانه ماند و پس از خوردن صبحانه به سمت آنجا 

و به خاطر اضطراب چیزی نمی  حرکت کردیم.در تمام مدتی که در اتومبیل نشسته بودم قلبم به شدت می تپید

 گفتم.آنقدر هیجان و یا به عبارتی هراس داشتم که نمی توانستم صحبت کنم.آقای مالدوست که متوجه ی این حالت

من شده بود سر به سرم می گذاشت و می گفت:مایلی اول بستنی و یا آب میوه بخوریم و بعد برای گرفتن نتیجه ات 

 برویم؟

 یکند.لبخندی زدم و گفتم:می دانستم که شوخی م

می دانید که چقدر دلشوره دارم؟بله می دانم به همین خاطر می خواهم اول یک بستنی بخوریم.اما من نمی خواهم 

بیش از این در این حالت به سر برم.می ترسم تا وقتی به آنجا برسیم دیگر قلبم از تپش ایستاده باشد.او برای آرام 

 کردنم گفت:نگران نباش

م دارم قبول شدی مطمئن باش!زیاد معطلت نمیکتنم.برای اینکه خیالت هم آسوده باشد بستنی باشد برای بعد از .حت

 گرفتن نتیجه.در همان هنگام مقابل اداره متوقف کرد.سپس هر دو وارد شدیم

الدوست وقتی خوشبختانه در آن جا هم زیاد معطل نشدیم.خیلی زود نتیجه ام را دادند.نمراتم خوب بودند.آقای م

 نتیجه ام را دید خوشحال شد

و گفت:راستی که قابل تحسین است.آفرین دخترم خیلی خوبه.و چندین بار کلمات آفرین دخترم را تکرار کرد.و به 

جای آنکه به طرف خانه حرکت کند مسیر یک شیرینی فروشی را در پیش گرفت.در آنجا دو بستنی میوه ای 

 ک جعبه شیرینی گرفته به سمت خانه حرکت کردیمسفارش داد و پس از صرف آن ی

.او گفت:در مدت این چهار ماه خیلی خسته شدی به یک استراحت حسابی احتیاج داری.دوست داری به شمال 

 برویم؟

متشکرم عمو جان همین جا می توانم استراحت کنم و مزاحم شما نمی شوم.می دانم که نمیتوانید فروشگاه و شرکت 

 و مرا به مسافرت ببرید.را رها کنید 

نه این طور نیست.فروشگاه و شرکت هر دو سرپرست دارند و من با وجود آنها خیالم آسوده است و هیچ ناراحتی 

ندارم.هر زمان که الزم باشد و یا مایل باشم می توانم به مسافرت بروم.و این مسافرت چند روزه خللی در کار من 

 برای مدت چند ماه مسافرت رفتم.ایجاد نمی کند.حتی بارها شده که 

همین سال گذشته برای دیدن پسرم حدود پنج ماه را در کانادا گذراندم و در این مدت هر دو سرپرست کار خود را 

خیلی خوب انجام داده بودند.و وقتی برگشتم هیچ مشکلی نداشتم.مثل همیشه به شرکت و فروشگاه می رفتم و مثل 

 ر عقب افتاده ای وجود نداشت که به خاطر آن مجبور شوم دیرتر به خانه برگردمهمیشه هم بر میگشتم.هیچ کا

 .حاال بگو بدانم دوست داری گلی خانم را ببینی؟

از شنیدن این پیشنهاد خیلی خوشحال شدم و گفتم: البته که دوست دارم.در حال حاضر هیچ چیز به این اندازه مرا 

 خوشحال نمی کند.

 و را برسانم خانه بعد به دنبال گلی خانم بروم.چطوره؟بسیار خوب پس اول ت

 خیلی خوبه متشکرم.از دیدن او خیلی خوشحال می شوم.
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 فکر نمی کنم خودت مایل باشی به فروشگاه بیایی هان ؟

 نه دیگر دوست ندارم به آنجه بیایم.

 بهتر است بگویی دیگر دوست نداری اشخاص آنجا را ببینی.

 این طور که به نظر می رسد شما بهتر از خودم مرا میشناسید. بله همین طور است

 خندید و گفت:در این مورد نه خودت هم این را میدانستی پس حاال پیاده شو تا من بروم دنبال گلی خانم.

تا فاصله آمدن آقای مالدوست و گلی خانم کتابی برداشتم و خودم را سرگرم کردم.پس از گذشت تقریبا یک ساعت 

 ا آمدند.آنه

گلی خانم مرا در آغوش کشید و شروع به گریه کرد و گفت:خیلی دلم برایت تنگ شده بود.انتظار داشتم زودتر از 

این تو را ببینم.کم کم داشتم باور میکردم فراموشم کردی.این طور نیست گلی خانم.شما را فراموش نکرده بودم 

 ر خوبی برایتان داشته باشم.و در همین هنگام آقای مالدوستبلکه می خواستم وقتی شما را ببینم که برهای بسیا

جعبه شیرینی را مقابل گلی خانم خانم گرفت و گفت: بفرمایید گلی خانم این شیرینی قبولی ثمره است او سال اول 

 دبیرستان را با موفقیت پشت سر گذاشت

دیر وقت چراغ اتاقن روشن بود و با گلی .و گلی خانم با خوشحالی یک شیرینی از درون جعبه برداشت.آن شب تا 

خانم مشغول صحبت بودیم.من از آنچه که در مدت این چهار ماه برایم اتفاق افتاده بود می گفتم و او مثل همیشه از 

خاطرات گذشته اش و سرانجام در ساعت سه نیمه شب چراغ را خاموش کردم و خوابیدم.صبح قبل از ساعت یازده 

 را به فروشگاه بردکمال آقا گلی خانم 

.با رفتن او دلم گرفت.خیلی مایل بودم برای همیشه در کنارم بماند.اما ممکن نبود هنوز ساعتی از رفتن او نگذشته 

بود که آقای مالدوست به خانه آمد و گفت:چمدانت را آماده کن.ساعت دو بعد از ظهر به سمت چالوس حرکت می 

مسفر هستند.دختر او هفده ساله است.فکر میکنم بتوانید دوستان خوبی برای کنیم.یکی از دوستانم و دخترش با ما ه

 یکدیگر باشید.یا دست کم تنها نباشی.

از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم و با سرعت به اتاقم رفتم و لباسهایم را درون چمدان قرار دادم.پس از صرف 

ت کردیم.ابتدا من و دختر آقای مفخری صحبت ناهار به طرف منزل دوست آقای مالدوست آقای مفخری حرک

چندانی با یکدیگر نداشتیم و این سبب شد احساس کنم نتوانیم دوستان خوبی برای یکدیگر باشیم و سفر خوبی را با 

 هم داشته باشیم

 .در اتومبیل فقط آقای مالدوست و آقای مفخری صحبت میکردند و ما تنها صحبت آن دو را گوش می دادیم.

ی مالدوست که متوجه سکوت میان ما شد گفت:شما دو نفر چرا این قدر ساکت نشستید.خوب با هم صحبت آقا

 کنید.

و پس از آن صحبتهای میان من و نازنین )دختر آقای مفخری(شروع شد و در حقیقت از آن زمان دوستی من و او 

به ویالی آقای مالدوست  سرگرفت.پس از گذر چند جاده ی پیچ در پیچ حدود ساعت پنج بعد از ظهر

رسیدیم.اتومبیل مقابل در بزرگی متوقف شد و پس از چند بوق پی در پی آقای مالدوست که باغبان آنجا بود در را 

 باز کرد و اتومبیل وارد باغ شد
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 یباغ بسیار بزرگی بود.نازنین ابتدا چندان تمایلی به دیدن باغ نداشت و اظهار خستگی میکرد.به همین خاطر برا

استراحت وارد خانه شدیم.آنجا خیلی زیبا بود و وسایل خانه با سلیقه و هماهنگی چیده شده بودند.طوری که من 

 انتظار نداشتم آن همه سلیقه از جانب یک مرد باشد برخاستم

 مو به سمت کاناپه ای که آقای مالدوست بر روی آن نشسته بود رفتم و روی صندلی کنار او نشستم و آن وقت آرا

 پرسیدم:واقعا این همه سلیقه متعلق به شماست؟

خندید و گفت:نه دخترم سلیقه همسرم این گونه بود.شش سال پیش وقتی می خواستم به ایران بیایم همسرم هم با 

من آمد.می خاست دیداری مجدد از وطنش داشته باشد.سالها بود که ایران را ندیده بود.در همان سفر این ویال را 

ن را به عنوان هدیه ی سالگرد ازدواج به نام همسرم کردم و سپس وسایل خانه را با کمک یکدیگر خریدم و آ

 چیدیم.

 البته تمامی وسایل با سلیقه ی او چیده شده همه چیز همان جا که او میخواست قرار گرفت.او خیلی با سلیقه بود.

 وع صحبت را تغییر دادم و گفتم:مایلید به باغاحساس کردم با پرسش خود سبب دلتنگی او شدم.به همین خاطر موض

 برویم و کمی قدم بزنیم؟

او موافقت کرد و به طرف تراس حرکت کردیم.در آن هنگام آقای مفخری ترجیح داد برای دوش گرفتن به حمام 

همین برود.نازنین هم که عادت به خواب بعداز ظهر داشت و آن روز نتوانسته بود بخوابد دچار سردرد شد و به 

 خاطر برای استراحت به اتاق خواب رفت.

من و آقای مالدوست بدون آنها برای دیدن باغ رفتیم.قدم می زدیم و صحبت میکردیم..به نظر می رسید خاطرات 

همسرش و سالی را که با او به این باغ آمده به خاطر می آورد.چون احساس کردم به شدت مایل است از آن زمان 

 ن چطور این باغ را خریدید؟صحبت کند.با پرسید

رشته ی صحبت را به دستش دادم آن وقت او شروع کرد.حدود یک ساعت از قدم زدن ما و صحبت کردن او می 

گذشت.و من همچنان به صحبتهایش گوش میدادم.سرانجام پس از گذشت یک ساعت به درختی رسیدیم که تعداد 

 ی مالدوست یکی از میوه های آن درخت را چیدهزیادی میوه روی شاخه های آن سنگینی میکردند.آقا

به دستم داد یکی هم برای خودش چید.پس از خوردن مقداری هم برای آقای مفخری و نازنین چیدیم.وقتی وارد 

 خانه شدیم آقای مفخری را در حال چای خوردن دیدیم.او با دیدن ما لبخندی زد و گفت:بفرمایید چای میل کنید

 نفر کجایید؟حدود نیم ساعت است که از حمام آمدم. .معلوم هست شما دو

آقای مالدوست عذرخواهی کرد و گفت:مشغول چیدن میوه بودیم و به سوی آشپزخانه رفت تا آنها را درون ظرف 

 بچیند

من هم عذر خواهی کردم و به منظور دوش گرفتن راهی حمام شدم.هنگامی که از حمام خارج شدم نازنین هم بیدار 

د.به تدریج هوا رو به تاریکی می رفت.پس از صرف شام آقای مالدوست با آقای مفخری مشغول بازی شده بو

 شطرنج شدند و من با نازنین مشغول صحبت شدیم.

آن شب نازنین به خاطر آنکه بعد از ظهر زیاد خوابیده بود و من هم که مثل بیشتر اوقات بی خوابی به سرم زده بود 

 کردیم و خندیدیم.تا نیمه های شب صحبت 

صبح برای رفتن کنار دریا و صرف ناهار در آنجا آماده شدیم.کنار دریا که رسیدیم بساط ناهار را چیدیم.همان طور 

که ناهار می خوردیم از دیدن امواج زیبای دریا لذت می بردیم.پس از یک هفته که شمال بودیم به تهران 
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ذشت.در مدت یک هفته از جنگلها و دریا و مکانهای تفریحی دیگر برگشتیم.در این سفر به همگی ما خیلی خوش گ

 دیدن کردیم.

و به راستی خستگی چهار ماه به کلی از بدنم خارج شد.روز دومی بود که از سفر برگشته بودیم.صبح آقای مالدوست 

 هنگام رفتن به کارخانه گفت:اگر مایلی با من به کارخانه بیا و آنجا را هم ببین!

 ه خیلی دوست داشتم آنجا را ببینم با خوشحالی دعوت او راپذیرفتم.و من ک

وقتی به کارخانه رسیدیم با نخستین شخصی که آشنا شدم مهندس کاظمی بود. در همان ابتدا آقای مالدوست مرا به 

کارخانه او معرفی کرد و خود برای مطلع شدن از وضع کارخانه و نزد معاونش رفت و آقای کاظمی همه ی قسمتهای 

 و کلیه ی دستگاهها را نشانم داد

و کارشان را برایم توضیح داد.من که تا آن زمان از آقای مالدوست نپرسیده بودم صاحب چه کارخانه ای است در 

همان جا خودم متوجه شدم که او صاحب کارخانه ی فیلتر سازی است.به هر صورت در آنجا با وسایل و دستگاه های 

 زمان حتی اسم آنها به گوشم نخورده بود آشنا شدم. تقریبا ظهر بود که تمام قسمتهایبسیاری که تا آن 

 کارخانه را دیده بودیم.از آقای کاظمی خیلی تشکر کردم و سپس هر دو به اتاق آقای مالدوست رفتیم.

 او با دیدن ما لبخندی زد و گفت: ببینم همه ی قسماهای کارخانه را دیدی؟

 طف کردند و همه جا را به من نشان دادند. و مرا با وسایل و طرز کارشان آشنا کردند.بله آقای کاظمی ل

 سپس آقای مالدوست از آقای کاظمی تشکر کرد و او از اتاق خارج شد.

 آن روز ناهار را در دفتر آقای مالدوست خوردیم.و بعد ازظهر به خانه برگشتیم

دوم دبیرستان بحث می کردیم.من می خواستم در کالسهای شبانه ثبت .روز بعد مرتب راجع به چگونه گذراندن سال 

نام کنم.اما آقای مالدوست مخالفت میکرد و می گفت: سن تو آنقدر زیاد نیست که بخواهی در کالسهای شبانه 

 تحصیل کنی.

در  استم شد وچند سال تفاوت سنی دلیل معقولی برای حضور در این کالسها نیست.اما سرانجام آنچه که من می خو

همان مدرسه های شبانه ادامه تحصیل دادم.و در طول یک سال دو کالس را می خواندم.یعنی در مدت نه ماه یک 

 کالس و سه ماه تابستان کالسی دیگر.در مت نه ماهی هم که به مدرسه می رفتم با پیشنهاد

ن سه سال با آقای شریفی و به کمک او به آقای مالدوست آقای شریفی به تدرسی ادامه می داد و من در تمام مدت آ

تحصیلم ادامه دادم.درس خواندن به هیچ وجه برایم خسته کننده نبود.چون غیر از آن و تفریح کردن کار دیگری 

 نداشتم و حتی می توان گفت

ی مدر بسیاری مواقع سرگرمی خوبی برایم به حساب می آمد.به خصوص در مواقعی که آقای مالدوست به مسافرت 

رفت.به هر حال پس از گذشت سه سال موفق شدم در همان سن هیجده سالگی مدرک دیپلمم را بگیرم.خیلی از این 

 موضوع خوشحال بودم.

روزی که آخرین کارنامه دوره دبیرستان را نگاه میکردم آنقدر خوشحال بودم که احساس کردم هرگز و به خاطر 

 هیچ چیز تا این حد خوشحال نشده ام.

حالی آقای مالدوست نیز کمتر از من نبود گرچه هر سال به خاطر گذراندن یک سال تحصیلی در سه ماه خوش

تابستان مخالفت میکرد و هر سال چند روزی به بحث کردن و مخالفت از جانب او و اصرار و پافشاری ازجانب من 

 می گذشت و سرانجام او ناچار میشد موافقت کند
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یفی برای تدریس عربی به منزلمان آمد پس از اتمام درس پرسید: پس از دیپلم قصد . آخرین روزی که آقای شر

 دارید چه کار کنید؟

 باز هم می خواهم به درس خواندن ادامه دهم.هدفی دارم که باید به آن برسم.

 ممکنه من هم بدانم چه هدفی دارید؟

 ل در این رشته تا حد ممکن تالش می کنم.البته به رشته ی حقوق عالقه مندم و برای رسیدن به آن و تحصی

 شما خیلی مصمم هستید.حتم دارم موفق می شوید.اما پس از آن چه کار می کنید.

 نمی دانم احتماال کار می کنم مثل دیگران.به هر حال می خواهم از مدرکم استفاده کنم.

 یست.استفاده از آن مهمتر است.همه ی تالشم برای فعالیت در آینده است.به هر حال تحصیل تنها کافی ن

 اما خانمها پس از اتمام تحصیلشان کار نمی کنند.بعضی ها ازدواج می کنند و برخی دیگر هر دو را انجام می دهند

.در حالی که تازه متوجه منظور او شده بودم به او پاسخ دادم: در حال حاضر به این موضوع فکر نمی کنم.در آینده به 

 رای فکر کردن به آن فرصت دارم.اندازه ی کافی ب

 و او با شنیدن پاسخ قاطعانه من دیگر چیزی نگفت

  
 

  
 4فصل

اوایل مهر ماه بود که آقای مالدوست برای دیدن پسر و خانواده ی برادرش عازم کانادا شد.وقتی در فرودگاه 

شروع شد.آرزو کردم هرچه زودتر  خداحافظی کرد و دور شد خیلی برایم دشوار بود.از همان لحظه ی دلتنگی ام

 برگردد.

بسیار به او وابسته شده بودم.بیش از دفعه ی گذشته ای که به سفر رفته بود.آن موقع جدایی از او تا این حد برایم 

دلتنگ کننده نبود.این جدایی برایم همان قدر سخت بود که جدایی از پدرم در دوران کودکی.وقتی از فرودگاه به 

 م.برای اولین بار تمایا فراوانی به دیدن تنها عکسی که از پدر مادرم و خودمخانه برگشت

در جشن تولد سه سالگی ام داشتم در خود احساس کردم.پس از ورود به اتاقم اولین کاری که انجام دادم باز کردن 

 نچمدان کهنه ام بود.پس از باز کردن آن لباسها ی کهنه و قدیمی ام را که همه را به عنوا

یادگار و دوستان سخت ترین دوره ی زندگی ام نگه داشته بودم از درون آن خارج کردم و باالخره به عکسی که 

 درون آن کیف کوچک در ته چمدان

قرار داشت رسیدم.پس از سالها اولین باری بود که به سراغ آن عکس می رفتم.قلبم به شدت می تپید.بدون آنکه به 

 وی آن را تمیز کردم تا گردآن نگاه کنم با دستمال ر

 و خاکش پاک شود و آن وقت نگاهی به آن انداختم.مادرم را دیدم در حالی که با لبخندی مهربان به پدرم چشم

دوخته بود و پدرم نیز مرا در آغوش گرفته بود و دست دیگرش بر روی شانه ی مادرم بود.خوب به چشمان مادرم 

نگریستم و دقت کردم.تنها عشق را دیدم و کوچکترین اثری از نفرت و یا بی  که به پدرم نگاه میکرد نگاه میکرد

 تفاوتی در آن دیده نمیشد.پس او چطور توانست؟
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خدایا فقط دو سال آیا ممکن است زنی در مدات دو سال بدون مواجه شدن با هیچ نامهربانی و یا بی تفاوتی آن چنان 

آن زمان آنقدر کوچک نبودم که نتوانم خاطرات را در ذهنم نگه از همسرش متنفر شود که او را ترک کند.من 

 دارم.به هر حال پنج سال داشتم و رفتن مادرم مشاجره های میان او و پدرم و حتی بعضی از حرفهای آنها

م و از همه مهمتر روز جدایی از آنها را به خوبی به خاطر داشتم.حتی اگر آن زمان اینها را به خوبی درک نکرده بود

حاال با یاد آوری شان مفهومشان را نیز درک میکردم.همین موقع بود که این پرسش در ذهنم نقش بست که چطور 

 ممکن است گاهی زن و مردی که با یکدیگر پیوند برقرار کردند

 و به یکدیگر عشق می ورزیدند و ...ممکن است روزی از یکدیگر جدا شوند و هر یک راه دیگری را پیش گیرند.اما

آن روز به جواب آن پی نبردم.زیرا آن زمان نه از مادرم و نه از پدرم و نه از اصل حقیقت غیر از آنچه گفتم نمی 

 دانستم.حتی نمی دانستم مسبب این جدایی کیست و

چه چیز زندگی مرا به یکباره تا این حد تغییر داد.وقتی به خود آمدم متوجه شدم حدود ده دقیقه است که به آن 

یره شده ام و در آخرنگاهی سرشار از دقت به آن انداختم و سپس آنم را درون چمدان گذاشتم و با خود عکس خ

عهد بستم تا زمانی که جوابی برای پرسش خود نیافته ام هرگز به آن عکس نگاه نکنم.پس از گذاشتن عکس درون 

 چمدان به خواندن کتاب ادبیات سال

تحان ورود به دانشگاه خود را آماده میکردم و از آن زمان به طور فشرده روع به اول دبیرستان پرداختم.باید برای ام

درس خواندن کردم.این مناسبترین و بهترین کاری بود که می توانستم در زمان غیبت آقای مالدوست و برای رهایی 

 از دلتنگی و سرگرم کردن خود انجام دهم.سه روز از رفتن او می گذشت.

ل خواندن کتاب ادبیات سال دوم بودم اقدس خانم به اتاقم آمد و گفت: آقا مالدوست پشت خط همان طور که مشغو

منتظر است. خیلی خوشحال شدم کتابم را روی میز گذاشتم و به سرعت از پلکان پایین رفتم.گوشی را برداشتم.او در 

 منزل برادرش بود و همه در آمجا جمع بودند.

مدگی احساس تمایل به حضور در جمع غریبه ای که تنها یک نفر از آنها را می آن روز برای نخستین بار در زن

شناختم داشتم و خود نیز نمی دانستم چه چیز سبب چنین تمایلی در من شده است. در درونم چیزی می گفت و یا 

 خود این طور احساس میکردم که به آنها نزدیکم و همگی شان را میشناسم

نزدیکی و عالقه ی فراوان نسبت به آقای مالدوست این احساس را در من به وجود آورده  و با خود فکر کردم شاید

است.پس از خداحافظی با آقای مالدوست و قطع کردن تلفن دیگر تمایلی به درس خواندن نداشتم.دلم به شدت 

 گرفته بود.تنها کاری که مایل بودم انجام دهم قدم زدن بود

کت کردم.چند ساعتی را به تنهایی در باغ سپری کردم و هنگامی که وارد خانه شدم و با این هدف به سمت باغ حر

میز شام حاضر بود. آن شب هم مثل شبهای دیگر که با آقای مالدوست شام می خوردم غذا در سالن نهار وری روی 

ا خواستم که شام را با میز چیده شده بود.چقدر تنها غذا خوردن دشوار بود! به همین خاطر از اقدس خانم و کمال آق

 من صرف کنند.آنها هم دعوت مرا پذیرفتند

.آنها از قبل می دانستند که از تنها غذا خوردن بیزارم.ما همیشه باهم ناهار می خوردیم.سه ماه به همین ترتیب 

 گذشت و باالخره آقای مالدوست از سفر برگشت.

می شناختم و آن چنان برای رفتن به فرودگاه عجله داشتم که روزی که او وارد ایران می شد از خوشحالی سر از پا ن

 حتی نیم ساعت قبل از نشستن هواپیما من و کمال
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آقال در فرودگاه بودیم و تمام این نیم ساعت فقط با انتظار سپرس شد.سرانجام پس از انتظار طوالنی آقای مالدوست 

.کمال آقا چمدانهایش را گرفت و پس از احوالپرسی را دیدم که به سمت ما می آمد.به سرعت به سوی او رفتیم

گرمی هر سه به سمت اتومبیل حرکت کردیم.در طول را او صحبت میکرد و ما گوش میکردیم.بیش از هر چیز و هر 

 کس از پسرش می گفت.مثل همیشه!

ی را چگونه سپر بیشتر اوقات موضوع صحبت ما پسرش بود.از او زیادبرایم گفته بود.از من پرسید: این سه ماه

 کردی؟

 خیلی سخت بود اما با درس خواندن اوقاتم را می گذراندم.

 من که گفتم بیا با هم برویم خودت راضی نشدی.اگر با من بودی زیاد سخت نمی گذشت

 ا.بله می دانم.با شما هیچ کجا به من سخت نمیگذرد.اما من باید برای امتحان دانشگاه خودم را آماده میکردم.اگر ب

شما می آمدم نمی توانستم درس بخوانم.حاال هم چند ماه وقت دارم و یک دنیا کتاب دیگر.شاید اگر از این چند ماه 

 باقی مانده هم مثل سه ماه گذشته استفاده کنم موفق شوم.

 و او مثل همیشه که مرا تشویق و امیدوار میکرد و گفت:حتما موفق می شوی مطمئن باش!

راجع به سفرش پرسیدم.او ادامه داد و از خانواده اش و تفریحهایی که کرده بود گفت.تا اینکه به آن وقت من دوباره 

 خانه رسیدیم.هنگامی که وارد خانه شدیم

خواهر همسر آقای مالدوست را دیدیم که در سالن نشیمن منتظر ورود ما بود.او دو روز بود که از شیراز برگشته بود 

 ا نیامدن آقای مالدوست نداشت.و اطالع کامل از آمدن و ی

و هنگامی که تلفن کرده بود که بپرسد آیا آقای مالدوست آمده است یا نه اقدس خانم به او خبر داده بود که ما به 

 فرودگاه رفته ایم و او هم به خانه ی آقای مالدوست آمده بود.

که به نظر از موضوعی ناراحت بود.مدت وقتی وارد شدیم از دیدن آقای مالدوست خیلی خوشحال شد.اما آن طور 

زیادی از نشستن و صحبت کردن آقای مالدوست نگذشته بود که خانم سلطانی شروع به صحبت نمود و از پسرش 

 فرشاد به آقای مالدوست شکایت کرد.

او گفت:من نمی دانم چرا این پسر باید این قدر احمق باشد.چطور می تواند چنین دختری را به همسری 

 ذیرد؟دختری که معلوم نیست پدرش کیست و اصال از چه فماشی هستند!بپ

 مگر پدر ندارد؟

پدر دارد.اما سالهاست که آنها را ترک کرده و آن دختر با مادر و ناپدری و چند بچه ی قد و نیم قد زندگی می 

که بخواهد عروس من  کند.خدایا دارم دیوانه میشوم.آخر شما بگویید چنین دختری اصال مناسب خانواده ماست

 شود؟

 این پسر هم به هیچ صراطی مستقیم نیست و به هیچ نحوی حاضر نیست دست از این دختر بکشد

 .مگر به یکدیگر عالقه مند نیستند؟

بله هستند.بسیار خوب این دختری که می گویید خانواده اش ثروتمند نیست و پدرش آنها را ترک کرده و با ناپدری 

 طور دختری است؟زندگی میکند.چ
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از خانواده اش بگذریم.نمی دانم این طور که به نظر می رسد زیبایی چندانی هم ندارد.به هر حال عالقه آنها دو جانبه 

است.هر دو همدیگر را دوست دارند.بله هیچ یک حاضر نیست دیگری را فراموش کند و دست از این عشق احمقانه 

 بکشد.

ین است که آن دو به یکدیگر عالقه مندند و هر یک دیگری را به عنوان یار و خوب اصل موضوع همین است.مهم ا

همراهی خوب برای ادامه ی زندگی انتخاب کرده و مناسب دیده است.درسته که آن دختر از خانواده ای ثروتمند 

 نیست اما فکر نمی کنم فرشاد پسری باشد که حاضر باشد با خانواده ای نا مناسب وصلت کند

 ر حتم خانواده ی آنها را می شناسد.به طو

آه آقای مالدوست شما را به خدا دست بردارید و این قدر از آنها طرفداری نکنید.اصال من از خانواده ی آنها خوشم 

 نمی آید

.بچه هایی با لباسهای کهنه خانه ای کوچک آن هم در جنوب شهر.ناپدری و مادری بیسواد از همه مهمتر آنکه 

ها را ترک کرده و هیچ خبری از او نیست.آخر من در بین اقوام آبرو دارم.به من نمی گویند مگر دختر پدرش هم آن

 قحط بود.

از شنیدن صحبتهای او به تنگ آمده بودم و هر کلمه ای که به زبان می آورد همچون پتک محکمی بر سرم بود.وقتی 

مادر و ناپدری و یک خانه ی کوچک هرچند در پایین  خودم را با آن دختر مقایسه میکردم می دیدم که او دست کم

 شهر و یک خانواده ی فقیر دارد.

اما من چه دارم.من که حتی همان مادر را هم ندارم.پس این خانم در مورد من چه می گوید و مرا تا چه حد حقیر می 

 شمارد.آیا به راستی همه ی ارزش انسانها تنها به لباس و پول و تحصیلشان است؟

 که آن دختر بیچاره به خاطر نداشتن آنها و یا به دلیل بیسوادی پدر و مادرش باید تا این حد حقیر شمرده شود؟!

اگر پدر و مادرش شرایط مساعدی برای تحصیل نداشتند و یا به دالیلی نخواستند و یا نتوانستند تحصیل کنند گناه او 

شد و به این دلیل نامعقول از ازدواج با مردی که دوستش دارد چیست که باید جوابگوی درس نخواندن و فقر آنها با

 و در طبقه ای صد درجه متفاوت و باالتر از اوست محروم شود !

تمای این افکار بیش از پیش مرا ناراحت و غمگین کرد.و دیگر نتوانستم تحمل کنم و با عذر خواهی به بهانه ی درس 

رفتم.اما در آنجا هم این افکار رهایم نمی کرد.و فقط به مطالب خانم سلطانی  خواندن از جمع آنها دور شدم و به اتاقم

می اندیشیدم.دیگر اتاق برایم حکم یک زندان را داشت.در آن احساس خفقان میکردم.چاره ای جز خارج شدن از 

 آن ندیدم.

 ینده ایبرخاستم و به سمت باغ حرکت کردم.در آنجا فقط قدم زدم و به آینده اندیشیدم؛ به آ

مبهم که حتی ذره ای از چگونگی آن اطالع نداشتم.ساعتی را با قدم زدن و فکر کردن گذراندم تا اینکه کمال آقا مرا 

 برای صرف شام خبر کرد.هنگام صرف شام صحبتهای آقای مالدوست

رای ازدواج بی اهمیت را به خاطر آوردم که چطور از آن دو دلباخته دفاع میکرد و چطور مالکهای خانم سلطانی را ب

 می شمرد.

آن وقت نتیجه گرفتم او تا چه حد فهمیده و متشخص است و چقدر برای جوانان و احساسهای آنها ارزش قائل 

است.همین طور صحبتهای خانم سلطانی را در ذهنم مرور کردم که هرگز انتظار نداشتم از زبانن او آن حرفها را 
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ر میکردم که بخواهد راجع به دختری که به پسرش عالقه مند است آن طور صحبت بشنوم؛او را فهمیده تر از آن تصو

 کند.

 5فصل 

سر انجام پس از چند ماه انتظار روز امتحان فرا رسید.به شدت هیجان داشتم آقای مالدوست مرتب می گفت: سعی 

که رط موفقیت است.اما مثل اینکن خونسرد باشی.بر هیجانت غلبه کن و با آرامش به سوالها پاسخ بده.این اولین ش

 هیچ یک از صحبتهایش در من اثر نداشت

.یک دفعه نمی دانم چه شد که با عالمت زدن چند تست اول اظطراب و هیجان از درونم رخت بربست و سوالهای 

ظرم منتبعدی را با آرامشی بیشتر زدم.هنگامی که از جلسه ی امتحان خارج شدم آقای مالدوست در خیابان رو به رو 

 بود وقتی به سمت او رفتم آنقدر عجله داشت

بداند امتحانم را چگونه داده ام که حتی فراموش کرد جواب سالمم را بدهد.گفتم: نمی دانم.اما فکر می کنم خوب 

 جواب دادم.

 توصیه های مرا به کار گرفتی؟

 کدامشان را؟

 ن را نمی دانی اصال نزن.همه شان به خصوص آنکه گفتم سوالهایی را که جواب دقیقشا

 بله تمام مدت امتحان این توصیه ی شمما را به خاطر داشتم و آن را به کار گرفتم.

 بسیار خوب بنابراین حتم دارم قبول می شوی.به خصوص با آن همه تالشی که تو کردی!

قبول نشدم زیاد ناراحت کننده لبخندی زدم و گفتم: زیاد مطمئن نباشید و مرا هم تا این حد امیدوار نکنید تا اگر 

 نباشد.و سپس سوار اتومبیل شدم.

پس از گذشت تقریبا یک ماه جوابها اعالم شد.البته روزی که اسامی افراد قبول شده را اعالم کردند من از آن بی 

ن اطالع بودم.ساعت حدود سه بعد از ظهر بود که آقای مالدوست با یک روزنامه به خانه آمد.به محض دیدن م

 گفت:مژدگانی بده که خبر بسیار خوبی برایت دارم!

خودش بی نهایت خوشحال بود و من فکر هر خبری را در سر داشتم غیر از خبری که او برایم آورده بود.به خصوص 

 که ابتدا روزنامه را پشت خودش نگاه داشته بود و آن را به من نشان نداد.

دن خبرش و با همان بی تابی گفتم: زودتر خبرتان را بدهید چون اصال به هر حال به شدت بی طاقت بودم برای شنی

 حوصله ی انتظار کشیدن را ندارم!

او که دید بی صبرانه منتظر شنیدن خبرش هستم بیش از آن مرا در انتظار نگذاشت.روزنامه را به دستم داد و 

 گفت:بیا خودت نگاه کن و اسمت را پیدا کن!

 شما دیدید؟!

 از وقتی روزنامه را خریدم بیش از ده دفعه .و اما تو وقتی اسمت را پیدا کردی مژدگانی را فراموش نکن.بله دیدم.

خندیدم و گفتم: چشم پول روزنامه را به شم مژدگانی می دهم.و او در حالی که با صدای بلند می خندید و می گفت: 

 ای بدجنس، و از من دور شد
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پرداختم.مدت زیادی نگذشت که باالخره اسمم را پیدا کردم.از دیدن آن به حدی  و من به جستجوی نامم در روزنامه

خوشحال شده بودم که برای یک لحظه فراموش کردم کجا هستم و چه میکنم و با صدای بلند فریاد کشیدم: خدایا ! 

 شکرت.و باال پریدم.

 و با حالتی نگران پرسید: چی شده خانم؟طوری که اقدس خانم بیچاره که وحشت کرده بود از آشپزخانه بیرون آمد 

وقتی خبر قبولی ام را به او دادم خندید و گفت: تبریک می گویم ما منتظر شیرینی هستیم! این بار آقای مالدوست 

شیرینی را فراموش نکرده بود فقط آن رادر اتومبیل جا گذاشته بود و در آن هنگام که اقدس خانم صحبت شیرینی 

 او که از پلکان پایین می آمد صدای او را شنید و با سرعت به طرف باغ حرکت کرد را به میان آورد

و پس از چند دقیقه با جعبه ی شیرینی وارد شد.از او خیلی تشکر کردم و شیرینی را به آشپزخانه بردم.یک هفته 

چهره ی همه خوشحالی پس از آن آقای مالدوست به خاطر این قبولی جشن با شکوهی ترتیب داد.در آن مهمانی در 

 موج می زد غیر از چهره ی خانم سلطانی که غمی بی حد در آن نمایان بود

وقتی از او دلیل ناراحتی و سکوتش را پرسیدم خبر ازدواج فرشاد با همان دختر را اعالم کرد که ده روز بعد جشن 

شخصی که بسیار به یکدیگر عالقه مند  آن برگزار شد.من از این خبر خیلی خوشحال شدم.به خاطر اینکه باالخره دو

 بودند موفق شدند به خواسته شان برسند و با هم ازدواج کنند.

اما از سوی دیگر دلم به حال خانم سلطانی نیز می سوخت.زیرا آن بیچاره آرزو داشت عروسش را خودش انتخاب 

خانواده ای سطح باال و ثروتمند چون کند و هرگز به آن آرزو نرسید.البته حتم داشتم اگر فرشاد دختری را از 

خودشان انتخاب میکرد کوچکترین مخالفتی با او نمیکرد.سرانجام پس از گذت ده روز جشن عروسی فرشاد و 

 پرستو برپاشد.

فکر میکنم باالخره این دو جوان موفق شده بودند خانم سلطانی را راضی کنند.وقتی در روز جشن به چهره ی خانم 

 ردم دیگر مثل گذشته ناراحتی در چهره اش دیده نمیشد.سلطانی نگاه ک

در آن روز غیر از عروس و داماد بیش از همه فرناز خواهر فرشاد خوشحال به نظر می رسید که توانسته بود تنها 

 برادرش را در لباس دامادی ببیند.به هر حال آن شب هم به خوبی سپری شد و

دانشگاهم می رفتم زیرا مدتی کمتر از یک هفته به پایان تعطیالت باقی  من فردای آن شب باید به دنبال کارهای

مانده بود و من باید هر چه زودتر برای ثبت نام و انتخاب واحد اقدام میکردم.روز اول برای رفتن به دانشگاه همان 

 قدر اشتیاق داشتم که روز اول برای رفتن به مدرسه.

لف.چهار روز در هفته کالس داشتم و سه روز تعطیل بودم.این چهار روز اما با شرایط متفاوت و سرپرستهای مخت

صبحها آقای مالدوست مرا به مقصد می رساند و بعد ازظهر ها نیز با او بر می گشتم.جمعه ها هم گاهی اوقات به من 

 ر میکرد و خودشتعلیم رانندگی می داد و بعد از ظهر هنگام برگشتن به خانه گاهی اوقات رانندگی را به من واگذا

 کنارم می نشست و راهنمایی میکرد.

تا اینکه پس از دو ماه گواهینامه ی رانندگی ام را گرفتم.آن روز نیز روزی بسیاز خوب و به یاد ماندنی بود هرگز به 

اندازه ی آن روز رانندگی نکرده بودم.تمام مدت من پشت فرمان نشسته بودم و آقای مالدوست مرتب تشویقم 

.آن روز به ما خیلی خوش گذشت.تمام مدت در حال گفتگو بودیم و آقای مالدوست مرتب با بیان بعضی از میکرد

 خاطرات شیرین و شاهکارهای دوران جوانی
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اش مرا به خنده می انداخت.به هر حال پس از گذشت چهار ماه از آغاز رفتن به دانشگاه یک روز صبح ساعت یازده 

نه آمد.آن قدر خوشحال بود که هرگز او را آن گونه ندیده بودم.وقتی پرسیدمگه اتفاقی بود که آقای مالدوست به خا

 افتاده گفت:نمی دانم این خبر تو را تا چه حد خوشحال میکند!

البته اگر هم خوشحال نشوی تعجبی ندارد تا به حال نه او را دیدی و نه حتی با او صحبتی داشتی.اما من خیلی 

ضح تر صحبت کنید؟ منظورتان از او کیه؟ مگر چه خبری دریافت کردید که تا این حد خوشحالم.ممکن است وا

 خوشحالتان کرده است؟!

منظورم پسرم کامبیز است.چهار شنبه بعد از ظهر وارد ایران میشود.در حالی که به شدت متعجب و هیجان زده شده 

 بودم گفتم چهارشنبه بعداز ظهر! چه ساعتی؟

 یمای آنها به زمین می نشیند.حدود ساعت شش هواپ

اما من .... بله می دانم ساعت پنج تعطیل می شوی مهم نیست تا فرودگاه فقط نیم ساعت راه است.و اگر با سرعت 

بیشتری برویم شاید بیست دقیقه.نگران نباش! و پس از گفتن این خبر از منزل خارج شد.من مدتها بود که در انتظار 

 دتها بود دیگر خود را تنها نمی دانستم به او عالقه مند بودمشنیدن چنین خبری بودم.م

مدتها بود که چنین احساسی داشتم هر چند هرگز او را ندیده بودم اما عکس بزرگ او که بر دیوار سالن پذیرایی 

 مننصب شده بود و عکسهایش را در آلبوم خانوادگی شان دیده بود اما تنها این عکسها نبودند که در عالقه ی 

 نسبت به مردی که تا به حال او را ندیده بودم نقش داشتند و شاید بیش از نیمی از احساسی

که در من نسبت به کامبیز ایجاد شده بود براساس صحبتها و تعریفهایی بود که آقای مالدوست از او کرده بود.مدتها 

تم که چگونه می توانم به شخصی که تا به حال بود که در انتظار آمدن او به سر می بردم.گاهی خود را احمق می پنداش

 نه او را دیده ام و نه حتی صدایش را شنیده ام عالقه مندم باشم.

 6فصل

آن روز در دانشگاه به هیچ موضوعی غیر از آمدن او نمی اندیشیدم.نگران بودم و در درون خودم تمایلی به آمدن او 

فرودگاه پیدا کنم.اما هیچ بهانه ای نمی توانست برای نرفتن به  نداشتم.دلم می خواست بهانه ای برای نرفتن به

 استقبال او قابل قبول باشد.پس باید می رفتم.زیرا نرفتن من ممکن بود سبب ناراحتی آقای مالدوست می شد.

بی  ومن باید همان طور که او برای من ارزش قائل بود برای فرزندش ارزش قائل میشدم.اما شاید مسبب این نگرانی 

میلی نسبت به آمدن او فکری بود که در مورد برخورد او میکردم.هراس داشتم از آنکه مبادا پس از آن همه انتظار با 

 برخوردی سرد و خشک مواجه شوم.به هر حال چاره ای نبود غیر

ق ج شدم.طباز همراه شدن با آقای مالدوست برای رفتن به استقبال پسرش.ساعت پنج بعد از ظهر از دانشگاه خار

معمول اتومبیل آقای مالدوست در خیابان رو به رو به چشم می خورد.ولی این بار کمال آقا به آن تکیه داده بود و 

چشم به در دانشگاه دوخته بود.ابتدا این فکر به مخیله ام خطور کرد که شاید آقای مالدوست به تنهایی به فرودگاه 

 یک شدمرفته است.اما هنگامی که به اتومبیل نزد

متوجه اشتباه خودم شدم و آقای مالدوست را بر روی صندلی عقب در انتظار دیدم.سالم کردم و سوار شدم.خوشحال 

و هیجان زده به نظر می رسید گفتم:کمال آقای حرکت کنید که عمو جان بی تاب تر از چند روز گذشته به نظر می 

 را به حرکت در آوردرسند! و کمال آقا در حالی که تایید میکرد اتومبیل 
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.پس از گذشتن از چند خیابان مسیری مستقیم را در پیش گرفت.سرانجام به فرودگاه رسیدیم.هر سه به سالن انتظار 

رفتیم. در آنجا نگاهی به چهره ی آقای مالدوست انداختم.می خواستم حالت او را در آن لحظات ببینم.از دی ماه سال 

 که به او نگاه کردم به ساعتش نگاه میکرد.حتم داشتم بی صبرانهگذشته او را ندیده بود.هنگامی 

در انتظار دیدن کامبیز است.گفتم: هرگز تا این حد خوشحال و هیجان زده نبودید.مثل اینکه انتظار شنیدن چنین 

شگاه دیدم نسوالی را نداشته باشد با تعجب نگاهی به من انداخت و گفت: بله روزی که اسم تو را در بین قبولیهای دا

حتی شاید آن روز بیش از امروز خوشحال بودم.پاسخش برایم کمی عجیب بود.با خود گفتم آیا به راستی او مرا 

 همچون پسرش دوست می دارد؟

خودش بارها این طور گفته بود و رفتارش نشان دهنده ی آن بود که میان من و فرزند خودش کوچکترین تفاوتی 

ور نکرده بودم و همیشه تصور میکردم او برای دلخوش کردن من اینطور اظهار می قائل نیست.اما من هرگز با

 کند.اما آن روز جواب قاطعانه ی او شک و ناباوری را از من دور کرد.زیرا به خاطر آوردم

آن روز را که با چه هیجان و شوقی روزنامه را در دستم داد.هنوز به جواب آقای مالدوست فکر میکردم که فریاد 

شوق آقای مالدوست مرا به خود آورد و دیدم با سرعت به سمت مرد جوانی حرکت میکند.آنها یکدیگر را در 

آغوش گرفتند و من هنوز چهره ی کامبیز را ندیده بودم.پس از چند لحظه در آغوش نگاه داشتن یکدیگر به طرف 

 من و کمال آقا حرکت کردند.

پرسی گرم کیف دستی او را گرفت بقیه ی چمدانهایش نیز توسط یکی از کمال آقا جلو رفت و پس از سالم و احوال

کارکنان فرودگاه حمل می شد. پس از آن آقای مالدوست و کامبیز به من رسیدند.هر دو ایستادند.آقای مالدوست به 

 من اشاره کرد و گفت:این خانم را که میبینی ثمره است.

حدودی با یکدیگر آشنا هستند.سپس دستش را بر روی شانه کامبیز  تعریفش را که برایت کرده بودم بنابراین تا

 گذاشت و گفت: ثمره جان تو که می دانی این کیست! حاال از نزدیک آشنا شوید.

و ما نیز برای لحظه ای نگاهمان در هم گره خورد.هیچ یک صحبتی نکردیم قلبم به شدت می تپد.قدرت تکلم را از 

م چه بگویم.حتی قدرت گرفتن نگاهم را از او نداشتم.شاید دلیل آن قدرت چشمان او دست داده بودم و نمی دانست

بود تنها من نبودم که فدرت گرفتن نگاهم را از او نداشتم.به نظر می رسید او هم مثل من بود.باالخره گفتم: 

 خوشبختم.

ن ما قرار گرفت.آن دو او نیز همین را گفت.پس هر سه به سمت در خروجی حرکت کردیم.آقای مالدوست میا

مشغول صحبت با یکدیگر بودند و من نیز در افکار خودم غوطه ور بودم.آنقدر که کتوجه هیچ یک ار صحبتهای آنها 

نشدم.در اتومبیل نیز به همین ترتیب گذشت.بیش از همه به میخکوب شدن نگاه خودم می اندیشیدم که دلیل آن را 

 نمی دانستم

گاه کردن او به چشمان من بود.... به هر حال من او را با پوستی گندمی و قدی بلند و کامال .عجیب تر از این خیره ن

متناسب که پیراهن طوسی رنگ و شلواری مشکی و پالتویی بلند و همرنگ شلوارش به تن داشت شناختم.هر سه با 

ان می دادند.من تازه در اتومبیل هم جذابیت بیشتری به چهره اش می بخشیدند و ظاهر او را مردانه تر و موقر تر نش

 به یاد آوردم که نگاهی به سر و وضع خود بیندازم که خوشبختانه بد نبود.

 : چرا سکوت کردی؟"وقتی در اتومبیل آقای مالدوست مرا آنقدر ساکت و آرام دید گفت
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ه این ین باری نبود کهمیشه سکوت تو غم من است.وقتی تو را اینقدر آرام می بینم احساس دلتنگی می کنم.نخست

کلمات را از زبان آقای مالدوست می شنیدم.هر زمان که ناراحت و آرام بودم این جمالت را تکرار میکرد.اما دفعه 

های گذشته تا این حد از شنیدن آنها شرمنده نشده بودم.شاید دلیل این شرمندگی حضور کامبیز ب.د اما او فهمیده 

 و طوری رفتار میکرد که گویا اصال صحبتهای پدرش را نشنیده است. تر از آن بود که من تصور میکردم

در پایان جمالت آقای مالدوست کامبیز گفت: پدر ممکنه قبل از رفتن به خانه یری به مزار مادر بزنیم؟ تا آنجا خیلی 

 فاصله است؟

 و مایلی بسیار خوب امروز می رویم.نه پسرم تا آنجا زیاد فاصله نیست.من پنج شنبه ها به آنجا می روم.اما حاال که ت

 سپس از من پرسید: ببینم تو هم مایلی بیایی؟ اگر خسته ای می توانیم اول تو را به منزل برسانیم بعد برویم.

 نه عمو جان خسته نیستم با شما می آیم.

ومبیل رسیدیم من در ات او که مرا موافق دید به کمال آقا گفت که مسیر قبرستان را پیش بگیرد.هنگامی که به آنجا

ماندم.فکر کردم شاید رفتنم صحیح نباشد آن هم زمانی که پسری برای نخستین بار بر سرمزار مادرش می ردو.به 

هر حال در جواب آقای مالدوست که پرسید تو با ما نمی آیی؟ گفتم: نه کمی سرم درد می کند.همین جا همراه کمال 

 آقا منتظرتان می مانم

خودش متوجه شده بود که دیگر سوال نکردو هر دو با هم از ما دور شدند.رفت و برگشت آنها حدود .فکر میکنم 

نیم ساعت به طول انجامید و من در این مدت به گفتگو با کمال آقا مشغول بودم وقتی برگشتند آقای مالدوست 

م.آن روز در خانه صحبت از گفت: ببخشید که معطلتان کردیم.و من پاسخ دادم: مهم نیست زیاد هم معطل نشدی

 موضوعهای

مختلف میان آقای مالدوست و کامبیز رد و بدل می شد و من نیز در سکوت به صحبتهای آنها گوش می دادم.گرچه 

زیاد هم به آنها توجه نداشتم چون از بیشتر صحبتهایشان سر در نمی آوردم اما به هر حال حضورم در آنجا بهتر از 

 غیبتم بود.

ن روز با پنج شنبه های دیگر تفاوت داشت.آن روز من مثل پنج شنبه های دیگر تعطیل بودم آقای مالدوست فردای آ

نیز در خانه ماند و به شرکت نرفت.تعداد زیادی از اقوام و دوستان که البته بیشتر اقوام خانم آقای مالدوست بودند 

م سلطانی متوجه شدم که او از خاله اش پرسید: فرناز برای دیدن کامبیز آمده بودند.در بین صحبتهای کامبیز و خان

 کجاست؟

خانم سلطانی جواب داد: در دانشگاهی در شیراز درس می خواند فعال نمی تواند بیاید فکر می کنم سه هفته دیگر 

 دیگر سر و کله اش پیدا شود

گ شده و مایل است هرچه زودتر .خبر آمدن تو را به او دادم.خیلی خوشحال شده بود.گفت که خیلی دلش برایت تن

 تو را ببیند.اما چون امتحان دارد نمی تواند زودتر بیاید.گفت به محض اینکه امتحانهایم تمام شود می آیم.

 کامبیز سری تکان داد و گفت: بله درسته.االن زمان امتحانهای دانشجویان است.امیدوارم موفق شود.

بل کنار او نشست و گفت:بسیار خوب پس باالخره تو هم ازدواج سپس برخاست و به سمت فرشاد رفت و روی م

 کردی.تبریک می گویم.

 متشکرم خیلی مایل بودم در جشنمان شرکت کنی.ای کاش چهار ماه زودتر آمده بودی!

 متاسفم برایم امکان نداشت.
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 راستی از کارتی که برایمان فرستاده بودی خیلی خوشمان آمد متشکرم.

ادن کامبیز صدای آقای مالدوست بلند شد که گفت: خیال دارم به افتخار کامبیز جشنی برپا کنم.من که قبل از پاسخ د

تا آن زمان تمام توجه ام به صحبتهای کامبیز و خانم سلطانی بود یکه خوردم و نگاهم به سمت آقای مالدوست 

 برگشت.او ادامه داد: نظرتان چیست؟

ی خوبه بهتر از این نمیشود بلند شد و آن وقت برای تعیین تاریخ روز جشن به و هیاهوی مهمانان که می گفتند خیل

مشورت پرداختند.تنها من و پرستو بودیم که نظری نمی دادیم.سپس پرستو از جایش بلند شد کنار من نشست و با 

 من مشغول گفتگو شد.

شدن به فرناز پیش نیامده بود.زیرا زیاد به او خیلی نزدیک تر از فرناز بودم.به هر حال هنوز فرصتی برای نزدیک 

همدیگر را مالقات نمی کردیم.او بیشتر در شیراز بود.اما پرستو و فرشاد بیشتر به منزل آقای مالدوست می آمدند و 

 هنگامی که با پرستو تنها می شدیم او از زندگی گذشته اش برایم تعریف میکرد

خاطراتشان.او دختر بسیار مهربان و ساده ای بود و با فرناز بسیار از رابطه و نحوه ی آشنایی خودش با فرشاد و 

صمیمی.به من گفته بود که فرناز تنها کسی بوده که در بین اقوام و خانواده ی فرشاد از همان نخستین باری که او را 

 دیده با او در نهایت مهربانی برخورد کرده است.

ان بسیار مغرور و خود خواه بودند.پرستو می گفت:فرناز با دختر درست برخالف اقوام پدری فرشاد که دختر هایش

عمو هایش خیلی فرق دارد.گرچه از لحاظ ظاهری و مادی از آنها باالتر است.آن روز پرستو داشت راجع به دلتنگی 

 اش برای فرناز نزد من صحبت میکرد

همه مهمانی روز پنج شنبه ی آینده برگزار می که آقای مالدوست روز جشن را اعالم کرد و گفت: بنابراین با موافقت 

 شود.

و تا آن روز میان من و کامبیز حتی یک کلمه غیر از سالم رد و بدل نشد.تا اینکه در روز مهمانی من که روی صندلی 

کنار خانم سلطانی نشسته بودم.او به طرف من آمد و روی صندلی خالی که در طرف دیگرم قرار داشت نشست و 

 د: امتحانهای شما هم شروع شده است؟سپس پرسی

 بله.

 پس شما هم مشغول امتحان دادن هستید؟

 در حال حاضر خیر.مشغول گفتگو با شما هستم.

 او با تعجب که البته لبخندی نیز به همراه داشت نگاهم کرد و سپس گفت: بله می دانم منظورم همین حاال نبود.

ه بودم و حتی نمی دانستم چه چیز سبب شد من آن طور به او جواب دهم با و من که از پاسخ خود بسیار شرمنده شد

 همان حالت شرمندگی گفتم: بله متوجه منظورتان شدم. همان طور که گفتید فعال مشغول امتحانها هستم

 .سری تکان داد و گفت: سال اول هستید؟

 بله.

 در چه رشته ای تحصیل می کنید؟

 ند؟مگر پدرتان به شما نگفته ا

 فکر میکنم گفته باشند اما متاسفانه فراموش کردم.گفتم: رشته حقوق.

 رشته ی خوبی است.اما خطرناک باید مراقب باشید.
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 لبخندی زدم و گفتم: بله همین طور.پس از دفاع شانس زنده ماندن کم است

 .خندید و گفت: امیدوارم موفق شوید.

 متشکرم.

ی برگزار شد.پس از رفتن مهمانان آقای مالدوست من و کامبیز را مقابل به هر حال جشن آن شب نیز به خوب

یکدیگر قرار داده و پس از کمی مقدمه چینی گفت: ببینید بچه ها هر دو شما فرزندان من هستید و من با تمام وجود 

 دوستتان د ارم و زندگیتان برایم اهمیت دارد و آرزوی خوشبختی تان را دارم.

ه با خصوصیات اخال قی تان آشنا هستم حس میکنم می توانید زوج مناسبی باشید و زندگی مشترک تا آنجا هم که ک

 خوبی داشته باشید.

اما چون نظر خودتان مهمتر است.خیال ندارم فعال خبر نامزدیتان را اعالم کنم فکر می کنم بهتر است مدتی بگذرد تا 

که صیغه ی محرمیت میان شما خوانده شود پس از مدتی اگر  خودتان هم با یکدیگر بیشتر آشنا شوید و بهتر است

 به نتیجه من رسیده و فکر کردید با هم تفاهم دارید آنوقت نامزدیتان را اعالم و جشن آن را برگزار میکنیم.

هر کدامتان با من مخالف است می تواند صحبت کند.عقیده ی شما برای من اهمیت زیادی دارد.من خیال ندارم 

ام را به شما تحمیل کنم و چون فکر کردم شما عزیز ترین کسان من هستید و من نگران آینده تان هستم  خواسته

 چه بهتر که با هم ازپدواج کنید تا نگرانی من هم از بین برود.چون می دانم هر

اهید شد دو شما برای یکدیگر بهترین همسر خواهید بود و در صورت ازدواج با هم نه تنها خودتان خوشبخت خو

بلکه نگرانی من هم از بین خواهد رفت البته باز هم این استنباط من به خاطر شناختی است که از هر دو شما دارم 

 همانگونه که گفتم خیال ندارم عقید ه ام را به شما تحمیل کنم

رد و گویا نمی ک .فعال هم به خواندن یک صیفه محرمیت آنهم به صورت پنهانی اکتفا می کنیم.هیچ یک از ما صحبتی

آقای مالدوست این سکوت را به نشانه ی رضایت ما گرفت.اگر چه روز های بعد فکر کردم حتی همین امر هم به 

 کامبیز تحمیل شد و به عبارتی او در رودربایستی قرار گرفته و نتوانسته مخالفت کند.به هر حال آن شب

ه و در حالیکه شب بخیر می گفت برخاست و راهی اتاقش آقای مالدوست وقتی سکوت ما را دید دیگر صحبتی نکرد

شد.پس از او هر یک از ما بدون هی صحبتی راهی اتا مان شدیم.اما حتی آن صیغه محرمیت نیز نتوانست ارتباط ما را 

 از حد آن سالم و احوالپرسی مختصر نزدیکتر کند.به هر حال ما به زمان نیاز داشتیم.

 7فصل 

برنا مه ی همیشگی من و آقای مالدوست مشغول بازی والیبال بودیم که سر و کله ی کامبیز پیدا صبح روز جمعه طبق 

 شد.همان طور که به سمت ما می آمد گفت: مهمان نمی خواهید؟

و آقای مالدوست با خوشرویی از او دعوت کرد که به ما بپیوندد و آنگاه توپ را به سوی او انداخت و خود روی 

 نیمکتی نشست

بعد از ظهر آ روز مشغول صرف چای و تماشای تلوزیون بودیم که زنگ تلفن به صدا در آمد.آقای مالدوست گوشی .

را برداشت.پشت خط خانم سلطانی بود که خبر دار فردا همراه فرناز به منزل آقای مالدوست می آیند.فرناز همان 

 دا صبح آقای مالدوستروز به تهران آمده بود.این خبر آنها را خیالی خوشحال کرد.فر

یه شرکت نرفت.من هم تازه تعطیالتم شروع شده بود و در خانه بودم که خانم سلطانی و فرناز به همراه فرشاد و 

پرستو آمدند.احوالپرسی گرمی میان فرناز و کامبیز برقرار شد و هر دو از اینکه پس از چند سال دوباره یکدیگر را 
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.پس از صرف چهار نفر برای قدم زدن در باغ از ما دا شدند.آن وقت من ماندم و می دیدند ابراز خوشحالی نمودند

 آقای مالدوست

و خانم سلطانی.آن دو نیز گفتگو پرداختند.پس از چند دقیقه گفتگوی آن دو خسته شدم و مثل همیشه به کتابخانه 

بخوانم به مطالعه ی آن  پناه بردم و برای سرگرم کردن خود کتابی برداشتم و بدون آنکه روی جلدش را

پرداختم.مدتی از حضورم در آنجا می گذشت که اقدس خانم با سینی چای وارد شد و گفت: ببخشید خانم برایتان 

 چای آوردم.

تشکر کردم و پس از رفتن او برخاستم و برای تماشای باغ به سمت پنجره رفتم.قصد داشتم پنجره را باز کنم تا هوا 

م.زیرا به محض کشیدن پرده چشمم به آنها افتاد در حالی که از ته دل می خندید و در کنار عوض شو اما منصرف شد

 یکدیگر قدم می زدند.دیدن این صحنه موجب شد برای

اولین بار در تمام مدت عمرم حس حسادت در من برانگیخته شود.حسی که هرگز طعم آن را نچشیده بودم و حتی 

 وشبخت ترین انسانها موجب برانگیخته شدن چنین حسی در من نشده بود.در سخت ترین مراحل زندگی دیدن خ

با خود گفتم خوب حق دارند به طور حتم پس از چند سال جدایی و دوری صحبتهای بسیاری برای گفتن به هم 

 دارند.آن وقت خودم را با فرناز مقایسه کردم که او در مدت یک روز با او چقدر صحبت کرده است و من در مدت

 سه هفته نتوانسته بودم بیش از چند جمله با او صحبت کنم.اما اینها سبب ایجاد

حس حسادت دذ من نسبت به فرناز نشد.شاید به این دلیل که این دوستی را حق او می دانستم.آنگاه صحبتهای چند 

ت به راستی فرناز حق داش ماه گذشته ی خانم سلطانی را درباره ی پرستو قبل از ازدواج با فرشاد به خاطر آوردم.پس

 یزرا هم پسر خاله ی او بود و هم از نظر اجتماعی

با او برابر بود.پرده را کشیدم و سپس فنجان چای را سر کشیده از کتابخانه خارج شدم. وقتی به سالن برگشتم آقای 

د رفتن به شمال هستنمالدوست و خانم سلطانی هنوز مشغول صحبت بودند.فکر کردم در حال طرح برنا مه ای برای 

 که حدسم درست بود.آقای مالدوست وقتی متوجه ی حضورم شد مرا طرف صحبت قرار داد

 و گفت: نظر تو چیست ثمره خیال داریم هفته ی آینده به شمال برویم

فکر بسیار خوبی است.به طور حتم همه اوقات خوشی خواهیم داشت.و خانم سلطانی با گفتن حتما،به سوی باغ 

 کرد تا بقیه را نیز با خبر کند و پس از دقایقی همگی وارد سالن شدند. حرکت

روز سه شنبه عازم سفر بودیم.ما در اتومبیل آقای مالدوست و فرشاد و پرستو در اومبیل خودشان پشت سر ما 

ن بار یحرکت می کردند.تمام مسافت با صحبتهای مختلف پیموده شد.تا اینکه به ویالی آقای مالدوست رسیدیم.ا

برخالف اولین بار همه مایل بودند ابتدا در باغ قدم بزنند و از مناظر زیبای آن دیدن کنند.به خصوص کامبیز که تا آن 

 زمان نتوانسته بود آنجا را ببیند

.آن وقت فرشاد و پرستو به همراه فرناز و کامبیز در جلو و عقب تر من و آقای متالدوست و خانم سلطانی به قدم 

رداختیم.تمام مدت قدم زدن آقای مالدوست و خانم سلطانی راجع به زیبایی های باغ و گلها و میوه ها در فصل زدن پ

 بهار و تابستان صحبت میکردند

 .خانم سلطانی گفت:ای کاش در تابستان به این جا آمده بودیم! مرحوم خواهرم این جا را دیده بود؟

 ن موقع این باغ را خریدیم.بله،آخرین دفعه ای که به ایران آمد.هما

 پس آن زمان ما کجا بودیم؟
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 شما در کانادا زندگی می کردید.دو سال بعد به ایران آمدید.اگر به خاطر داشته باشید؟

 آه بله،درسته حق با شماست.این روزها خیلی فراموش کار شدم.

ا استراحت کنیم.معلوم نیست بچه ه سپس خانم سلطانی اظهار خستگی نمود و گفت: بهتر است برویم داخل و کمی

 کجا رفتند.پیدایشان نیست.

آنها جوان هستند و دارای شوق و ذوق فراوان ترجیح می دهند بیشتر وقتشان را در طبیعت بگذرانند آنها مثل ما زود 

چرا با  وخسته نمی شوند تا مجبور شوند درون خانه وقت بگذرانند.و سپس مرا طرف صحبت قرار داد و گفت: ببینم ت

 آنها نرفتی؟ از بودن با ما پیرها خسته می شوی.برو شاید آنها را پیدا کنی.

 نه عمو جان.با شما می آیم.

 بسیار خوب دخترم برویم.

پس از آنکه داخل ویال رفتیم آقای مالدوست به آشپز خانه رفت و سماور را روشن کرد.سرانجام یک ساعت پس از 

 م آمدند.آقای مالدوست گفت گفت: شما تا به حال کجا بودید؟ورود ما به ساختمان آنها ه

ما چای و میوه هم خوردیم و شما نیامدید! فرناز جواب داد : آنقدر باغ شما بزرگ و زیباست که هر چقدر در آن 

 گردش می کنیم سیر نمی شویم عمو جان.نمی دانم چرا تا به حال به این جا نیامده بودیم؟!

ا سر کشید.کامبیز هنوز ایستاده بود.تنها جایی که برای نشستن خالی بود کاناپه ای بود که در سپس فنجان چایش ر

 کنار من قرار داشت.بر روی آن نشست

 و از من پرسید: مثل اینکه خیلی زود خسته شدید و برگشتید؟

 من نه پدرتان.

 لبخندی زد و گفت: برایتان متاسفم که با آآنها هم قدم شدید!

 گر هم قدم شدن با آنها چه اشکالی دارد؟چرا؟ م

هیچ فقط زود خسته می شوند و بر می گردند.و آن وقت برخاست و به سمت میز پینگ پونگ رفت و سپس گفت: 

 کی داوطلب است؟

آقای مالدوست.گفت:کامبیز با ثمره بازی کن!ببینم کدام یک از شما برنده می شوید.غیر از روز اول هرگز نتوانستم 

 مره ببرم.حاال تو امتحان کن.از ث

و من که شرمنده شده بودم گفتم: نه عمو جان این طور نیست.شما همیشه در حق من دلسوزی می کنید و مانع از برد 

 خودتان می شوید.

نه ثمره جان! من در بازی به هیچ وجه دلسوزی نمی کنم.حاال بلند شو و با کامبیز بازی کن! می خواهم بدانم کدام 

 ز شما دو نفر برنده هستید.یک ا

و من برخاستم و مقابل او قرار گرفتم.برای لحظه ای چشمانش بر روی صورتم متوقف ماند بدون توجه به این مسئله 

توپ را برداشتم و بازی را شروع کردم.در تمام مدت بازی فقط دعا میکردم که او برنده نشود در غیر این صورت با 

لدوست از بازی من کرده بود هم موجب شرمندگی من میشد و هم ناراحتی او.بنابراین آن همه تعربفی که آقای ما

 همه ی حواسم را جمع کردم

و به هیچ چیز جز بازی فکر نمی کردم.خوشبختانه دور اول برد با من بود.اما دور دوم مرا شکست داد کم کم داشتم 

رد برنده ی اصلی به حساب می آماد.خوشبختانه در آن ضعیف می شدم.بازی سه دوره بود و اگر دور بعد را هم می ب
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 7بر  12موقع هیچ کس جز ما دو نفر آنجا نبود که باخت مرا آن هم به آن شکل ببیند.وقتی در دور دوم با امتیاز 

 برنده شد: نگران نباشید.هنوز فرصت جبران دارید!

تن سرخی گونه هایم شد.او که متوجه شده بوذد سرم را بلند کرده و به صورتش نگاه کردم.این امر موجب شدت یاف

 ادامه داد: اگر مایل نیستید همین جا بازی را تمام می کنیم

.و سپس منتظر پاسخ من شد.اما من نمی خواستم بازی را نیمه تمام رها کنم.آن هم هنگامی که برنده ی اصلی او 

دهید.بازی می کنم! خوشبختانه از ابتدای دور سوم  محسوب می شد.بنابراین توپ را به طرف او انداختم گفتم: ادامه

برد با من بود.هنوز دور آخر بازی تمام نشده بود که آقای مالدوست به سمت ما آمد و گفت: چه کار کردید.هنوز 

 تمام نشده؟

 چقدر این بازی شما طوالنی شد!

د این بار هم ایشان برنده هستند.و در چیزی نمانده پدر جان دور آخر است این طور به نظر می رسد حق با شما بو

 همان موقع امتیاز آخر را هم کسب کردم

 .آقای مالدوست آفرین بلندی گفت و از ما دور شد.گفتم: متاسفم امیدوارم دفعه ی آینده شما برنده شوید.

 خیلی خوب شما بازیکن بسیار ماهری هستید.

ای آن روز ناهار را در کنار دریا خوردیم.به دلیل سردی هوا آن وقت هر دو بلند شدیم و به دیگران پیوستیم.فرد

افراد کمی به آنجا آمده بودند.ما هم وقت زیادی را در آنجا صرف نکردیم و بیشتر به گردش در خیابانها و خرید 

ور دپراختیم.روز بعد به یکی از جنگلهای اطراف رفتیم.در همان لحظه اول فرشاد پرستو و کامبیز و فرناز از ما 

 شدند.البته قبل از رفتن کامبیز پرسید: شما نمی آیید؟

 گفتم: نه متشکرم.

سپس کنار آقای مالدوست نشسته مشغول صحبت با او شدم.در بین صحبتهای ما گاهی صحبت میکرد و یا مرا مورد 

ز با مالدوست نیسوال قرار می داد.او برخالف عقایدش با من رفتار بسیار خوبی داشت.وقتی صحبت می کردم آقای 

حالتی خوشایند به من می نگریست.درست مثل آن بود که به صحبتهای کودکی چند ساله گوش می دهد.به هیچ وجه 

 در بین صحبتهای من صحبت نمی کرد

و با دقت و ذوق و شوقی خاص به صحبتهایم گوش می داد.پس از ساعتی آن چهار نفر آمدند و ناهار را در همان جا 

 از ناهار آقای مالدوست گفت:هر کس مایل است قدم بزند با ما بیاید.خوردیم.بعد 

و به من گفت: بلند شو ثمره! حدود یک ساعت را با قدم زدن دسته جمعی در جنگل سپری کردیم و پس از آن سوار 

 اتومبیل شدیم.

 ید؟تقریبا از شهر خارج شده بودیم.خانم سلطانی پرسید: آقای مالدوست می خواهید کجا برو

 هتل قو در این هوا نوشیدن یک فنجان قهوه خیلی لذت بخش است.

پس از چند دقیقه به آنجا رسیدیم و همه وارد هتل شدیم.آقای مالدوست تقاضای قهوه کرد و سپس مشغول گفتگو 

 یشدیم.بر خالف هوای سرد بیرون هتل بسیار گرم و خلوت بود و موزیک مالیمی سکوت آنجا را شکسته و به فضا

 آنجا جذابیت بیشتری بخشیده بود.

 در راه بازگشت به تهران آقای مالدوست گفت : حاال بگویید بدانم به همه تان خوش گذشته است یا نه؟
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هر کسی چیزی گفت و با تعبیری از آقای مالدوست تشکر کرد.صحبتهای آنها نشان می داد به همه شان خوش 

 دید گفت: ببینم ثمره مثل اینکه به تو زیاد خوش نگذشته است؟! گذشته است.آقای مالدوست وقتی سکوت مرا

این صحبتش مرا بیش از پیش مرا شرمنده کرد.جواب دادم: نه این طور نیست.من واقعا لذت بردم.حتی بیش از 

 سفرهای قبلی.

 ده است.به همین دلیل است که این قدر ساکتی؟ لبخندی زدم و گفتم: نه زیبایی های طبیعت مرا مجذوب کر

و در همان موقع اتومبیل فرشاد و پرستو از ما سبقت گرفته و به سرعت دور شد.فرناز گفت: عمو جان ممکن است 

 کمی تند تر رانندگی کنید.دلم می خواهد این بار ما از آنها سبقت بگیریم!

فظی کردند و رفتند.ده روز آن شب نیز خانواده ی خانم سلطانی شام را در منزل آقای مالدوست ماندند و بعد خداحا

از بازگشتن ما به تهران می گذشت.سرانجام تعطیالت فرناز تمام شد و زمان رفتن او به شیراز فرا رسید.بعد از ظهر 

آن روز متوجه شدم پرستو فرشاد و کامبیز نیز با او همراه هستند و خیال دارند مدتی را در شیراز در کنار او 

 ا آنها به شدت ناراحت بودم.بگذرانند.از رفتن کامبیز ب

پس از رفتنش هر روز در انتظار بازگشتنش بودم.حتی شنیدن صدای زنگ تلفن برایم امیدوار کننده بود.گرچه می 

دانستم اگر بخواهد تماس بگیرد به شرکت یا فروشگاه تلفن می کند.فقط یک روز جمعه به خانه زنگ زد که آن هم 

خودش گوشی را برداشت حس می کردم پس از برگشتن این نامزدی پنهانی را  بد شانسی آوردم و آقای مالدوست

 هم بهم خواهد زد.اما با تمام این احوال باز هم مایل بودم زودتر برگردد

من به بن بست رسیده بودم و هیچ راهی نداشتم جز آنکه بنشینم و ببینم چه پیش خواهد آمد.به هر حال این راه را 

پیروزی.مهم رسیدن زمان آن بود. پس از گذشت دو هفته کامبیز به همراه فرشاد و پرستو به  پایانی بود شکست یا

 تهران آمدند مدتی بعد از آمدن آنها آقای مالدوست به بیماری شدیدی دچار شد.

 تروز اول از همان ابتدایی که از فروشگاه آمد آرام و ساکت بود و پس از صرف شام بدون هیچ صحبتی به اتاقش رف

. من نیز همین کار را کردم.اما ساعت حدود ده بود که چند ضربه به در اتاق نواخته شد.پس از اجازه ی من کامبیز 

 وارد شد.به محض ورودش گفت: حال پدرم خوب نیست.

از این خبر به شدت ناراحت شدم و بدون هیچ صحبتی به طرف اتاق آقای مالدوست دویدم.حالش دویدم.حالش 

د و تمام تنش در تب می سوخت.در همان هنگام به خاطر آوردم که هر گاه من دچار بیماری می شدم بسیار بد بو

 آقای مالدوست با یکی از دوستانش به نام دکتر حمیدی تماس می گرفت

و از او کمک می خواست.ابتدا قصد داشتم از کامبیز بخواهم که با او تماس بگیرد اما به یاد آوردم که او هنوز با 

وستان پدرش آشنایی چندانی ندارد.پس تصمیم گرفتم خودم با او تماس بگیرم.برخاستم و به طبقه باال رفتم و به د

 جستجوی شماره تلفنش پرداختم.

 وقتی خودم را به او معرفی کردم شروع به احوالپرسی کرد و سپس پرسید: اتفاقی افتاده؟!

 آقای مالدوست مریض هستند!

به نظر می رسید به من اطمینان داد که خیلی زود خودش را می رساند.و تلفن را قطع کرد.پس ار در حالی که ناراحت 

معاینه ی آقای مالدوست نسخحه ای نوشت و به دست کمال آقا داد و گفت: فردا برای گرفتن دارو ها به داروخانه 

 مراجعه کن!
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ر می دهد و امشب را راحت می خوابد.صبح روز بعد و خودش نیز آمپولی به او زد و گفت: این سوزن حال او را تغیی

قصد داشتم در خانه بمانم و به پرستاری از آقای مالدوست مشغول شوم که او مخالفت کرد و گفت: احتیاجی نیست 

 من حالم خوب.

 هممکنه از درسهایت عقب بمانی.اگر کاری داشتم هم کامبیز و هم اقدس خانم منزل هستند.حاال با خیال راحت ب

 دانشگاه برو دخترم! به هیچ وجه نگران من نباش!

و سپس کمال آقا را برای رساندن من به دانشگاه خبر کرد.آن روز اصال توجهی به درس نداشتم و مرتب سرفه های 

وحشتناک آقای مالدوست را به خاطر می آوردم.خیلی نگران بودم.استاد در کالس درس می داد و فکر من در خانه و 

 قای مالدوست و حال او بودمشغول آ

.همان طور که به آقای مالدوست می اندیشم شیدا یکی از دوستانم که با او در یک نیمکت می نشستم به پهلویم زد و 

 گفت: حواست کجاست دختر؟ به درس توجه کن! این یکی از درسهای مهم است.

ی افتاده؟ و من او را از حال آقای مالدوست باخبر پس از پایان کالس پرسید:امروز خیلی نگران به نظر می رسی اتفاق

 کردم.

گفت: خوب اینکه نگرانی ندارد به امید خدا به زودی حالش خوب می شود.ناراحت نباش راستی ثمره یک سوال از 

 تو داشتم!

 چه سوالی؟

 ببینم تو در دنیا فقط همین یه عمو را داری؟دیگر هیچ فامیلی نداری؟

کان داد.نمی دانستم چه جوابی به او بدهم.نمی دانم چی شده بود که آن روز به فکر چنین موضوعی این سوال او مرا ت

 افتاده بود.برای اینکه مانع ادامه ی پرسشهایش شوم گفتم: بله و خداحافظ!

را  نآن وقت خیلی سریع به سمت اتومبیل آقای مالدوست رفتم.کمال آقا منتظرم بود از او پرسیدم: داروهای عمو جا

گرفتید؟بله خانم.پس از رساندن شما به دانشگاه به داروخانه رفتم.هنگامی که به خانه رسیدم نخستین کاری که 

 انجام دادم. رفتن به اتاق آقای مالدوست بود

.وقتی وارد شدم او خواب بود و کامبیز بر روی صندلی نشسته مشغول مطالعه ی کتابی بود.سالم کردم و پرسیدم: 

 ان چطور است؟ خیلی آرام جواب داد: خوب.تازه خوابیده.حال پدرت

بعد از چند لحظه از اتاق خارج شدم.لباسم را عوض کردم و به آشپزخانه رفتم.دلم به شدت گرفته بو بدون هیچ 

صحبتی یکی از صندلیها را بیرون کشیده روی آن نشستم.اقدس خانم که تعجب کرده بود پرسید: حالتان خوب 

 خانم؟

 چای داریم؟بله 

 بله همین حاال برایتان می آورم

.سپس فنجان چای را همراه با چند عدد شیرینی مقابلم گذاشت.پس از صرف چای قصد داشتم فنجانم را بشویم که 

 او مانع شد و گفت: شما بفرمایید خانم خودم آن را می شویم و فنجان را از من گرفت و سریع آن را شست.

 ازگشتم و پرسیدم: امروز برای آقا سوپ پختید؟دوباره به جای خود ب

 بله خانم.اما عموی شما زیاد سوپ دوست ندارند.
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مهم نیست.ایشان بیمارند.چه دوست داشته باشند چه نداشته باشند باید بخورند.شما ناراحت نباشید.حاال بگویید ظهر 

 سوپشان را خوردند یا نه؟

 بله اما نه زیاد.

انه خارج می شدم گفتم:بسیار خوب شب شام ایشان را خودم به اتاقشان می برم.و پس از آن در حالی که از آشپزخ

 به کتابخانه رفتم.روی مبلی مقابل شومینه نشستم و به آتش درون آن خیره شدم.

احتیاج به مکانی آرام داشتم.به محض نشستن از دنیای اطراف غافل شد و در افکار خود فرو رفتم و نخستین 

 که فکرم را مشغول کرد موضوعی

تلفن روز گذشته ی فرناز به کامبیز بود.آن دو حدود یک ربع مشغول صحبت بودند.همان موقع برای نخستین دفعه 

و فقط برای چند لحظه احساس کردم از کامبیز متنفرم و دیگر تحمل دیدن چهره اش را ندارم.اما افسوس که این 

 احساس فقط متعلق به چند لحظه بود

روز بعد مقابل شومینه همان طور که به آتش خیره شده بودم آرزو کردم ای کاش برای همیشه از او متنفر می و 

شدم.روز گذشته خیلی دوست داشتم با او صحبت کنم ولی بر این احساس نیز غلبه کردم و به اتاقم بازگشتم. مدتها 

 بود که به ندرت با کامبیز صحبت میکردم.

دیدم فرناز را بخاطر می آوردم.پس دیدن او فقط بر ناراحتی من می افزود.همچنان که در  هرگاه کامبیز را وی

افککار خود غوطه ور بودم صدای کامبیز که در فاصله ی چند قدمی من ایستاده بود مرا به خود آورد.پرسید:مطالعه 

 می کنید؟

فکر میکردم.کمی جلوتر رفت و بر روی مبلی سرم را به سمت او که حاال نزدیکتر شده بود چرخاندم و گفتم: نخیر 

 کنار شومینه مقابلم نشست

و گفت:بله اینجا مکان مناسبی است برای مطالعه و فکر کردن و در حقیقت مکانی بسیار دوست داشتنی است.سپس 

سان را از با حالتی از کنایه ادامه داد: اما گاهی دیدن خانمی نگران و خیره به آتش سکوت اینجا را مرگبار و ان

 ورودش پشیمان می کند.

در حالی که تعجب کرده بودم نگاهم را از آتش گرفته به او خیره شدم و گفتم:متوجه منظورتان نمی شوم.لطفا واضح 

 تر صحبت کنید!

شما چرا این قدر نگرانید؟ آیا یک سرما خوردگی ساده این قدر نگرانی دارد؟ یا مردی تقریبا پنجاه ساله برای شما 

 ا این حد دوست داشتنی است؟!ت

صحبتهای او بیش از پیش موجب حیرتم شده بود.با لحنی عصبی پاسخ دادم: آیا پدرتان برای شما دوست داشتنی 

 نیست یا شما نگران حال ایشان نیستید؟

.اما من نگران او هستم چون پدرم است و من او را همان گونه که یک پسر پدرش را دوست می دارد دوست می دارم

 عالقه ی شما به او چگونه است؟ آیا به راستی او را همچون عمو دوست دارید؟ یا....

در لحن کالمش توهین و حتی تمسخر موج می زد.حاال دیگر متوجه منظورش شده بودم.به شدت عصبانی شدم و 

 گفتم: یا اینکه به خاطر ثروتش او را دوست می دارم.....ادامه دهید!

ید بگویید خوب بفرمایید! ادامه اش را هم بگویید و خودتان را راحت کنید آقا.به اینجا آمدید تا دیگر چه می خواه

 سکوت به گفته ی خودتان مرگبارش را بشکنید
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و مرا از افکار خود خارج کنید فقط برای گفتن این جمالت! بسیار خوب احتیاجی نیست ادامه اش را بگویید.آن را می 

من یک دختر نوزده ساله احساس خاصی نسبت به پدر شما دارم احساس به مردی که می دانم.شاید فکر کردید 

 تواند جای پدرم باشد و حتم دارم فکر می کنید پدرتان

هم متقابال چنین نظری در مورد من دارند او خیلی سریع و با لحنی کامال جدی گفت:نخیر در مورد پدرم به طور کامل 

 مطمئنم او احمق نیست.

ندی زده و گفتم: آه پس تنها من احمقم؟ نخیر آقا اشتباه کردید آن طور که شما فکر می کنید نیست و به طور نیشخ

حتم اگر احساس خاصی نسبت به پدر شما داشتم آن شب پیشنهادشان را در مورد صیغه ی محرمیت نمی 

بغض راه گلویم را بست و دیگر  پذیرفتم.من پدر شما را همیشه و به راستی چون عمو دوست داشتم.و در همین جا

اجازه نداد به صحبتهایم ادامه دهم.برای اینکه او اشکهایم را نبیند پشتم را به او کرده با سرعت از کتابخانه خارج 

 شدم

.به اتاقم رفتم و تا می توانستم گریستم و به این وسیله عقده ای را که یک ماه و نیم در دلم النه کرده بود خالی 

از آن صورتم را شستم و به اتاق آقای مالدوست رفتم.اما ایتن بار مدت زیادی از ورودم به اتاقش نگذشته  نمودم.پس

 بود که بیدار شد.وقتی مرا دید گفت: تو کی آمدی ثمره؟

حدود دو ساعت است که آمدم.حالتان چطور است؟ خیلی خوبم چه ساعتی دارو هایتان را خوردید.فکر می کنم 

ز ظهر بود.پس نیم ساعت دیگر دوباره باید دارو بخوردید و در حین صحبت با او به سمت پنجره ساعت دو بعد ا

رفتم و پرده ها را کنار کشیدم.ریزش برف تند تر شده بود و الیه ای از آن زمین را سفید پوش کرده بود.آقای 

 مالدوست گفت: ممکنه کمی پنجره را باز کنی.هوای اینجا خیلی گرفته است.

ترسم حالتان بدتر شود. اگر به پنجره نزدیک بود شاید.اما حاال که چند متر با آن فاصله دارم.فقط کمی آن را باز می 

کن!دیدم راست می گوید و هوای اتاق به شدت گرم است.آن وقت کمی پنجره را باز کردم.ولی فقط برای چند دقیقه 

 به آشپز خانه رفتم.و دوباره آن را بستم و برای آوردن غذای آقای مالدوست 

اقدس خانم غذا را در سینی گذاشته و منتظر من بود پس از تشکر از او سینی را برداشتم و به اتاق 

بازگشتم.خوشبختانه موفق شدم آقای مالدوست را مجبور کنم که تمام سوپش را بخورد.او پس از صرف شام و 

او به اتاق خودم رفته به مطالعه کتابهایم پرداختم.اما  خوردن داروها خیلی زود به خواب رفت و من پس از خوابیدن

 هیچ چیز از آنها را نمی فهمیدم.

آن شب با یادآوری صحبتهای کامبیز و اهانتهای او حتی یک لحظه مرا راحت نمی گذاشت.مایل بودم بدانم چه چیز 

 موجب آن شده است که او در مورد من آن طور فکر کند.

را به شدت دوست دارد.اما بیچاره من !که به چه چیز و چه کسی می اندیشیدم و او چطور می دانستم که او پدرش 

راجع به من فکر میکرد.هنوز در این فکر به سر می بردم که اقدس خانم وارد اتاق شد و گفت:خانم غذا حاضر 

 است.کامبیز خان هم سر میز منتظر شما هستند.

 دیدن او داشتم گفتم:متشکرم.من گرسنه نیستم. و من که نه میلی به غذا و نه تمایلی به

 چرا خانم؟ شما که چیزی نخوردید؟

 گفتم که گرسنه نیستم.زودتر به کامبیز خان خبر دهید که منتظر من نباشند و غذایشان را بخورند!
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ا بیز در آنجاو عذر خواهی کرد و از اتاق خارج شد.صبح روز بعد وقتی به سالن غذا خوری رفتن برخالف تصورم کام

بود.من که همچنان از صحبتهای شب گذشته اش به شدت ناراحت و عصبانی بودم به سردی سالم کردم و صندلی را 

 بیرون کشیده روی آن نشستم.

و با تظاهر به بی توجهی فنجان چایم را سر کشیدم.اما از زمانی که وارد سالن شده بودم حتی یک بار هم به او نگاه 

هنگام ورود و نشستن سنگینی نگاه او را احساس میکردم.در حالی که باز هم قصد نگاه کردن به او را  نکرده بودم.اما

 نداشتم در حین صرف صبحانه صدای او که گفت:من بابت صحبتهای دیروز معذرت می خواهم، واقعا متاسفم.

حبتهای نابجا و تفکر نادرستش عذر نمی توانستم باور کنم که مردی با آن همه غرور و خود خواهی از من به خاطر ص

خواهی کند.او هنگام عذرخواهی به من نگاه نمیکرد و من نیز خیلی سریع نگاهم را از او برگرفته جواب دادم: مهم 

 نیست، من فراموش کرده بودم.

س د.و سپنه فراموش نکرده بودید.بعد از این هم فراموش نخواهید کرد.رفتار و حالتهای شما این را ثابت می کنن

 برخاست و از سالن غذا خوری خارج شد.

نگاهی به ظرف صبحانه اش انداختم.هیچ چیز نه از چای فنجانش و نه حتی از نان مقابلش کم نشده بود.او تا قبل از 

برگشتن من از دانشکده با پدرش و در اتاق او به سر می برد اما پس از برگشتن من به خانه دیگرنه به اتاق پدرش 

 دمی آم

و نه سر میز شام و یا صبحانه حاضر می شد.به هر حال دیگر او را ندیدم تا بر سر سفره ی هفت سین در هنگام سال 

 تحویل.

 پس از تحویل سال آقای مالدوست هدیه ام را مقابلم قرار داد و گفت: سال نو مبارک!

ای را که برای او تهیه کرده بودیم مقابلش  و پس از آن هدیه ی کامبیز را به او داد.بعد من و کامبیز هر یک هدیه

 قرار دادیم و او پس از گرفتن هدیه هایش تشکر کرد

سپس به آشپزخانه رفت وضمن دادن هدایای آقا کمال و اقدس خانم از آنها خواست میز شام را حاضر کنند و به این 

از جیبش بیرون آورد و به سمت من گرفت و وسیله من و کامبیز را تنها گذاشت.پس از رفتن آنها کامبیز کادویی را 

 گفت: امیدوارم خوشتان بیاید.

از او تشکر کردم و سپس دستمال گردن کادو شده ای را که چند روز قبل برای او خریده بودم مقابلش قرار دادم.و 

اق ما به ات گفتم:امیدوارم که شما خوشتان بیاید.لبخندی زد و گفت:این هدیه است متشکرم.پس از آن هر یک از

 خودمان رفتیم.وقتی وارد اتاق شدم ابتدا هدیه ی او را باز کردم.

دستبند بسیار زیبایی بود.پس از گذشت چند روز برای بازدید به منزل خانم سلطانی رفتیم.من آن روز برای نخستین 

ن به دست فرناز دیدم.با دید بار آن دستبند را به دستم انداختم.اما در منزل خانم سلطانی نمونه ی همان دستبند را

 آن فکر کردم آن هم هدیه ای از طرف کامبیز به عنوان هدیه سال نو فرناز است

و آن وقت در حالی که به شدت ناراحت شده بودم از به دست انداختن آن پشیمان شدم.تا به حال دیدن هیچ صحنه 

نکرده بود.در حالیکه کامال در اشتباه بودم و بعدها  ای به اندازه ی دیدن آن دستبند در دست فرناز مرا رنجیده خاطر

 فهمیدم که آن دستبند

هدیه ای از طرف کامبیز به فرناز نبوده است به هر حال فرناز آن روز بیش از همیشه با من صحبت میکرد و رفتارش 

تم یا نحوه ی گذراندن اوقابسیار صمیمانه تر و دوستانه تر از گذشته شده بود.از دانشگاه و محیط آن و از استادانم 
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در خانه می پرسید.وقتی از منزل خانم سلطانی بازگشتیم هنگامی که در باغ از اتومبیل خارج شدم تعادل خود را از 

 دست

داده بی اختیار بازوی کامبیز را در کنارم و در حال قدم برداشتن به سمت ساختمان بود گرفتم.وقتی به خود آمدم او 

د: به من نگاه می کند.پرسی -در آن لحظه درست نمی توانستم تشخیص دهم -جب یا شاید نگرانیرا دیدم که با تع

 حالتان خوب نیست؟

 نه چیزی نیست.فقط کمی خسته ام.

و تازه در آن هنگام متوجه ی عمل خود شده و خیلی سریع بازوی او را رها کردم.یک ماه از سال نو می گذشت.یک 

دست قصد رفتن به باغ را داشتم بر روی پلکان با کامبیز برخورد کردم.او قصد رفتن به روز همان طور که کتاب به 

 اتاق پدرش را داشت.

آن روز پنج شنبه بود و آقای مالدوست پس از بازگشتن از مزار همسرش دچار سردرد شده و در خانه مانده 

ری دارم که فکر می کنم بیش از همه موجب بود.وقتی کامبیز را دیدم در حالی که خوشحال به نظر می رسید گفت:خب

 خوشحالی شما شود.اما حاال به شما نمی گویم!

و خیلی سریع بقیه پله ها را پشت سر گذاشت و به اتاق پدرش رفت. من نیز متعجب و با این فکر که او چه خبری 

او می داند چه چیز مرا دارد که بیش از همه موجب خوشحالی من است وارد باغ شدم.با خود می اندیشیدم مگر 

 خوشحال میکند که آن طور قاطعانه آن کلمات را ادا میکرد.چرا خبرش را نداد و گفت: حاال به شما نمی گویم.

همان طور که فکر میکردم به نیمکتی رسیدم و روی آن نشستم.افکارم مغشوش بود و مانع از فهم درسهایم می شد.با 

فکر کردن به آنها و نوشتنشان در ورقه ی امتحان برایم نمره نمی شد.پس صحبتهای کامبیز را فراموش میکردم.

 نفسی عمیق کشیده به خواندن کتابم پرداختم.

آن شب هر چه منتظر شدم خبر کامبیز را بشنوم او هیچ نگفت.نه تنها آن شب بلکه هیچ زمان دیگری او خبری را 

 نزد من بازگو نکرد.

 :هفته ی آینده جشن نامزدی فرناز برگزار می شود.فردای آن روز آقای مالدوست گفت

با شنیدن آن نمی دانستم چه بگویم و حتی نمی دانستم باید خوشحال باشم یا ناراحت.فقط به آن فکر میکردم که 

جشن نامزدی او با کیست؟ بی اختیار و بدون فکر کردن به درستی آنچه می گویم پرسیدم: نامزدی فرناز با چه 

 کسی؟

ی در لحن کالم و تن صدایم موج می زد؛ خودم نیز آن را درک کردم.آقای مالدوست که از این نحوه ی پرسشم نگران

تعجب کرده بود پاسخ داد: من هم او را ندیدم.و با لحنی شیطنت آمیز ادامه داد: غریبه است فقط خود فرناز البته 

 او را در منزل خانم سلطانی مالقات کرده است.حاال دیگر خانواده اش هم او را می شناسند.کامبیز هم دیروز 

 فکر می کنم از همکالسی های فرناز است.

 مگر فرناز تهران است؟

بله، او دیروز صبح آمد.و خواستگارش بعد از ظهر به منزلشان رفته است.البته آن دو قبال صحبتهایشان را کرده 

 ت کرده است؛اند.خانم سلطانی هم قبل از مالقات چند دفعه با او صحب

این طور که به نظر می رسد تنها مانده بود که از نزدیک با هم آشنا شوند و روز نامزدی را مشخص کنند.آن هم 

 دیروز انجام شد.من در حالی که خیلی خوشحال شده بودم به آقای مالدوست گفتم: مبارک!
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 از آقای مالدوست پرسیدم: آیا فرناز با این ازدواج موافق بود؟

 ید گفت: بله ! مدتها در انتظار چنین روزی بود.خند

 من که تعجب کرده بودم ادامه دادم کامبیز چطور؟ او هم راضی است.

با تعجب نگاهی به من کرد و گفت مگر به او مربوط می شود که رذاضی باشد یا نه به هر حال دیروز به خاطر این 

اد به دنبال کامبیز آمد و با یکدیگر از منزل خارج شدند.حتم موضوع اظهار خوشحالی کرد.بعد از ظهر پنج شنبه فرش

 داشتم که دیگر به خانه برنخواهد گشت.

چون او کامال آماده از منزل خارج شده بود و می دانستم پس از انجام کارشان به منزل خانم سلطانی خواهند 

و ساعت هفت خانه را به قصد خانه ی خانم  رفت.آقای مالدوست هم که گویا از این موضوع با خبر بود منتظر او نشد

سلطانی ترک کردیم.صدای هیاهو تا انتهای باغ می آمد.با عموی فرناز که روی تراس ایستاده بود احوالپرسی کردیم 

 و وارد سالن شدیم.

د با وبا ورود ما توجه بیشتر مهمانان به سمت ما جلب شد.آقای مالدوست که فکر می کنم متوجه این موضوع شده ب

 لبخندی شیطنت آمیز گفت:بنده بسیار مفتخرم که در کنار عروسم قدم بر می دارم.

در حالی که شرمنده شده بودم پاسخ دادم: این من هستم که باید از بودن در کنار شما مفتخر باشم عمو جان! بیش از 

 این شرمنده ام نکنید.

یستاده بود افتاد.سپس به سمت فرناز رفته و به او تبریک و در همین حین چشمانم به کامبیز که در کنار فرشاد ا

گفتم.پس از گفتن تبریک به فرناز جز صندلی کنار مینا دختر دایی کامبیز جای را نیافتم و به ناچار در کنار او 

 نشستم.به هر حال احوالپرسی گرمی میان من و مینا ردو بدل شد.او دختری بود بسیار موقر و متین و فوق العاده

 هنرمند.

او به تحصیالت عالی و کار در بیرون از منزل عالقه ای نداشت و بیشتر به هنرهای مربوط به خانمها از قبیل خیاطی و 

گلدوزی و غیره عالقه مند بود.از این نظر روحیه ای کامال متضاد با یکدیگر داشتیم.من هرگز به چنین کارها یا به 

 م گرچه او همیشه مایل به صحبت درباره یعبارتی چنین هنرهایی عالقه مند نبود

چنین موضوعهایی بود و مرتب راجع به کالس خیاطی اش و مدلهای جدیدی که یاد گرفته بود صحبت میکرد.از 

گلدوزیهایی که انجام داده میگفت و شاید این تنها دلیلی بود که سبب می شد چندان رضایتی برای هم صحبت شدن 

که دختر بسیار خوبی بود و دوستش داشتم.یک روز هنگام پایین آمدن از پلکان کامبیز را در با او نداشته باشم.با آن

 سالن نشیمن مشغول صحبت با تلفن دیدم از کنار او گذشتم

 از کنار او گذشتم و به طرف در حرکت کردم.او نیز متوجه شده بود.به هر حال آن روز باغ

حیط با از عطر گلها آکنده بود.شکوفه ها همچون تور عروس شاخه های برایم حالتی دیگر داشت.فصل بهار بود و م

درختان را زینت بخشیده بودند.تا آن روز آتقدر مشغله فکری ام زیاد بود که متوجه آن همه زیبایی نشده 

 بودم.روزهای قبل بارها از میان آن درختان گذشته یودم و حتی در مقابلشان روی نیمکت نشسته بودم

لعه و یا فکر کردن پرداخته بود.اما تا آن روز آن همه زیبایی ندیده بودم.همچنان که بر روی نیمکت در حال و به مطا

 تماشای درختان و شکه فه ها بودم متوجه کامبیز شدم که به سمت من می آمد
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اشت ری وجود ندنمی توانستم تصور کنم قصد خارج شدن از باغ را دارد من به پشت ساختمان رفته بودم و در آنجا د

که او بخواهد از آنجا خارج شود.از سوی دیگر او بدون اتومبیل از منزل خارج نمی شد و پارکینگ نیز در سوی دیگر 

 باغ قرار داشت.وقتی احساس کردم به طرف من می آید

متوجه ی تظاهر به بی توجهی کرده همچنان به تماشای درختان و شکوفه ها پرداختم؛ متعجب از اینکه او چطور 

حضور من در آنجا شده است.زیرا من در مکانی بودم که انبوه درختان و دوری آن نیمکت از ساختمان مانع از آن می 

 شد که کسی بتواند از دور مرا ببیند.به هر حال او نزدیک شد

کس العملی و روی نیمکت کنار من و در فاصله ای نه چندان زیاد نشست.نگاهی گذرا به او انداخته بدون هیچ ع

 دوباره به رو به رو نگاه کردم و حتی دستم را که بر روی تکیه گاه نیمکت بود حرکت ندادم.

 پس از لحظه ای پرسید : فکر می کنید؟

نخیر » این دومین دفعه ای بود که چنین پرسشی را از من میکرد و با ورودش خلوت مرا بر هم می زد.پاسخ دادم:

 «نگاه می کنم!

 «ز؟به چه چی» 

 به درختان به گلها و به زیبایی های دیگری که در اینجا وجود دارند.

 ،«درسته، با وجود زیبایی های اینجا و تماشای آنها دیگر فرصتی برای فکر کردن باقی نمی ماند» 

 سپس برای چند لحظه سکوت کرد.حالت آشفته اش حاکی از درون ناآرام او بود.به نظر می رسید قصد گفتن چیزی

ممکنه سوالی »را دارد.پس سکوت کردم و اجازه دادم هر چه می خواهد بگوید.سرانجام سکوت را شکست و گفت: 

 «کنم؟

 «شما ..تا..تا به حال به شخصی عالقه مند بودید؟»دوباره مکثی کرد و سپس بی مقدمه گفت: 

مین طور بی مقدمه شروع میکرده! سپس از این سوال او یکه خوردم.در دل گفتم نمی دانم آیا او انشاهایش را هم ه

 با حالتی که نشان می دادم متوجه ی منظور او نشدم

 «بله ، اما تعداد آنها بسیار محدود بوده است.»پاسخ دادم: 

 «مگر شما تا به حال به چند نفر عالقه مند بودید؟!» نگاهی از روی تعجب به من انداخت و گفت:

دوست داشتم اما رفتار ناشایست آنها موجب تغییر احساسم نسبت به آنها و برانگیخته  در ابتدا شاید افراد بسیاری را

شدن حس تنفرم شد و پس از آن تا چند سال ،به هیچ کس عالقه مند نبودم.تا سال سوم ابتدایی که محبت صمیمانه 

 ی مدیر مدرسه ام در دل خاموشم پرتو افکند

حساس دیگری هم وجود دارد.اما او هم وفادار نبود و خیلی زود تنهایم و برایم یاد آور ساخت که غیر از تنفر ا

گذاشت.گرچه پس از مدتها نخستین فردی بود که توانسته بود بر وجود سرد و تنهایم گرمی ببخشد و پس از او به 

گلی خانم و  خانم و آقایی به نام شاکری که زن و شوهر پیری بودند عالقه مند شدم.بعد از آنها پدر شما و در آخر

 غیر از همه ی اینها

دو پسر بچه که همیشه دوستشان داشتم؛ اما تا وقتی که در کنارشان بودم آن را احساس نکردم.فقط به آن دلیل که 

فرصتی یا آرامشی برای فکر کردن به آن نداشتم.به هر حال این هفت نفر تنها شخاصی بودند که تا به حال بیش از 

 مند بودم و عالقه ام پایدار مانده است. هر کسی به آنها عالقه

 با حالتی سرشار از اندوه پرسید: فقط همین هفت نفر؟
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 «بله، نه،...آه بله.»و من با حالتی دستپاچه گفتم: 

 «باالخره بله یا نه؟»

 یکو آن وقت به سرعت از روی نیمکت برخاسته به سمت ساختمان حرکت کردم و او در فاصله ای کمتر از « نه» 

قدم در پشت سر من حرکت میکرد و مدت زیادی نگذشت که با من همقدم شد.ولی هر دو در سکوت به طرف 

 ساختمان قدم بر می داشتیم و من متنفر از آن سکوت.

گرچه تمایلی هم به صحبت کردن نداشتم.ما همچنان به ساختمان نزدیک می شدیم و او نیز هیچ اقدامی برای 

 همچنان که سرش پایین بود و یا گاهی روبرو را نگاه میکرد، قدم بر می داشت. شکستن سکوت نمی کرد و

اری بله ، ک« بیدار شدید خانم.»عصر روز دوشنبه تازه از خواب بیدار شده بودم که اقدس خانم وارد اتاق شد و گفت:

 «داشتید؟

 «چشم»بهتر است.و او با گفتنمی خواستم بدانم چای را در سالن نشیمن می خورید یا به اتاقتان بیاورید 

از اتاق خارج شد.او زن بسیار مهربانی بود و من توجه زیادی نشان می داد و لحظه ای از من غافل نمی شد.چند 

ساعتی یک بار به من سر می زد.برایم چای و میوه می آورد و درباره ی درست کردن غذا از من سوال میکرد و نظرم 

 ست کند بهتر است.را می پرسید که چه غذایی در

به هر حال او پس از چند دقیقه با سینی چای وارد شد.پس از گذشتن یک ساعت، تصمیم گرفتم به کتابخانه بروم و 

کتابی را که شیدا روز قبل معرفی کرده بود پیدا کنم و بخوانم.وقتی وارد کتابخانه شدم کامبیز را دیدم که روی مبلی 

 دوخته بود. کنار شومینه نشسته و چشم به در

گویا منتظر ورود کسی باشد.وقتی او را دیدم در حالی که تا حدودی آرامش خود را از دست داده بودم و دستانم می 

لرزید سعی کردم بر اعصاب خود مسلط باشم که از من خواست که بنشینم. و من بدون هیچ صحبتی بر روی کاناپه 

 «دارم.امروز کار مهمی با شما »نشستم و ادامه داد: 

می دانید که من مقدمه چینی بلد تیستم و حاال هم مثل «» بسیار خوب بفرمایید!» بدون اینکه به او نگاه کنم گفتم:

 «همیشه بی مقدمه شروع می کنم.

 من قصد دارم از شما خواستگاری کنم آیا مایلی با من ازدواج کنی؟

به  منظورتان را نمی فهمم؟ اگر قصد دارید سر» خاستم و گفتم:با شنیدن این کالن بی اختیار و سریع از روی کاناپه بر

 سرم بگذارید باید به شما بگویم که در حال حاضر به هیچ وجه حوصله ی شوخی ندارم.

 «اما من شوخی نکردم، خیلی هم جدی می گویم.»و او خیلی عادی ادامه داد: 

از احساس شما مطلع هستم.مطمئن باشید دلیل این کارتان را لطفا مرا به بازی نگیرید آقا! به خوبی » بی مقدمه گفتم:

هم می دانم و به خوبی آگاهم که خیال دارید به این وسیله عمل فرناز را تالفی کنید. اما اشتباه کردید آنقدر ها هم 

 د.یکه شما فکر می کنید من احمق نیستم.شاید فکر میکردید نمی دانم تا چه حد از ازدواج فرناز ناراحت هست

 اما باز هم اشتباه کردید.مدتها ست که اینها را میدانم .او که تا آن زمان سکوت کرده هیچ نمی گفت،

 «دیگر کافی است خانم!» حاال صدایش بلند شد و گفت:

پس این من نبودم که در مورد شما تصورات اشتباهی داشتم .بلکه این شمایید که نسبت به من این طور شیطانی فکر 

د.در ذهن خود از من چه ساختید؟ یک حیله گر و یا یک جادوگر شاید هم یک دروغگو سوء استفاده گر.نه می کنی

 خانم نه، من هیچ یک از اینها نیستم و باز هم این شما هستید که استباه می کنید.
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دم.اگر از شما من در کارهایم و در صحبتهایم و خواسته هایم حیله ای نداشته و ندارم و همیشه صادقانه عمل کر

چنین در خواستی کردم به این دلیل بود که مدتها بود می خواستم این موضوع را به شما بگویم .همانطور که به سمت 

 اما باید به شما بگویم»پنجره بر می گشت ادامه داد:

ده بودم.شاید که من قبل از دیدن خودتان از پدرم درباره ی شما چیزهای زیادی شنیده بودم و عکس شما را هم دی

یکی از دالیل مهم آمدنم به ایران شما بودید.حاال باید بگویم که هرگز در زندگی مرتکب اشتباهی به این بزرگی 

 نشده بودم که تا این حد پشیمانم.اکنون به طور کامل از برگشتن به ایران

خواستگاری کردن از شما  و آشنا شدن با شما پشیمان هستم و خودم را سرزنش میکنم.هرگز هم فکر نمی کردم

چنین عواقبی را در پی داشته باشد.اگر تا به حال در همه جا و در همه وقت به شما می اندیشیدم و بیشترین عالقه ام 

 را به شما اختصاص داده بودم، پس از این تنها در از بین بردن آن تالش خواهم کرد.

دم فقط به این دلیل بود که فکر میکردم متقابال چنین اگر هم از شما آن هم در این روز درخواست ازدواج کر

 «احساسی نسبت به من دارید.که امروز متوجه ی بزرگ خود شدم.

آنگاه به سوی در حرکت کرد.هنوز از کتابخانه خارج نشده بود که دیگر قادر به مهار احساسم نبودم و همچنان که 

 سیل اشک از چشمانم جاری بود

ی کنم نرو! و اگر ذره ای از عشقی که می گویی واقعیت دارد بمان و حقیقت را برایم بگو! و به نه ، خواهش م»گفتم: 

این وسیله این تردید را که مدتهاست همچون خوره وجودم را می خورد از دلم پاک کن و از چگونگی دوستیتان با 

 ت تعریف میکنمفرناز برایم صحبت کن.لبخندی زد و گفت: بسیار خوب اشکهایت را پاک کن برای

تم زمانی که شش سال بیش نداش»سپس به جای اول خود بازگشت و روی مبل نشست و گفت بگذار از ابتدا بگویم: 

از ایران رفتیم.تا قبل از آن با عمویم روابط بسیار خوب و صمیمانه ای داشتیم.آنها صاحب دختر دو ساله ای بودند که 

 بلکه پدر و مادرم هم او را خیلی دوست داشتند من خیلی به او عالقه داشتم نه تنها من

و به خاطر او من و مادرم دست کم یک بار به دیدن آنها می رفتیم.اگر ما نمی توانستیم برویم آنها حتما می آمدند.اما 

 نمی دانم چه شد که رابطه ی نزدیک پدرم با تنها برادرش به هم خورد و مدت زیادی طول نکشید که ما راهی کانادا

 شدیم.در ابتدا به خاطر دوری از خانواده ی عمویم بسیار ناراحت بودم و حتی پدر و مادرم

نیز از دست من و بهانه هایم آرامش نداشتند.وقتی از آنها می خواستم که پیش عمویم برگردیم می گفتند ناراحت 

دختر کوچولوی قشنگ هم بازی می نباش به زودی آنها به اینجا می آیند و تو آنها را می بینی و باز هم با آن 

شوی.مدتی با این حرفها مرا آرام کردند تا اینکه پس از دو سال به جای خانواده ی عمویم خانواده ی خاله ام یعنی 

 خانم سلطانی به کانادا آمدند.

سال از آن زمان فرناز و فرشاد تنها هم بازیهای من شدند.آن زمان من و فرشاد هشت ساله و فرناز فقط شش 

داشت.ما در یک مدرسه درس می خواندیم و فرناز با من صمیمی تر بود تا با فرشاد و هرگاه میان و فرشاد مشاجره 

 ای رخ می داد به جای طرفداری از برادرش از من دفاع میکرد.

 یم به محضآن دو بیشتر مواقع در حال ستیز بودند و در این مواقع فرناز به من پناه می آورد.وقتی در مدرسه بود

اینکه زنگ به صدا در می آمد فرناز پشت در کالس منتظر من و فرشاد بود و آن وقت همگی به خانه بر می 

گشتیم.آنها در یکی از آپارتمان های نزدیک ما سکونت داشتند.این موجب آن می شد که ما بتوانیم همیشه و همه جا 

 با هم باشیم و



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – زندگیجاده 

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

 

9 2  

 

مانه ای میان ما شد.و از همان زمان کودکی عالقه ای چون عالقه ی یک برادر همین امر سبب ایجاد روابط بسیار صمی

نسبت به خواهرش در من نسبت به فرناز ایجاد شد.او هم هرگاه با اتفاقی بد مواجه می شد فقط برای من صحبت 

 میکرد و ناراحتیش را تنها با من در میان می گذاش حتی اگر برحسب اتفاق در امتحانی

ی می آورد.ما با هم و در کنار هم بزرگ شدیم.پس از گذشت پنج سال از رفتن به کانادا پدرم برای دیدن نمره ی کم

مجدد از کشورش به ایران بازگشت. و دو ماه بعد که به کانادا برگشت مرتب درباره ی عمویم با مادرم صحبت 

 ر به همراه عمویم و همسرش برگشت.میکرد.پس از آن هم تا دو سال مرتب به ایران سفر میکرد و در آخرین سف

اما آن دختر کوچولو با آنها نبود.وقتی سراغ او را از پدرم گرفتم گفت که او گم شده و ممکن است که دیگر هرگز او 

را نیابند.خبر بسیار ناراحت کننده ای برایم بود.اما پدرم دیگر اجازه نداد راجع به او صحبت کنم و گفت که بهتر 

 جه در مورد او به خصوص در مقابل عمویت صحبت نکنی.با آنکه حتم داشتم خودش هم به خاطراست به هیچ و

این موضوع خیلی ناراحت است.همین طور مادرم که همیشه عالقه ی وافری نسبت به آن دختر بچه داشت.به هر حال 

د و یک سال را در ایران ماندند و آنها مدتی را در کانادا زندگی کردند، اما پس از یک سال دوباره به ایران برگشتن

دوباره به کانادا آمدند و در آنجا ماندند.مدت زیادی از بازگشتن آنها به کانادا نگذشته بود که مادرم بر اثر ناراحتی 

 قلبی چشم از جهان فرو بست.

ایران آمده بودند و  پس از مرگ او پدرم جسد او را با خود به ایران آورد.البته در همان سالهای آخر یک بار هم به

پدرم به عنوان هدیه ی سالگرد ازدواجشان آن ویال را برای مادرم خریده بود.آنها مدتی را هم به گردش در 

شهرهای ایران پرداخته بودند.و من که به خاطر مدرسه ام نتوانستم با آنها بیایم آن مدت راپیش عمو و زن عمویم 

 سپری کردم.

ده بودند و زن عمویم هم قادر به بار دار شدن نبود بیش از حد به من محبت می آنها که دخترشان را گم کر

کردند.پس از بازگشت پدر و مادرم از ایران، مادرم خیلی مایل بود که برای همیشه به ایران برگردیم و پدرم به او 

 قول داده بود به زودی او را به خواسته اش برساند که متاسفانه

در ایران را به مادرم نداد.پس از مرگ او و دفن جسدش در ایران، پدرم دیگر تمایلی به  مرگ مجال زندگی مجدد

بازگشت به کانادا نداشت و تر جیح داد در ایران بماند و همانطور که مادرم خواسته بود بقیه ی عمو را در اینجا 

 پرده شدم.بگذراند البته بدون ماردم و تنها با خاطرات او.من هم در کانادا به عمویم س

آن زمان فقط پانزده سال داشتم.دو سال پس از مرگ مادرم یعنی زمانی که من تازه دوره ی دبیرستان را به پایان 

رسانده بودم، خانواده ی خاله ام به ایران بازگشتند.اما فرشاد و فرناز قول دادند زود به زود برایم نامه بنویسند، تلفن 

ند.در سال سوم دانشگاه درس می خواندم که روزی نامه ای از طرف فرناز برایم کنند و مرا از حال خود باخبر کن

 رسید

 و او خبر آشنایی اش را با یکی از پسرهای دانشگاهشان برایم نوشته بود.

البته فقط سه ماه از تحصیل او در دانشگاه می گذشت که شهرام از او خواستگاری کرده بود و از آن زمان به بعد نامه 

او بیشتر درباره ی شهرام بود.او همه چیز را با مادرش در میان گذاشته بود و من هم چون با اخالق خاله ام های 

 آشنایی داشتم
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و می دانستم چگونه برخورد خواهد کرد و نگرانی نداشتم و می دانستم که فرناز موفق خواهد شد.به هر حال در سن 

یل شدم و پس از گذشت دو سال با همه وابستگی که به عمو و زن بیست و یک سالگی از دانشگاه نیز فارغ التحص

 عمویم داشتم ترجیح دادم ، البته به همان دالیل که گفتم به ایران برگردم.و این بود سرگذشت

بیست و سه سال زندگی م.امیدوارم حاال به تو ثابت شده باشد که روابط من و فرناز روابطی کامال صمیمانه بوده و او 

 «من همیشه حکم خواهرم را داشته است.برای 

امروز حضور ما دو نفر در این کتابخانه عملی تکراری است »برخاستم و به سمت پنجره رفتم و در همان حال گفتم:

 «اما با چند تفاوت.

 «و به پنجره تکیه کرده به طرف او چرخیدم

 «چه تفاوتی؟»

حضور داشتم.در حالی که امرو.ز قبل از آمدن من، تو اینجا بودی.آن اول اینکه آن روز قبل از ورود تو، من در اینجا 

روز قضاوتهای تو اشتباه بود و امروز قضاوتهای من.آن زمان من از تو رنجیدم و امروز تو از من و آن وقت تو مجبور 

 «به عذر خواهی شدی و حاال من از شما طلب بخشش دارم.

 «ت گذشته را فراموش کرده بودم و احتیاجی به عذر خواهی تو نبود.اما من تمام صحبتهای ساع» خندید و گفت:

ببخشید آقا، دختر خاله تان از شیراز تماس گرفته اند، » در همین هنگام اقدس خانم به نزدیک کتابخانه آمد و گفت:

 «می خواهند با شما صحبت کنند.

بالش رفتم.او گوشی را برداشت و مشغول کامبیز تشکر کرد و به سمت سالن نشیمن حرکت کرد و من نیز به دن

صحبت شد و من کنار مبلی روبرویش ایستادم و به او که مشغول احوالپرسی با فرناز بود نگاهم میکردم.هنوز هم 

 نگران بودم،

کامبیز که ناراحتی را در چهره ام خواند با دست مرا دعوت به نشستن کرد.من نیز روی مبل نشستم.در بین 

جه شدم که گفت او هم خوب است، بله همین امروز همه چیز را به او گفتم و سپس مثل اینکه فرناز صحبتهایش متو

 شروع به صحبت کرده باشد کامبیز

نه هنوز کامال تمام نشده ،کمی طاقت داشته باش و پس از چند لحظه » سکوت کرده.و و پس از آن خندید و گفت:

 دخداحافظی کرد و گوشی را روی تلفن قرار دا

 «یک چیز را فراموش کردم به تو بگویم.»و در همان حال گفت:

 «چه چیز را؟» 

 «موضوع تو را با فرناز در میان گذاشتم.آن زمان که با آنها به شیراز رفتم همه چیز را برایش تعریف کردم.» 

 با تعجب گفتم حتی راجع به پیشنهاد پدرت و همین طور صیغه ی محرمیت

ی البته برای من اهمیت«به هر حال این رازی بود بین ما سه نفر قرار نبود کسی از آن باخبر شود. »نه آن را نگفتم:

 نداشت.

چون پدرم این طور خواسته بود به آن وفادار بودم. اما من فکر میکردم تو پیشنهاد پدرت ناراحتی و از روی ناچاری 

 آن را پذیرفتی.

می خواستم همان شب مخالفت میکردم.اما بعد ها متوجه شدم که تو در پدرم گفت که نظر ما مهم است و من اگر ن

 مورد من این طور فکر کرده ای به همین فکر کردم نامزدی فرناز سبب خوشحالیت می شود.
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 «آه راستی نگفتی؟»برخاستم و به طرف پنجره حرکت کردم و گفتم:

 «چه چیز را؟» 

 «میگردی؟ اینکه در ایران می مانی یا به کانادا بر» 

نه، دیگر قصد برگشتن به آنجا را ندارم.در ایران می مانم و به زودی البته به طور جدی و نه مثل گذشته در کارخانه » 

 «ی پدرم مشغول به کار می شوم.

خدا را شکر.فکر برگشتن تو به آنجا خیلی ناراحت کننده بود.از روزی که آمدی به خصوص در آن اوایل فکر این 

نه، من از همان که تصمیم گرفتم به ایران بیایم فکر برگشتن به کانادا را از سرم بیرون « » الفه ام کرده بود.موضوع ک

 کردم.حاال هم اگر بخواهم به آنجا بروم فقط به عنوان سفر نه زندگی.حاال دیگر نگران این موضوع نباش.

 «راستی تو درس نداری ؟ اصال برای چه به کتابخانه آمده بودی؟

 و این سوال او تازه موضوع آن کتاب را به خاطرم آورد و سریع به سوی کتابخانه حرکت کردم.

 8فصل 

بعد از ظهر روز پنج شنبه به همراه کامبیز به منزل فرشاد رفتیم.شب بسیار خوبی بود به ما خیلی خوش 

و کردیم، شام بسیار خوبی بود.گذشت.لحظات را با گفتن و خندیدن پشت سر گذاشتیم و شام را نیز با هم صرف 

آخر شب به خانه برگشتیم.آن شب آقای مالدوست نیز به دیدن یکی از دوستانش رفته بود وقتی ما برگشتیم او 

 هنوز نیامده بود.

من و کامبیز مشغول گفتگو بودیم تا اینکه او آمد و پس از نیم ساعت شب بخیر گفتم و به اتاقم رفتم.حدود دو هفته 

بی سپری کردیم.حاال دیگر رابطه ی من و کامبیز بسیار خوب بود.مدتی می گذشت که به جای پدرش او مرا را به خو

 به دانشگاه می رساند و بعداز ظهر نیز خودش به دنبالم می آمد.

هنگام برگشت به پارک می رفتیم و ساعتی را با صحبت کردن و صرف بستنی یا آب میوه و گاهی نوشیدن قهوه می 

دیم.گاهی هم در باغ به قدم زدن می پرداختیم و از گذشته های خودمان می گفتیم.حتی یک بار با او به پارک گذران

 سرنوشت سازم رفتیم و آنجا را به او نشان دادم و نیمکتی را که پدرش بر روی آن و کنارم قرار گرفته بود

و آقای مالدوست را در آن روز بارانی برایش  به او نشان دادم چند دقیقه ای روی آن نشستیم و من صحبتهای خودم

تعریف کردم.حاال دیگر به خوبی از عالقه ی من به آن پارک آگاه بود.احساس میکردم که او نیز به آن پارک عالقه 

 مند شده است.گاهی هم خودش پیشنهاد می داد که به آنجا برویم.

گذشت دو هفته، در صبح یکی از روزها که مسیر دانشگاه به هر حال مدتی را به خوبی سپری کردیم تا اینکه پس از 

را می پیمودیم، در بین راه آقای شریفی معلم خصوصی دوران دبیرستان را دیدم که در انتظار تاکسی در کنار خیابان 

 ودمبایستداه بود.قریبا یک سال بود که او را ندیده بودم.وقتی به او رسیدیم در حالی که تا حدودی هیجان زده شده 

 «لطفا نگه دار.او آقای شریفی است.» به کامبیز گفتم:

اما کامبیز بدون آنکه به صحبتهای من اهمیتی بدهد همچنان به حرکت ادامه داد.من که منظور او را از این عمل نمی 

 «چرا نگه نداشتی؟ ما می توانستیم او را تا قسمتی از مسیرش برسانیم.»دانستم گفتم: 

 «دیدن و صحبت کردن با او داری؟ اصال چرا این قدر هیجان زده شدی؟ چه تمایلی به» 

مثل اینکه تو فراموش کردی او سالها معلم من بوده و برای من بسیار زحمت کشیده است.من همه موفقیتم را مدیون 

 عملی را از تو او هستم.اما حاال تو برای رساندن او تا قسمتی از مقصدش خودداری کردی! اصال انتظار یر زدن چنین
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نداشتم کامبیز! تو کار اشتباهی کردی، او ما را دید حاال پیش خود چه فکری می کند؟ و چقدر ما را بی معرفت تصور 

 «می کند؟

 «هر فکری می خواهد بکند.اصال به ما چه ربطی دارد که او منتظر تاکسی است؟!»

د ای کاش اجازه داد بودی او را تا قسمتی از مسیر می تو مگر نمی دانی در این مسیر به ندرت تاکسی عبور میکن» 

 «رساندیم.به حال ما چه تفاوتی میکرد.ما که می خواستیم از این مسیر برویم.

تاکسی پیدا نمی شود که نشود! به ما چه ربطی دارد؟ این مشکل » این بار در حالی که به شدت عصبانی بود گفت: 

 «اوست خودش می داند!

رای وقتی ب«هرگز فکر نمیکردم تا این حد خودخواه باشی.برایت متاسفم!» نگ آمده بودم گفتم: من دیگر به ت

آخرین بار در آن صبح به چهره اش نگاه کردم غیر از خشونت و دلگیری هیچ چیز را مشاهده نکردم. حاال دیگر به 

 دانشگاه رسیده بودم و او با حالتی غیر عادی توقف کرد.

ج شدم و بدون آنکه به او نگاه کنم خداحافظی کردم.او هم بدون آنکه جوابی بدهد به سرعت دور من از اتومبیل خار

شد.من مسیر خیابان تا دانشگاه را با فکر کردن به عمل کامبیز پیمودم؛ با این فکر که شاید اگر آنطور اظهار 

 اند،خوشحالی نکرده بودم کامبیز آن طور عصبانی نمی شد و او را به مقصدش می رس

به در ورودی دانشگاه نزدیک شدم.بعداز ظهر پس از خارج شدن از دانشگاه انتظار داشتم طبق روزهای گذشته 

اتومبیل کامبیز را در آن سوی خیابان ببینم.اما این طور نشد.با خود گفتم شاید کاری برایش پیش آمده و نتوانسته 

 اهد رسید به سمت دیگر خیابان رفته در انتظار او ایستادم.خودش را به موقع برساند و با تصور اینکه به زودی خو

حدود نیم ساعت منتظر ماندم اما مثل اینکه قصد آمدن نداشت.آن موقع مشاجره ای را که صبح میانمان رخ داده بود 

به خاطر آوردم و با به خاطر آوردن آن به طور از آمدنش مایوس شدم و تصمیم گرفتم با یک تاکسی به خانه 

 رگردم. وقتی وارد سالن شدم برخالف انتظارم کامبیز را در آنجا هم ندیدم.ب

 «کامبیز خان منزل نیستند؟ » از اقدس خانم پرسیدم: 

 «نخیر خانم، یک ساعت است که ار منزل خارج شدند.

ساعت  من نیمکالم یک ساعت قبل او مرا به فکر فرو برد.یک ساعت قبل یعنی ده دقیقه قبل از تعطیل شدن من.اما 

هم در خیابان منتظرش ایستادم ، اما او را ندیدم.پس به دنبال من نیامده بود.به اتاقم رفتم و پس از تعویض لباسم 

 کتاب شعری را که روز قبل تهیه کرده بودم برداشته به سالن نشیمن بازگشتم.

 «بالتان نیامدند.مگر کامبیز خان به دن» اقدس خانم فنجان چای را مقابلم قرار داد و گفت:

 «نه نیامدند، من با تاکسی آمدم.

 او پس از شنیدم پاسخ بدون هیچ صحبتی به آشپزخانه رفت.من کتابم راب باز کرده به خواندن اشعار آن پرداختم.

هنوز چند صفحه ای از آن را نخوانده بودم که کامبیز وارد شد.آن طور که به نظر می رسید قصد صحبت کردن 

من مایل بودم بدانم او کجا بوده است تر جیح دادم با برداشتن قدم اول برای صحبت آن حالت قهر را از نداشت و 

 بین ببرم.به همین منظور ابتدا سالم کردم.

به حال  ممکنه بفرمایید تا» او سالمم را به سردی پاسخ گفت و پس از آن قصد رفتن به اتاقش را داشت که من گفتم:

 «کجا بودید؟

 «کجا بودن من به شما مربوط می شود؟»ز ادامه راه منصرف شد و به ستون پلکان تکیه داد و با حالتی خاص گفت: او ا
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بله، چون حدود نیم ساعت مرا روبه روی دانشگاه منتظر گذاشتی.اگر گفته بودی نمی آیی من آن همه مدت در » 

 «شد؟ آنجا منتظر نمی ماندم.حاال هم کجا بودن تو به من مربوط نمی

مجبور نبودی منتظر بمانی. من اگر قصد آمدن داشتم مثل همیشه چند دقیقه قبل از تعطیل » با بی تفاوتی پاسخ داد:

 «شدنت بودم.

 «که این طور، پس این موضوع را به خاطر می سپارم و دیگر در آنجا منتظرت نخواهم ماند.

 9فصل 

ندیدم به همین خاطر دیگر منتظر آمدن او نشدم و خیلی سریع با روز بعد نیز اتومبیل کامبیز را جلوی دانشگاه 

تاکسی به خانه برگشتم.وقتی به منزل رسیدم نه تنها کامبیز بلکه فرشاد و پرستو و همچنین فرناز و شهرام نیز در 

 کردم هیسالن پذیرایی حضور داشتند.با همه ی آنها احوالپرسی کرده بدون هیچ صحبتی با کامبیز از آنها عذر خوا

و به منظور تعویض لباس به اتاقم رفتم.پس از چند دقیقه به آنها پیوستم و در کنار پرستو نشستم.اما هنگام نشستن 

متوجه نشدم که درست روبروی کامبیز نشسته ام و زمانی پی به این موضوع بردم که پس از نشستن به محض اینکه 

 لی این بار من بودمسرم را بلند کردم.نگاهم با نگاهش گره خورد، و

 «شما تعطیل شدید؟» که با بی تفاوتی نگاهم رتا از او گرفتم و به فرناز دوختم.از او پرسیدم:

 و این جمله را با لبخند ادا کرد.« نه به خودم مرخصی دادم.» 

م این سه روز من در هفته فقط سه روز کالس دارم و چهار روز دیگر را تعطیل هستم.از شانس خوب» سپس ادامه داد:

را هم باید به صورت یک روز در میان به دانشگاه بروم.و چون تا به حال غیبت نداشتم از این سه روز هم صرف نظر 

کردم و به تهران آمدم.فکر نمی کنم سه روز غیبت در یک ترم ایجاد مشکل کند.دلم هم خیلی تنگ شده بود ، دیگر 

 نتوانستم طاقت بیاورم

 به تهران آمدیم.شما چطور؟ هر روز کالس داریدو دیروز با شهرام 

 «نه، من روزهای شنبه، سه شنبه و چهار شنبه کالس دارم.» 

در همین هنگام آقای مالدوست وارد شد و پس از سالم و احوالپرسی با مهمانان از من خواست که با به سالن نشیمن 

 «اتفاقی افتاده؟» م:بروم.در ابتدا نگران شدم.وقتی نزدیک تر رفتم، آرام پرسید

 «بله ، اما یک اتفاق خوب، البته نه اتفاق، بلکه یک خبر خوب.اگر می خواهی بدانی با من به سالن نشیمن بیا!» 

از مهمانان عذر خواهی کرده وارد سالن نشیمن شدم.به محض ورود گلی خانم را دیدم که در انتظار ورود من نشسته 

 اشتم خیلی خوشحال شده با سرعت به طرف او دویدم.بود.من که انتظر دیدن او را ند

نمی دانم به تو چه بگویم، همین قدر بدان که بی وفایی! خودت بگو، چند ماه است » او مرا در آغوش کشید و گفت:

 «سراغ مرا نگرفتی.

ای حال شما را از آق آه گلی خانم! شما می دانید چرا به فروشگاه نمی آیم.پس مرا بی وفا ندانید! باور کنید هر شب» 

 «مالدوست می پرسم.مگر نه عمو جان؟

بله همین طور است گلی خانم! ثمره جان بی وفا نیست.او هر شب راجع به شما از من سوال می کند و جویای » 

احوالتان می شود.او از فروشگاه خاطره ی خوبی ندارد و اگر من هم به جای او بودم به آنجا نمی آمدم.اگر هم به 

 « ی شما بودم خودم برای دیدن ثمره زود به زود اقدام میکردم.جا

 «درسته.حق باشماست. قول میدهم بعد از این بیشتر به دیدن ثمره بیایم.البته اگر شما زحمت بکشید و مرا بیاورید.»
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 «آورد.به هیچ وجه زحمتی نیست،شما هر زمان مایل بودید ثمره را ببینید به من بگویید.من شما را خواهم »

و در همین هنگام کامبیز وارد سالن شد.پس از احوالپرسی مختصری با گلی خانم نگاه همراه با «متشکرم آقا.» 

پرسش را به پدر دوخت و آقای مالدوست که می دانست گلی خانم و کامبیز تا به حال همدیگر را ندیده اند، آنها را 

 به یکدیگر معرفی کرد.

خانم هستند به طور حتم تا به حال تعریفشان را زیادشنیدی و گلی خانم! ایشان پسر من  کامبیز خان! ایشان گلی» 

 «کامبیز هستند.فکر نمی کنم تا به حال او را دیده باشید؟

 «نه آقا ندیدم» 

 «از آشنایی با شما خوشحالم.» و خطاب به کامبیز گفت:

 تمن هم همینطور خانم، در این خانه صحبت از شما زیاد اس» 

 «امشب گلی خانم مهمان ما هستند.ثمره جان از مهمانت خوب پذیرایی کن!» و سپس آقای مالدوست گفت:

من باید به دیدن یکی از دوستانم بروم، کار مهمی با او دارم.مرا ببخشید گلی خانم! و سپس خداحافظی کرد و از 

گلی خانم بپرسم که آیا مایل است به سالن منزل خارج شد.کامبیز نیز به سالن پذیرایی بازگشت.قصد داشتم از 

 پذیرایی برویم تا با مهمانان دیگر آشنا شود

که ورود فرناز به سالن نشیمن و همراهی دیگران با او،مرا منصرف کرد.آنها پس از آشنایی مختصری با گلی خانم 

پرداختم.ما تا موقع شام  عذرخواهی کرد و به اتاقش رفت.من نیز با آرامش کامل به صحبت کردن با گلی خانم

 صحبت می کردیم

و پس از صرف شام وقتی آقای مالدوست آمد چند ساعتی را نیز به گفتگو با او نشستیم و صبح روز دوشنبه گلی خانم 

همراه آقای مالدوست به فروشگاه برگشت.کامبیز نیز طبق معمول به کارخانه رفت.من هم از صبح تا بعد از ظهر با 

 رم بودمکتابهایم سرگ

و بعد از ظهر که از درس خواندن خسته شده بودم تصمیم گرفتم به باغ بروم.توپ والیبال را برداشتم و با وجود 

تمایل بسیار برای بازی، کسی را نمی یافتم و چاره ای نبود جز آن که با زدن توپ به زمین خودم را سرگرم 

 کنم.مدت زیادی از زمان ورودم به باغ نگذشته بود

صدای چند بوق پی در پی به گوشم رسید و پس از آن کمال آقا به سرعت از آن سوس ساختمان به سمت در باغ  که

حرکت کرد.متوجه شدم کامبیز آمده است او پارک اتومبیل را به کمال آقا واگذار کگرده و خودش به طرف 

 ساختمان حرکت کرد وقتی به من رسید

کنارم گذشت.با به هم خوردن در ساختمان دلم به شدت گرفت.هرگز فکر با بی تفاوتی و با نگاهی مختصر از 

نمیکردم روزی فرا رسد که تا این حد بی تفپاوت از کنارم بگذرد. پس از رفتن او به ساختمان من نیز دیگر تمایلی به 

 حضور در باغ نداشتم توپ را به کناری انداخته به سمت ساختمان حرکت کردم.

خانم چای » مشغول صرف چای بود.به محض ورودم اقدس خانم از آشپزخانه خارج شد و گفت:او در سالن نشیمن 

 «میل دارید؟

 «نه، متشکرم»و من با گفتن 
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مسیر اتاقم را در پیش گرفتم.فردا بدون هیچ تصوری باعجله از دانشگاه خارج شدم.قصد داشتم برای گرفتن تاکسی 

شنیدن صدای بوقی توجهم را به سمت آن جلب کرد.وقتی به سمت راست  اقدام کنم که توقف اتومبیلی در کنارم و

 خود نگاه کردم اتومبیل کامبیز را دیدم.

باور کردن آن کمی مشکل بود.او کمی آنطرف تر پارک کرده و وقتی متوجه شده بود برای گرفتن تاکسی به آن 

جه ی خود کرد.وقتی سوار شدم این بار بدون آنکه طرف خیابان می روم با اتومبیل به من نزدیک شد و با بوق مرا متو

 منتظر شنیدن کالمی از من باشد سالم کرد.

مگر  »من نیز با حالتی عادی فقط به سالمش پاسخ گفتم.برای چند لحظه سکوت میانمان برقرار شد.پس از آن گفتم:

 «فرناز رفته است؟

 «؟نه ، تازه روز سوم است.چه عجله ای برای رفتن او داری» 

 «عجله ندارم، فقط تعجب کردم.فکر کردم شاید او رفته است که به دنبال من آمدی؟» 

با توقفی که کرد یک لحظه احساس کردم تصادف کردیم و چیزی به برخورد سرم با شیشه نمانده بود که خودم را 

مکنه است تو اصال صحبت م»کنترل کردم.می خواستم از او بپرسم چه اتفاقی افتاده که فریاد او مرا ساکت کرد.

نکنی؟چون آدم را از انجام هر کاری حل خوب و بد؛ پشیمان میکنی.من نمیدانم آمدن او به تهران چه ربطی به آمدن 

 «من به دنبال تو دارد.مثل اینکه تو عادت داری مسائل بی ربط را به هم مربوط سازی.

خسته شود و سکوت کند و آن وقت من شروع به مثل همیشه در سکوت به صحبتهایش گوش سپردم تا زمانی که 

صحبت کردم.اما مثل اینکه او دست بردار نبود و هیچ تمایلی به سکوت نداشت.پس تا رسیدن به خانه هیچ نگفتم.تا 

 اینکه کمال آقا در را باز کرد.

اده نداشت ابتدا مرا پیاین بار او مایل بود خودش اتومبیل را به پارکینگ ببرد این طور که به نظر می رسید خیال 

کند.پس منتظر توقف اتومبیل در پارکینگ شدم.سپس هر دو با هم خارج شدیم.دیگر آرام شده بود، من ترجیح 

 دادم سکوت کنم.

از آن هراس داشتم که مبادا دوباره صحبتی کنم که موجب عصبانیت او شود.در حال پیمودن مسیر پیاده رو بودیم که 

 «ت کنی؟خیال نداری صحب» گفت:

 ابتدا سکوت کردم و هیچ نگفتم.

 «فکر میکنم از تو سوال کردم؟»

 «می خواهم ثابت کنم،صحبت نکردن من کاری غیرممکن نیست و اگر مایل باشی می توانم صحبت نکنم.»

 «اما من نخواستم که صحبت نکنی، فقط می خواهم دست از کنایه هایت برداری.» 

 «کن آنچه که گفتم عقیده ام بود. من اهل کنایه نیستم، باور» 

 «پس اگر ناراحت نمی شوی باید بگویم از عقایدت متنفرم!»

 «از حدس من متنفری.اما دفاعت از او یکی از عالئم اثبات عقیده و حدس من است.»

ه خودم بت بمن از او دفاع نمی کنم، بلکه مایل نیستم راجع به من اینطور فکر کنی.در واقع از افکار نادرستت نس» 

بیزارم.تو با اظهار عقیده ات و همچنین برخوردهایت با من، مرا آزار می دهی.متاسفانه روزی را تو را دیدم فکر 

 «نمیکردم دارای چنین خصوصیاتی باشی.

 «حاال پشیمانی؟» 
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 .«نطور نباشیاگر پشیمان بودم حاال اینجا نبودم.فقط می خواهم که ای» نگاه خشونت باری به من انداخت و گفت:

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

ایام امتحانات بود،آن روز در بازگشت از آخرین امتحان آقای مالدوست به دنبالم آمد.پس از پارک اتومبیل در حین 

اد ین سوال یثمره امروز می خواهم برای اولین بار تز گذشته ات بپرسم.البته قصد من از ا»قدم زدن در باغ گفت: 

 آوری خاطراتت نیست، بلکه می خواهم از آن به عنوان وسیله ای در جهت بهتر ساختن آینده ات استفاده کنم.

گرچه آینده ی تو بسیار زیبا و روشن به نظر می رسد، اما شاید با وجود بعضی ها بهتر از این جلوه کند.البته اگر به 

 «سوال من پاسخ دهی و چیزی دستگیرمن شو.

 «بسیار خوب.عمو جان، بفرمایید.منتظر شنیدن سوالتان هستم.» 

می خواهم نحوه ی چگونگی جدایی از پدر مادرت را برایم شرح دهی.آیا آنها به راستی از دنیا رفتند و یا فقط در » 

ای پیدا می برنظر تو مردند.از طرفی فکر میکنم که از دنیا رفتند چون تو هرگز راجع به آنها صحبت نکرده هیچ اقدا

کردن آنها نمی کنی و از طرف دیگر تو هرگز نخواستی بگویی چگونه از آنها جدا شدی و مرا از مرگ آنها مطمئن 

نکردی.آن روز در پارک فقط گفتی نزد خانواده ای سپرده شدی.اما چگونگی آن را برایم توضیح ندادی و این تنها 

 «دی.دلیلی است که در مرگ آنها مرا دچار تردید کر

 توضیح ندادم.چون از توضیح دادن آن متنفر بودم.اما حاال برای شما می گویم: » 

همانطور که گفتید خانواده ی من تنها در نظر من مردند و حاال از آنها هیچ خبری ندارم.حتی نمی دانم زنده هستند یا 

ن آن موقع فقط شش سال داشتم ابتدا پدر مرده.به هر حال اهمیتی ندارد.از آن زمان هم چیز زیادی به خاطر ندارم.م

 و مادرم از هم جدا شدند و پس از آن یک خاطره ی تلخ را به خاطر می آورم

آن هم در روزهای آخر بود که پدر مادرم در منزل جدید مادرم با هم مشاجره سختی داشتند که فکر میکنم به خاطر 

داشت مرا به دیگری تحمیل کند.بعد از آن روزی را به برعهده گرفتن سرپرستی من بود و هر یک از آنها قصد 

خاطر دارم که مردی غریبه به خانه ی ما آمد و پس از رفتن او،بین پدرم و همسرش صحبت از من بود و فردای آن 

 روز بود

مرا  اکه به خانواده ای بی رحم سپرده شدم.اگر حقیقت را بخواهید باید بگویم که خودم هنوز درست نمی دانمکه آهن

به عنوان فرزندان پذیرفته بودند یا یک خدمتکار؟اما به خاطر دارم که آن زن به پدرم گفت از او مثل فرزندمان 

 مراقبت می کنیم.خیالتان راحت باشد.اما آنچه که به خوبی از پدرم به یاد دارم قولی بود که وقت رفتن به من داد.

د می برد.اما به قول خود وفا نکرد.به همین دلیل بود که بدرفتاری آن او گفت که به زودی سراغم می آید و مرا با خو

زن و مرد برایم تعجبی نداشت.چون پدرم هم مثل هم مثل آنها بو.تازه من فرزند حقیقی او بودم،اما او هرگز به 

 دنبالم نیامد.بنابراین چه توقعی می توان از خانواده ای داشت

آن روز هرگز ندیده بودند و هیچ احساسی هم نسبت به من نداشتند؟ به همین که خودشان فرزند داشته و مرا تا 

خاطر بود که هرگز نخواستم بفهمم به چه منظور و یا بهتر بگویم با چه عنوانی در آن منزل مانده ام.تازه اگر هم می 

 «خواستم بفهمم کسی نبود برایم بگوید.

 «نها به خاطر می آوری؟بسیار خوب.حاال بگو بدانم، چیزی از چهره ی آ» 

 «بگذارید تنها شخصی باشید که این موضوع را با شما در میان می گذارم.من یک عکس از آنها دارم.»

 «تو یک عکس از آنها داری؟این را جدی می گویی؟!»
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 بله باور کنید.» 

 «چرا تا به حال این را نگفته بودی؟« » 

 «ید و نپرسیده بودید!چون شما تا به حال نخواسته بودید بدان» 

بسیار خوب، حاال چطور؟آن عکس را به من نشان می دهی؟خواهش می کنم به من اطمینان کن و حتم داشته باش »

 «این راز بین ما می ماند!

من به شما اطمینان دارم.و نشان دادن آن عکس هم برایم اهمیتی ندارد،اگر قصد پنهان کردن آن را داشتم امروز »

آن نمی بردم.حاال اگر می خواهید آن را ببنید باید به اتاقم برویم.البته آن عکس مربوط به زمانی است که  هم نامی از

 من سه ساله بودم.زمانی که پدر مادرم در اوج جوانی به سر می بردند.هر دو وارد اتاق شدیم.

 «بسیار خوب دخترم،حاال آن عکس کجاست؟»او گفت:

 «کهنه را از میان وسایلم پیدا کنم. کمی صبر کنید،باید آن کیف» 

کمی داخل کمد را جستجو کردم و باالخره آن کیف را که در چمدان پنهان کرده بودم یافتم.عکس را ازآن خارج 

ید عمو بفرمای«شما تنها کسی هستید که پس از سالها این عکس را می بیند و آن را به او دادم و گفتم»کرده گفتم:

 جان.

مادر بی وفای من آشنا شوید.آیا در صورت مهربان این مرد اثری از دروغگویی و بی محبتی و یا در  با چهره ی پدر

 «چهره ی این زن اثری ا نامهربانی و بی وفایی می بینید؟

هنگام دیدن عکس چهراش کامال عجیب بود.او با ناباوری به عکس خیره شده بود و فقط یک جمله از زبان او شنیدم 

را فراموش نخواهم کرد.گرچه فکر می کنم در آن لحظه که به سوال من آن پاسخ زیبا را داد خودش که هرگز آن 

 «درون انسانها را نمی توان از طریق چهره شان شناخت.»متوجه ی آن نبود و در دنیایی دیگر سیر میکرد.او گفت:

 «ویی؟این دختر کوچولوی سه ساله ت»پس از چند لحظه نگاهی به من انداخت و گفت:

 «بله عمو جان!من هستم. می بینید که حاال بزرگ شدم.ظاهر چهره ام شبیه چهره ی پدر مادرم هست.»

من  حدس»سپس گفت:« او بدون هیچ صحبتی مرا در آغوش کشیده بوسید و برای چند لحظه مرا در آغوشش فشرد.

 «درست بود به من تبریک بگو!

تعجب نکن »ط نگاه میکردم.او که متوجه ی این موضوع شده بود،گفت:و من با تعجب از رفتار غیر عادی او ،فق

 «عزیزم.به زودی همه چیز را می فهمی.

 اشک در چشمانش حلقه زده بود و وقتی دستانم را در دست گرفت احساس کردم با انجماد فاصله چندانی ندارد.

س چه چیز وجود داشت که تا این حد شما را مگر در این عک»از او دلیل آن همه تغییر و تحول را پرسیدم و گفتم:

 «آشفته کرده است؟

 «عجله نکن دخترم،عجله نکن به زودی می فهمی.فقط امیدوارم بتوانی درک کنی!»فقط گفت:

اما مثل اینکه او نیز همچون کامبیز خیال داشت کمی مرا در فکر باقی بگذارد و بعد موضوع را برایم شرح دهد.در آن 

به خاطر آوردم که کامبیز به من گفت:خبری دارم که فکر میکنم.بیش از همه موجب خوشحالی تو موقع روزی را 

 شود،اما جاال نمی گویم و با این حرف مرا در فکر فرو برد.
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سرانجام آن خبر که خبر نامزدی فرناز بود از آقای ممالدوست شنیدم.حتی آن وقع نفهمیدم که این خبر همان خبری 

خیال داشت مرا از آن مطلع کند.به هر حال باید صبر میکردم تا زمانی که آقای مالدوست خودش است که کامبیز 

 از اتاق خارج شد« امیدوارم بتوانی درک کنی»موضوع را برایم تعریف کند.او پس از گفتن:

الن شدم د سو من نیز پس از گذاشتن عکس در کیف به سالن نشیمن رفتم.حاال دیگر کامبیز هم آمده بود.وقتی وار

متوجه ی سوال کامبیز از پدرش شدم.او هم مثل من می خواست دلیل خوشحالی پدرش را بداند.اما آقای مالدوست 

 «عجله نکن پسرم!به زودی می فهمی.»همان پاسخ را به او داد:

س خانم در این هنگام کامبیز متوجه ی من که داشتم از پله ها پایین می آمدم،شد.آقای مالدوست صبح از اقد

؟دلیل چی شده»خواسته بود که کیک درست کند، به همین خاطر به آشپزخانه رفت.پس از رفتن او کامبیزپرسید:

 «خوشحالی و هیجان پدرم چیست؟او از اتاق تو می آمد،چیز خاصی به او گفتی؟

 «،به زودی می فهمی.نه من نمیدانم وقتی هم که سوال کردم،پاسخ تو را شنیدم.و با خنده اضافه کردم،عجله نکن» 

 «پس تو هم مثل من در انتظار فهمیدن بمان.»

 راهی اتاق شد«بسیار خوب»کامبیز با گفتن:

 کیک هم آماده شد.ببینم ثمره تو هم میتوانی کیک».آقای مالدوست به سالن نشیمن بازگشته کنارم نشست و گفت:

 «ار دوست دارم،تو چطور؟بپزی؟کیکهای اقدس خانم که حرف ندارد؟من کیک های او را بسی

بله عمو جان،درسته.اقدس خانم در کیک پختن مهارت فراوانی دارند.اگر فرصتی به دست آورم دفعه ی دیگر در »

هنگام کیک پختن در کنارشان می مانم تا پختن آن را یاد بگیرم.بعد از آن دیگر خودم برایتان کیک می 

 «پزم.چطوره؟

 «بدانم برای تعطیالتت چه برنامه ای داری؟ بهتر از این نمیشود.حاال بگو»

 «راستش هنوز خودم هم نمیدانم.یعنی هنوز برنامه ریزی نکردم.»

پس پیشاپیش بگویم برای چند هفته ی اول آن تصمیمی نگیر،چون خیال دارم تو را به شمال ببرم.البته به کامبیز هم »

ه بیشتر است.عالوه بر خانواده ی خانم سلطانی اشخاص مرخصی می دهم.این دفعه تعداد مهمانان از دفعه ی گذشت

 «دیگری همراه با ما می آیند.

 «منظورتان چه کسانی هستند عمو جان؟حتما خانواده ی برادر همسرتان هستند.درسته؟»

 «نه،شاید برادرم و همسرش به ایران بیایند.البته به طور حتم می آیند.»

 «اد صحبت کرده است.خیلی مایلم آنها را از نزدیک ببینم.آه چه خوب.کامبیز راجع به آنها زی»

 «واقعا این طور است؟! می خواهی آنها را ببینی؟!» 

 «بله،مگر اشکالی دارد؟»

در این هنگام اقدس خانم مشغول چیدن بشقابها روی میز بود و آقای مالدوست بدون پاسخ دادن به سوال من 

 «کامبیز کجاست؟»پرسید:

 «در اتاقش هست.االن او را خبر میکنم.فکر میکنم »

 «کمک نمی خواهی؟»چند ضربه به در اتاقش نواخته سپس وارد شدم.او مشغول جمع آوری وسایل روی میزش بود. 

 «نه،متشکرم.»

 حاال به سالن نشیمن بیا.« پس جمع آوری آنها را به بعد واگذار کن!»
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 «بسیار خوب،برویم.« »ست.عمو جان منتظر ما هستند.اقدس خانم کیک پخته ا

آن روز هم کیک اقدس خانم مثل همیشه خوردنی و خوش طعم بود.در حین صرف کیک آقای مالدوست به اقدس 

 «لطف کنید در مدت تعطیالت ثمره،پخت انواع کیک ها و شیرینیها را به او یاد دهید.»خانم گفت:

 «چشم آقا.»

 «ه را که می دانم به ایشان یاد میدهم.البته دست پخت من که تعریفی ندارد.اما آنچ

شکسته نفسی نکنید اقدس خانم.دست پخت شما بسیار خوب است. و اما در مورد آشپزی، فکر میکنم ثمره خودش »

 «مهارت داشته باشد و نیازی به یادگیری ندارد.درسته؟

سر فرصت خیال دارم از اقدس آه عمو جان مهارت نه، من مبتدی هستم.از آشپزی هم چیز زیادی نمی دانم.اما »

 «خانم و دست پخت خوبشان استفاده کنم.نظر شما چیست اقدس خانم؟مرا به شاگردی می پذیرید؟

 «خواهش میکنم خانم.بیش از این شرمنده ام نکنید.شما خودتان استادید.» 

 یلی فردا با من و کامبیز بهبسیار خوب بهتر است صحبت از آشپزی را همین جا خاتمه دهیم.حاال می خواهم بدانم ما»

 «شرکت بیایی؟

 «البته که مایلم عمو جان.اگر اجازه بدهید حتما با شما می آیم.»

پس کامبیز! شما ثمره را همراه خودت به شرکت ببر.چون من طبق معمول اول به مزار مادرت می روم.تو که خیال »

 «نداری بیایی.درسته؟

 «ه ی بعد با شما می آیم.بله، فردا کارم زیاد است اما دفع»

 «خیلی خوب.پس برنامه ی فردا هم مشخص شد و ثمره هم مجبور نیست در خانه تنها بماند.»

من نیز پس از مطمئن شدن از رفتن به کارخانه خیلی خوشحال بودم.مدت زیادی بود که به آنجا نرفته بودم و و حتی 

تمایلم به رفتن تنها به خاطر دیدن روش کار او بود.به هر حال کار کردن کامبیز را در آنجا ندیده بودم.در حقیقت 

 «قبال اینجا آمدی.درسته؟»صبح پنجشنبه با او به کارخانه رفتم.کامبیز گفت:

 «بله، چند فعه آمدم.اما از سال گذشته تا به حال دیگر نیامده بودم.»

را مالقات کردم.ودر بین آنها یکی از مهندسین  در حین گذر از مسافت میان دفتر تا محل کار کامبیز،تمامی کارگرها

جوان که سال گذشته زیاد در مورد کارش برایم توضیح داده بود، بیش از دیگر کارگران هیجان زده گشت و به 

 احوالپرسی با من مشغول شد.در این هنگام چهره ی

ن هیچ توجه ای به کامبیز و کامبیز که خیلی تعجب کرده بود زیاد راضی به نظر نمی رسید و مهندس هم بدو

مدت زیادی است که به اینجا نیامدید.مثل اینکه دفعه »حضورش مرتب درباره ی سال گذشته صحبت میکرد.او گفت:

 «پیش خیلی بد گذشته است.ما مشتاق بودیم زودتر از این شما را مالقات کنیم.

آمده است.سعی میکردم صحبتی نکنم و تنها با  من که می دانستم کامبیز،هم عجله دارد و هم از پرحرفی او به تنگ

تشکری مختصر به او پاسخ دهم بلکه زودتر به صحبتهایش خاتمه دهد.اما گویا دست بردار نبود.سرانجا کامبیز 

 نتوانست تحمل کند

 «عذر می خواهم مهندس،اگر کاری ندارید ما مرخص شویم.کارهای من کمی عقب است برویم ثمره!» و گفت:
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یز اظهار خوشحالی از مالقات مجدد، با کامبیز همراه شدم.این بار بیش از گذشته، دیدن کارخانه برایم لذت و من ن

بخش بود.به خصوص توضیحات کامبیز در مورد دستگاهها.خود انیز خیلی سریع و با دقت کارش را انجام مسی 

 داد.دیدن کار او از نزدیک برایم بسیار جالب بود.

ا یک کامبیز و یا فقط شخص مورد عالقه ام نبود، هر روز که می گذشت شناختم نسبت به او بیشتر حاال دیگر او تنه

می شد.تا آن روز او زا فقط به عنوان مردی مغرور نه خودخواه و کامال جدی، و در عین حال بسیار رئوف و مهربان 

 می شناختم.این خصلتی بود در وجود او که شاید اگر کسی

ی دید هرگز آن را باور نمی کرد.او تکیه گاهی بود بس محکم که می توانستم به او تکیه کنم و این را چهره ی او را م

مدتها پیش دریافته بودم.حاال دیگر با وجود او خود را در هیچ شرایطی جز زمان دلگیری از او تنها احساسنمیکردم. 

 او مردی بود کامال مناسب برای یک زندگی.

و همچنین مهندسی جدی در کار و بسیار وظیفه شناس.حس وظیفه شناسی و تعصب و غیرت  شریک و دوستی واقعی

با چهره ی مغرور و جدی اش کامال هماهنگی داشت.اما مهربانی و دلسوزی را فقط زمانی می توان در وجود او دید که 

 دموقعیتی پیش بیاید و تا آن زمان هرگز باطن خود را نشان نمی دهد.پس باید روبرو ش

تا فهمید و من نیز روبرو شدم تا فهمیدم.آن زمان که کارگری در هنگام انجام وظیفه پایش آسیب دید غم و اندوهی 

آنچنان بر چشمان کامبیز حکومت میکرد که باور آن هنگام شنیدن از زبان دیگران غیر ممکن بود و من از جمله 

 اشخاصی بودم که اگر آن روز در کارخانه حضور نداشتم

از نزدیک اهد ماجرا نمی بودم هرگز آن را باور نمیکردم.لحظه ای که این خبر ناراحت کننده به گوش کامبیز  و

رسید شاید ده ثانیه هم طول نکشید که خودش را به محل حادثه رساند و خیلی سریع آن کارگر را که سابقه ی کاری 

ه به خیر گذشته بود، اما تا مدتها پایش در گچ بود و طوالنی در آن کارخانه داشت به بیمارستان رساندند.خوشبختان

 چند ماه قادر نبود

به سرکارش برگردد.به هر حال پس از انتقال او به بیمارستان تنها شخصی که هر روز به او سر می زد.و از حال او با 

ودش هم از درون تنها خبر می شد کامبیز بود و من این موضوع را از زبان آقای مالدوست شنیدم.از کسی که حتی خ

 پسرش باخبر نبود و او را همانگونه ی شناخت

که من می شناختم.در حالی که من مدتی کمتر از یک سال بود که با کامبیز از نزدیک آشنا شده بودم، اما پدرش 

اجازه  حتیسالها با او زندگی کرده بود.پس هیچ تفاوتی میان من و آقای مالدوست نبود و کامبیز در تمام مدت عمر 

 نداده بود پدرش او را به خوبی بشناسد.

ولی یک نفر بو که او را به خوبی می شناخت و او کسی جز فرناز نبود.زمانی که آقای مالدوست از محبت های کامبیز 

 در حق آن کارگر آسیب دیده صحبت میکرد و

 از آن اظهار تعجب می نمود تنها فرناز بود که

یز را نشناختید.باید بگویم من همیشه ناراحتی هایم را با تنها کسی که در میان می گذاشتم متاسفم هنوز کامب»گفت:

کامبیز بود.من با او صحبت میکردم و ناراحتیها و مشکالتم را به او میگفتم و از او راه حل می خواستم.شاید هیچ کس 

 یم را درک کند.به خوبی او نمی توانست مرا در مشکالتم یاری دهد و یا خوب معنی حرفها
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بنابراین عمو جان به شما توصیه میکنم پس از این در شناختن پسرتان بیشتر بکوشید.سپس نگاه سرشار از معنیش 

را به من دوخت و گفت:دختری خوشبخت تر از همسر او وجود نخواهد داشت.اما امیدوارم که او زودتر از شما و در 

 ،عمو جان!و عقیده اش را بر مبنای ظاهر خشکمدت زمان کمتری به شناخت کامبیز دست یابد

و مغرور او ابراز نکند و برای اظهار عقیده در مورد او تعجیلی نکند و بداند که با مردی واقعی روبه رو است.مردی که 

در وفاداری و اظهار محبت بی همتاست.ولی هرگز نباید عالقه و محبت را در چهره ی او جستجو کند چون در این 

 «حتمال یافتن آن بسیار کم است.صورت ا

آن روز پس از بازگشت از منزل خانم سلطانی صدای فرناز همچون ضبط صوتی به طور مدام در گوشم زمزمه 

 «محبت را نباید در چهره ی او جستجو کرد، وفاداری بی همتا.تکیه گاهی محکم و حاللی بادرک.»میکرد:

از خود گله داشتم.چرا پیش از این او را نشناخته بودم و چرا اینها را در باغ مرتب این جمالت از ذهنم می گذشتند.

 باید از زبان فرناز بشنوم؟ چرا خود به آن پی نبرده بودم؟

چرا نمی خواستم باور کنم به راستی دوستم دارد؟ چرا عالقه را از چهره ی او طلب میکردم و چرا وقتی آن را نمی 

تم و برای رهایی از ناامیدی سعی میکردم آن را بی اهمیت جلوه دهم.آن زمان که یافتم نومید و خسته از آن می گذش

 با سردی رفتار او مواجه می شدم بیزار می گشتم،

چرا نمی خواستم درک کنم که در پشت این چهره ی مغرور و خشک ، قلبی سرشار از عشق نهفته است؟ چرا گاهی 

را بر می گزیدم و در صدد فراموش کردن او بر می آمدم؟ حاال دیگر  که دیگر تحمل آن برایم ناممکن بود راه فرار

 هیچ یک از آنها اهمیتی ندارد و مهم این است

که من تاز درون او و با خصوصیاتش آشنا شدم و اگر گاهی با خشونت او یا سردی رفتارش مواجه می شوم دیگر 

حمقانه ای مانند؛دیگر مثل گذشته نیست، او تغییر کرده مجبور نیستم رنجی به آن دشواری را تحمل کنم و با افکار ا

است، شاید دیگر مرا نمی خواهد و یا شاید از من خسته شده است،خود را آزار دهم.حاال همه چیز را می توانم تحمل 

ر رسیده خکنم.حتی می توانم او را به طور کامل درک کرده با او کنار بیایم.در این هنگام از میان گلها گذشته و به است

 بودم،

روی نزدیکترین صندلی نشستم و به آب درون آن خیره شدم.حاال کامبیز برایم حکم آن آب را داشت؛ کامال پاک و 

زالل.برای نخستین بار به آن آب خیره شدم و برای نخستین بار متوجه ی پاکی و زاللی آن شدم.در این هنگام آقای 

 در مرا متوجه ی او ساخت.نزدیک آم مالدوست وارد باغ شد و صدای برهم خوردن

 «ثمره؟!»د و در کنارم روی صندلی نشست.آنگاه مثل اینکه مدتها در پی چنین فرصتی بوده شروع به صحبت کرد.

 «بله عمو جان!»

 «می خواهم راجع به موضوع مهمی با تو صحبت کنم.»

 «موضوع مهم؟!»

 «کنم.امیدوارم بتوانی آن را باور کنی و از همه مهمتر آن را بپذیری.بله، در حقیقت خیال دارم رازی را برای تو فاش »

 «بسیار خوب، بفرمایید! سرا پا گوش هستم.لطف کنید و بیش از این مرا در انتظار نگذارید و رازتان را فاش کنید.»

 «باشد.می گویم.اما اول به یک سوال پاسخ بده! هیچ تمایلی به پیدا کردن خانواده ات داری؟»

لطف کنید و جواب آن را نخواهید.اگر به سوال شما پاسخ بدهم ممکنه مرا دختری بی احساس و کینه توز کنید، اما »

 «من نه بی احساسم و نه کینه توز.فقط نمی خواهم دیگر به چنین موضوعی فکر کنم.
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ن پاسخهای تو از گفتن بسیار خوب.من هم ترجیح می دهم دیگر از تو سوالی نکنم. چون می ترسم بعد از شنید»

حقیقتی که تازه به آن دست یافتم منصرف شوم.حاال بگذار بدون هیچ مقدمه چینی بگویم که تو....تو برادر زاده ی 

 «حقیقی من هستی!

رتان را منظو»با شنیدن این جمله بی اختیار ایستادم.باور کردنی نبود.آقای مالدوست، عموی من! نه غیر ممکن است! 

 «مو جان! خواهش میکنم واضح تر صحبت کنید!نمی فهمم ع

 «خیلی خوب.بنشین و سعی کن خونسرد باشی تا من بتوانم راحت تر صحبت کنم. اینطوری که نمی شود.»

 «بسیار خوب»

حاال به روزی که تو را در پارک دیدم بر میگردم.به خاطر داری که اسمت را از تو پرسیدم؟ وقتی نام ثمره را شنیدم »

لحظه ای در فکر فرو رفتم.پس از آن خیلی سریع نام خانوادگیت را پرسیدم و تو گفتی حکیمی.با شنیدن نامت برای 

 این فکر به مخیله ام خطور کرد

که شاید تو فرزند ناپدید شده ی برادرم باشی.اما با شنیدن نام خانوادگیت و همچنین سرگذشتت این تردید از بین 

رم دخترش را به خانواده ی محترمی سپرده است و آنها چون فرزندی ندارند او را رفت.چون من فکر میکردم براد

 چون فرزند خود دوست دارند و از او خوب سرپرستی می کنند.

در حالی که توصیف خصوصیات آن خانواده کوچکترین شباهتی به تصور من از آنها نداشت و در حالی که احساس 

نهاد دادم به فروشگاه بیایی.از همان اول خود را به تو نزدیک حس میکردم.اما غریبی نسبت به تو داشتم به تو پیش

 دلیل آن را نمی دانستم و حتی به آن فکر نمی کردم.

تا اینکه آن روز آن عکس را به من نشان دادی.وقتی آنها را دیدم متوجه شدم که آن روز در پارک اولین احتمالم از 

شده ای بودی که سالها در جستجویت بودیم.تا همین جا بدان و بقیه را از زبان تو کامال صحیح بود و تو همان گم

پدرت بشنو.آنها قرار است روز یکشنبه به ایران بیایند.از این موضوع اطالع ندارند اما من امشب آنها را باخبر میکنم 

 «حتم دارم پدرت با شنیدن آن از فرط خوشحالی در پوست نمی گنجد!

 ا احساسی که در وجود خود می دیدم تنفر بود.در آن زمان تنه

 عمو جان! من هیچ» نمی توانستم و نمی خواستم آنچه را که آقای مالدوست می گفت باور کنم و این را به او گفتم:

تمایلی به دیدن پدری که شما از آن صحبت می کنید ندارم.پدر مادر من سالهاست که در نظر من مردند.آنها را 

 نکنید.من از زندگیم راضیم.همینقدر که شما را دارم برایم کافی است. دوباره زنده

من با شما خوشبختم.پس این خوشبختی را خراب نکنید و اجازه دهید برایم مثل عمویی دلسوز و پدری خیالی باقی 

 «بمانید.

ت ور به گفتن حقیقنه دخترم تو اشتباه می کنی.اگر حقیقت را می دانستی ایتطور قضاوت نمی کردی.مرا مجب» 

 «نکن.می خواهم آن را از زبان پدرت بشنوی و برای شنیدن آن باید تا روز یکشنبه صبر کنی.

 سپس برخاست و به داخل ساختمان رفت و مرا با افکارم تنها گذاشت.

 و همسرشنگران بودم.حس میکردم زندگی ام و این دنیای قشنگی که تازه به درون آن راه یافته ام با آمدن پدرم 

نابود خواهد شد.دلم می خواست هنز هم آقای مالدوست برایم عمویی مهربان اما دروغی باشد.مدتها بود که من قید 

 محبت پدر و مادررا زده و آن را به فراموشی سپرده بودم.
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یرا دیدم.ز دیگر رسیدن به آن برایم مفهومی نداشت.لمل به هر حال مجبور به پذیرفتن آن بودم و باید آنها را می

سرنوشت چنین خواسته و بازیهای آن مرا گیج و مبهوت کرده بود.پس از سالها دوباره دیدن پدر و دوباره دست 

 یافتن ب احساس زیبای فرزند بودن!اما برای من زیبا نبود و دیگر قادر به درک آن نبودم.

د.و دست سرنوشت چگونه زندگی ام را به به هر حال باید تا روز یکشنبه صبر میکردم تا ببینم چه پیش خواهد آم

بازی می گیرد.اما ای کاش آن لحظه و در آن غروب دلگیر آقای مالدوست آن طور بی رحمانه مرا با افکار سرگردان 

 و پریشانم تنها نمی گذاشت.

اده و کنارم ایستاما هنوز یک تکیه گاه وجود داشت که من به آن فکر نکرده بودم و زمانی به وجود او پی بردم که در 

 «ثمره؟! اتفاقی افتاده؟!»طنین صدایش برای لحظه ای در گوشم پرتو افکند.

 «سالم کامبیز.»به سمت او برگشتم. 

 «سالم.چرا اینجا نشستی و چرا اینقدر نگرانی؟! به نظر میرسد به موضوع مهمی فکر میکردی.»

زل خانم سلطانی نیامدی؟ همه را تا ساعت دو گرسنه و نه، چیزی نیست.خیلی خسته ای، درسته؟ ظهر هم که به من» 

 «منتظر نگه داشتی.کجا بودی؟

ناهار را در یک رستوران خوردم و بعد از آن به بیمارستان رفتم.حاال هم از منزل اصغر آقا می آیم.همان کارگر »

 «کارخانه را می گویم.

 «از منزل او می آیی؟! در آنجا چه کار میکردی؟!»

ری به خانواده اش بزنم.امروز آنها را در بیمارستان ندیدم.اما همسرش گفت که صبح،برای مالقات رفته رفتم س»

 «بودند.

 «حال اصغر آقا چطور است؟»

 «پایش زیاد آسیب دیده.باید خیلی استراحت کتد.حاال بیا برویم داخل ، که من خیلی خسته ام.»

امبیز هم تعریف کرد.آن روز بعد از ظهر،او بسیار خوشحال به نظر آقای مالدوست صبح روز شنبه ماجرا را برای ک

 می رسید.اما غیر از یک تبریک مختصر دیگر صحبتی راجع به آن موضوع نکرد.

 خیلی ساکتی! چرا صحبت نمی کنی؟ هر کس» تا اینکه پس از صرف شام وقتی در سالن نشیمن با او تنها شدم گفت:

وشحالی سر از پا نمیشناخت.اما تو کامال برعکس به نظر می رسی.چی شده ثمره؟از دیگری به جای تو بود از فرط خ

 «چی ناراحتی؟

 «نمی دانم.فقط همین قدر می دانم که هرگز تمایلی به دیدن مجدد آنها نداشتم و ندارم.می ترسم کامبیز!»

 «گرانی تو شده است!چرا باید بترسی؟ ای کاش می توانستم بفهمم چه فکری می کنی؟ و چه چیز باعث ن»

اگر حقیقت را بخواهی باید بگویم که من آنها را باور ندارم.آنها برای من مردند و حاال هم زنده شدن کسانی که »

سالهاست مردند برایم باور کردنی نیست.چهارده سال پیش وقتی از آمدن پدرم و رفتن با او ناامید شدم با خود 

خاطر نتوانسته به دنبالم بیاید و با این خیال و فکر زندگی کردم.حاال می توانی  پنداشتم که او مرده است و به همین

 «حرفهای مرا درک کنی؟

بله.می توانم.نگران نباش! فردا پس از دیدن آنها و صحبت کردن با پدرت، و درک حقیقت به افکار امروزت می » 

وری برویم.شاید موثر واقع شود و کمی روحیه ات خندی.حاال انقدر سخت نگیر و خودت را آزار نده! مایلی به هواخ

 «را تغییر دهد.
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حاال منظور فرناز را می فهمیدم و صحبتهایش را راجع به کامبیز درک میکردم. زیرا او برای آرام کردن من و از بین »

و  لفبردن آن پریشان حالی به طور غیر مستقیم تالش میکرد.هواخوری، صحبت کردن درباره ی موضوعهای مخت

 دور کردن افکار من از آمدن پدرم.و به راستی اگر کامبیز نبود آن شب چطور می گذشت.

ما ساعتها در خیابانها چرخیدیم.به پارک رفتیم.قدم زدیم و صحبت کردیم.آنقدر که وقتی به خانه برگشتیم از فرط 

 خستگی هیچ چیز نفهمیدم.و به محض رفتن توی تختخواب به خواب رفتم.

ز بعد اقدس خانم مشغول تدارک وسایل پذیرایی از برادر آقای مالدوست بود.قرار شد ساعت دو و نیم بعد صبح رو

از ظهر برای استقبال به فرودگاه بروند.کامبیز که صبح از منزل خارج شده بود با تلفن به پدرش خبر داد که همراه 

 فرشاد به فرودگاه می روند و ما منتظر او نباشیم

ه فرودگاه برویم.من از روز قبل گفته بودم که با شما نخواهم آمد و اگر قرار است پدرم را مالقات کنم و خودمان ب

 »ترجیح می دهم در خانه منتظر بمانم.آقای مالدوست نیز اصرار چندانی برای حضور من در فرودگاه نداشت و گفت:

 «تظر بمان!بسیار خوب دخترم! اگر اینطور راحت تری مانعی ندارد، در خانه من

نگران نباش عزیزم! » و پس از آن او که به خوبی نگرانی را در وجودم حس کرده بود مرا در آغوش گرفت و گفت:

بدان که هیچ کس جز خداوند قادر نیست که تو را از ما جدا کند.و تو برای همیشه در کنار ما می مانی.مطمئن باش 

 «چ کس حق آزردن تو را ندارد، هیچ کس.هیچ کس این انس و الفت را از بین نمی برد.هی

سرانجام پس از دو ساعت انتظار صدای بوق اتومبیل آقای مالدوست به گوش رسید.اقدس خانم برای استقبال به 

طرف در حرکت کرد و در چارچوب در منتظر مهمانان ایستاد.من همچنان در جای خود نشسته و در سرگردانی و بال 

 هرچه تالش می کردم نمی توانستم خونسرد باشم و با آغوش باز از آنها استقبال کنم.تکلیفی باقی مانده بودم.

مرتب صحنه ی جدایی از پدرم و همچنین صحنه ی مشاجره ی او با مادرم به خاطر سرپرستی من از چشمانم می 

نطور م نیامدند و مرا آگذشتند وقتی به خاطر می آوردم که چطور هر دو با بی تفاوتی از من گذشتند و دیگر به سراغ

 تنها و غمگین به حال خود و به دست آن زن و مرد بی رحم سپردند

هرگز نمی توانستم آنها را ببخشم.آنها که تا به حال برایشان همم نبوده فرزندشان چگونه و با چه کسانس سرکرده 

بزرگ شده بودم و رنجی را متحمل نمی است و متحمل چه رنجهایی بوده، حاال به کدام دلیل او را می خواهند؟حاال که 

 شدند مرا می خواستند؟ و از یافتن من خوشحال بودند؟!

آن لحظه که به این موضوع می اندیشیدم کینه آنچنان وجودم را لبریز کرده بود که اگر راهی برای فرار می یافتم 

د شدند.با ورود آنها بی اختیار برخاسته یک لحظه هم در آنجا نمی ماندم. در همان لحظه صدای در بند شد و آنها وار

ساکت ایستادم.فقط نگاه میکردم.در حقیقت هیچ چیز نمی دیدم.افکارم آنچنان مغشوش بود که حتی قدرت تکلم را 

ن هم ای» از من گرفته بود.در این هنگام نخستین شخصی که شروع به صحبت نمود آقای مالدوست بود که گفت:

 «تظر چه هستید؟ثمره.دختر گمشده ی شما.من

یعنی ....این....این همان دختر کوچولوی من است که حاال اینقدر » اشک در چشمانش حلقه زده بود.با ناباوری گفت:»

 «بزرگ شده؟! آیا این همان ثمره ی من است؟! خدایا! چقدر بزرگ شده!

ن اشتم هیچ تمایلی به نزدیک شدو در همین هنگام نخستین قدم را به سمت من برداشت و من نیز قدمی به عقب برد

 به او نداشتم و تمام قدرتم را برای صحبت کردن جمع کرده و سرانجام
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بله آقا! من همان ثمره هستم.همان دختر کوچولویی که شما رهایش کردید و » زبان به صحبت گشوده گفتم:

چنین چهره ای مواجه شوید.بله. همانطور رفتید.حاال پس از چهارده سال نباید هم انتظار داشته باشید با چنین جثه و 

 که می بینید بزرگ شدم.اما نه با کمک شما.بلکه با زحمت و رنجی که خود متحمل شدم.

بزرگ شدم، اما نه با محبت مادر،نه با حمایت پدرم.بله، بزرگ شدم اما نه با راهنماییهای پدر و نه با نوازشهای 

وحشیانه ی آن زن بی رحم و حمایت پدر،نگاههای کثیف و بی شرمانه ی  مادر.برای من دست نوازشگر مادر سیلیهای

 آن مرد دیو صفت بود.بله آقا، من اینگونه بزرگ شدم.با بارها و بارها تحقیر شدن

در مقابل زنان و مردان. با بافتنی کردن.با شنیدن بسیاری از حرفها و پیشنهادهای رکیک و زننده.پس از نه سال 

سرانجام مردی پیدا شد و جور پدرم را کشید.در دنیایی که مرد کیمیاست، او پیدا شد و مرا به  تحمل رنج و سختی

 اینجا رساند.حاال همه چیز دارم.محبتی را که از پدر ندیدم از او دیدم.

حاال شما چه می خواهید؟ فرزند؟ یا یک دختر کوچک؟ می بینید که من بچه نیستم.آن زمان به شما تعلق داشتم که 

کودکی شش ساله بودم و شما مرا همچون تفاله ای بی ارزش به دور انداخته و رفتید.آن روز گفتی که به زودی می 

 آیی.

آیا منظور شما از به زودی همین چهارده سال بود؟ پس هنوز زود است.اما چه امروز و چه هر زمان دیگر که بیایید 

رد دیدم و کسی جز او را به عنوان پدر و یا عمویی دلسور نمی من پدری را نمی شناسم.محبت پدری را تنها از یک م

دیگر صحبتهایم تمام شده بود و عقده ای را که چهارده سال در درون پنهان کرده بودم به یکجا بیرون « پذیرم!

 ریختم.او نیز همچنان

دخترم.تو هرچه می با حسرت می گریست و نگاه میکرد.پس از اتمام حرفهایم آقای مالدوست گفت: بسیار خوب 

 خواستی گفتی و حق هم داشتی.حاال برو جلو!

بیش از این پدرت را نتظر نگذار! سالها در انتظار دوباره دیدن و در آغوش گرفتن تو رنج برده است.صحبتهای او را 

م هنگام پدرهم می شنوی.و آن وقت می فهمی که تمام این سالها اشتباه کردی.به او هم مجال بده تا بگوید. در این 

 «دیگر طاقت نیاورد و به سمت من آمد.

دیدن اشکهایم یک مرد برای من کار چندان آسانی نبود و من نیز بی اختیار اشک از چشمانم سرازیر شد.و در مقابل 

 او که مرا با عالقه و محبتی بسیار در آغوش می فشرد

 »کت ایستاده بود و می گریست به طرف من آمد و گفت:نتوانستم بی تفاوت بمانیم.پس از او نادیا که تا آن زمان سا

 «عزیزم سالها در حسرت دوباره دیدن و سوختیم.

قبل از شنیدن صحبتهای پدرم شنیدن آن جمله از زبان نادیا برایم مفهومی نداشت.پس از بوسیدن او، همه به سالن 

 پذیرایی رفتیم و اقدس خانم مشغول پذیرایی از مهمانان شد.

گذشت نیم ساعت سرانجام فرشاد و کامبیز که اتومبیلشان در میان راه پنچ شده بود و از بقیه عقب مانده پس از 

 بودند وارد شدند.کامبیز که مرا آنقدر سرد و ساکت دید به کنارم آمد

 «پس از سالهای متمادی در کنار پدر نشستن و سکوت کردن غیر عادی به نظر می رسد.چی شده؟!» و آهسته گفت:

 «نه پاسخی برای تو و نه حرفی برای گفتن به او دارم.احساس غریبی دارم.ای کاش می توانستم از آن رها شوم.» 

 «چرا؟ با پدرت صحبت کردی؟!»

 «هنوز آنطور که باید نه.آنها فقط گفتند که من اشتباه کردم و آنگونه که فکر میکنم نیست.»
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هتر فکر میکنم در باغ ب» توجه ناراحتی من شده بود رو به پدرم و گفت: در آن لحظه آقای مالدوست که فکر میکنم م

 «و راحت تر می توانید صحبت کنید.شاید بهتر باشد زودتر ثمره را از سرگذشتتان با خبر کنید.

نم از کجا و چگونه برایت تعریف ک» و پس از پیشنهاد او من و پدرم راهی باغ شدیم.پدرم نفس عمیقی کشید و گفت:

 «خترم!؟د

 «از همان روز که رفتید و دیگر شما را ندیدم.»

بسیار خوب، حدود یک ماه از سپردن تو به آن خانواده می گذشت که به شدت دلم برایت تنگ شد. البته از همان »

روز اول که از یکدیگر جدا شدیم از این جدایی ناراحت و دلتنگ بودم.حتی چند روز پس از آن تصمیم گرفتم بیایم 

و تو را با خود ببرم.اما چون احساس میکردم در آنجا خوشبخت تری و آن زن عدم محبت مادرت و نادیا را جبران 

 میکند

از تصمیم خود صرف نظر کردم.اما پس از گذشت یک ماه و با دلتنگی که آن عصر دوشنبه به سراغم آمده بود 

ت زحمت کشیده و با تمام وجود دوستت داشتم تحمل نتوانستم جدایی از تو که تنها فرزندم بودی و شش سال برای

 کنم.در حقیقت آن زمان بود که متوجه شدم تنها امید زندگیم هستی.به همین خاطر به منزل عباس آقا آمدم.

اما متاسفانه خانواده ای که تازه آن خانه خریده بودند به من اطالع دادند که صاحب خانه ی قبلی سه هفته است که 

ی خریده و از آنجا نقل مکان کردند.بعد از آن به سراغ آقای کریمی رفتم بلکه از طریق عباس آقا را پیدا منزل دیگر

کنم.چون به هر حال آنها با هم در ارتباط بودند.اما او هم خانه اش را عوض کرده بود.با شنیدن این خبر فاصله 

 چندانی تا مرز دیوانگی نداشتم.

ست شدند و مرا فریب دادند و به شدت نگران تو شدم.اما هرگز نمی توانستم تصور کنم تازه فهمیدم آنها با هم همد

که که با تو بدرفتاری میکنند.چون فکر میکردم واقعا عباس آقا و همسرش بچه ندارند و هرگز هم بچه دار نمی 

 شوند.

ای دانش آموزی به نام ثمره  پس از آن فکر کردم شاید بتوانم از طریق مدرسه ها تو را پیدا کنم.به هر مدرسه

نعیمی وجود نداشت.چندین آگهی به روزنامه ها دادم.اما باز هم اثری از تو نیافتم.دیگر به طور کامل از پیدا کردن تو 

 ناامید شده بودم.مادرت هم که به علت سقط جنین

بعد از دو ماه به سراغ من آمد و  و آسیبی که به خاطر سقوط از دوازده پله دیده بود و دیگر نمی توانست باردار شود

 تو را از من خواست.

 «چرا او را همان روز که پیش تو آوردم قبول نکردی؟» به او گفتم:

 «چون آن زمان نمی توانستم او را نگه دارم.»و او پاسخ داد:

 «چرا؟ چون فکر میکردی می توانی صاحب فرزن دیگری شوی و به او نیازی نداری؟» گفتم:

این سوالم پاسخی نداد.آن وقت که گفتم تو را نزد خانواده ی دیگری سپردم و حاال از آن خانواده اثری نیست او به 

عصبانی شد و جالب آنکه از من طلبکار هم بود. به هر حال مدتی را هم با جنگ ها و شکایتهی او در خانه و دادگاه و 

 دسر گذراندیم.غیره سپری کردیم و حدود چند ماه را به این صورت با در

دیگرتحمل جدایی از تو برایم غیر ممکن بود و از طرف دیگر خود را گناهکار ترین مرد روی زمین دانستم.عذاب 

وجدان آرامم نمی گذاشت.سرانجام تنها برادرم که سالها بود او را ندیده بودم به ایران آمد و پس از چند سال دوباره 

 و او برقرار شد.وقتی که ماجرای تو را برایش تعریف کردمپیوند برادری و دوستی عمیق میان من 
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اول به شدت ناراحت و عصبانی شد، اما وقتی متوجه ی غم و اندوه بیش از حد من شد در پیدا کردن تو از هیچ کمکی 

دریغ نکرد.حدود دو سال پی درپی در جستجوی تو بودیم و او که خانواده اش در خارج از کشور به سر می بردند 

ناچار بود چند ماه به چند ماه برای مدتی به دیدن آنها برود.به هر حال پس از گذشت دو سال اثری از تو پیدا 

 نکردیم.

وقتی به طور کامل مایوس شدیم عمویت برای اینکه بتواند در کم کردن اندو هم کمکم کند پیشنهاد رفتن به اروپا را 

یم و کارخانه ای خریدیم.همچنین شرکتی برای خود باز کردیم و داد.البته در مدت این دو سال با هم شریک شد

 سرانجام پس از دو سال

جستجو و نیافتن تو به خارج از کشور رفتیم.گرچه آنجا را دوست نداشتم و مایل بودم به ایران برگردم.لمل آنجا هر 

د و دست کم می توانستم با وجود چهکه بود برای فراموش کردن غمها بد نبود.چون در آنجا خاطره ای از گذشته نبو

برادر زاده ام غم نبودن تو را تحمل کنم.یکسال از ماندن در آنجا گذشت متوجه شدیم نادیا قادر به باردار شدن 

 نیست و آن زمان بود که فهمیدم

 تاوان بی رحمی در حق تو را چقدر سخت باید پس بدهیم.خداوند انتقام تو را از من

مان هیچ یک خود را قادر به نگهداری از تو نمی دیدیم گرفت و داغ دوباره صاحب فرزند شدن و مادرت که در آن ز

را در دل ما قرار داد.شاید هم من هم او هرگز لیاقت داشتن فرزندی را نداشتیم و اگر داشتیم دست کم باید تنها 

 فرزند مشترکمان

ن مسبب اصلی از دست دادن تو آنها بودند.نادیا را حفظ می کردیم.نمی توان در حق همسران ما دلسوزی کرد چو

مسبب جدایی من از تو و پرویز مسبب جدایی مادرت از من بود.به هر حال آن زمان بود که تصمم گرفتیم دوباره به 

 ایران برگردم.و بدین ترتیب یک سال دیگر هم در اینجا زندگی کردیم

از پرورشگاه داشت.اما دیگر حاضر به پذیرفتن این خواسته ا  .در این مدت نادیا اصرار زیادی برای آوردن بچه ای

 نبودم و از طرف دیگر چون به فرزند برادرم خیلی عالقه مند بودیم دوباره به کانادا برگشتیم

و به زندگی در آنجا ادامه دادیم.در حدود دو هفته از بازگشت ما به کانادا می گذشت که همسر برادرم پس از ده 

ماری در گذشت و حاال این من بودم که باید از برادرم دلجویی میکردم و در فراموش کردن این اندوه روز تحمل بی

 یاریش می دادم.اما از آنجا که او نمی توانست جای خالی همسرش

را در آنجا تحمل کند با جسد او به ایران آمد.البته حق داشت.چون همسرش بسیار مهربان و فوق العاده خانم و 

بود.فقدان چنین زنی ب وضوح احساس می شد.به هر حال برادرم به ایران آمد و کارانه ی مشترکمان را که تا  کدبانو

 آن زمان به دو دوست اجاره داده بودیم و آنها هر ماه مبلغی را به عنوان اجاره برای ما می فرستادند

دت پیش من و نادیا بود.ما خیلی به او وابسته از آنها پس گرفته خود شروع به فعالیت کرد.کامبیز هم در تمام این م

 شده بودیم.برادرم هم هر چند ماه به چند ماه به دیدنمام می آمد.

البته من هم در آنجا بیکار نبودم و مغازه ای اجاره و آن را تبدیل به فروشگاه لباس کردم.البته این پیشنهاد عمویت 

 بود که خودش هم در ایران همین کار را کرد

آن همان فروشگاه است که من و تو را دوباره به هم پیوند داد.حاال پس از این همه سال جدایی و غم خوردن و 

هنگامی که به خانم و آقای حکیمی و دروغ های آنها فکر میکردم به خودم که تا آن حد ساده بودم و فریب آنها را 
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که پنج سال است ازدواج کردند و فاقد فرزندند و  خوردم می خندم و خود را مالمت میکنم.آنها به من گفته بودند

 هرگز هم نمی توانند

صاحب فرزند شوند و من چقدر احمق بودم که آنقدر راحت درو غ های آنها را باور کردم.و یک عمر جدایی از تو را 

اقت به من در رف ناخواسته با چنین مبلغ گزافی پذیرفتم و از همه مهمتر آقای کریمی که به خاطر مقداری پول چطور

 خیانت کرد.او بود که خانواده ی حکیمی را به من معرفی کرد.چقدر هم از آنها تعریف میکرد! به هر صورت،

گرچه در کانادا با برادرزاده ام سرگرم بودم اما هرگز و حتی یک لحظه از تو غافل نشده و همیشه فکر میکردم که 

من و تنها کسی که چندین سال در آرزو و حسرت دوباره دیدن و دست کجا هستی و چه میکنی.غافل از اینکه فرزند 

 «یافتن به او به سر بردم کجاست و چگونه زندگی می کند و به خاطر چنین حماقتی هرگز خودم را نمی بخشم.

تر آمده دسرنوشت با انسانها چه بازیها میکند.شما همانطور که گفته بودید آمدید.اما ما رفته بودیم.ای کاش کمی زو» 

 «بودید.حاال ممکن کمی از مادرم بگویید.من از داللیل جداییتان هیچ چیز نمی دانم.

شاید اگر ندانی بهتر باشد.چون ممکن شنیدن آن سبب شود دیگر در تمام مدت عمرت به » نیشخندی زد و گفت:

ر شود و از سرگذشت من و هیچ کس نتوانی اطمینان کنی.اما می گویم تا دیدت نسبت به زندگی و انسانها بازت

 «خودت تجربه ای بزرگ کسب کنی.

 «آنگاه شروع به تعریف از گذشته اش کرد.از روز تولد من و روزهای بعد.

حاال دیگر نه تنها ذره ای نسبت به پدرم تنفر نداشتم بلکه به شدت دلم به حالش می سوخت و برایش تاسف می 

 خوردم.

به هر حال این هم نتیجه ی زندگی ما بود، یک نامرد وارد زندگیمان شد و » پدرم پس از اتمام صحبتهایش گفت:

سرنوشت هر سه نفر ما را تغییر داد.اما پس از آن هرگز نخواستم با هیچ غریبه ای رابطه ی چندان صمیمانه ای 

 برقرار کنم و دیگر اجازه ندادم

رد.حاال گذشته هر چه که بود، گذشته و مهم زمان کسی با عنوان دوست وارد منزلم شود و زندگیم را به بازی بگی

حال است که هر یک از ما مسیر دیگری را پیش گرفتیم.مادرت در جای دیگر زندگی میکند و به طور حتم 

 خوشبخت است و من نیز با نادی و حاال هم که دیگر تو را دارم، خوشبختیم تکمیل شده است.

از اینکه مسبب چندین سال دوری ا تو شده بود همیشه نادم و پشیمان بود بارها و اما در مورد نادیا باید بگویم او هم 

گفت که اگر روزی ثمره را پیدا کنم مثل مادری دلسوز با او رفتار میکنم و دوستش می دارم و او را بزرگ میکنم.اما 

 ند،حاال زمانی نیست که تو بتوانی او را مثل مادرت بدانی و یا او بخواهد تو را بزرگ ک

همین  در« چون تو حاال به او و البته به هیچ یک از ما نداری.اما فکر میکنم بتوانید دوستان خوبی برای هم باشید.

 هنگام کمال آقا وارد باغ شد و مارا برای صرف شام صدا کرد.

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

برادرشان مهمان ما بودند.آن روز همه صحبتها راجع به کاندا بود.گویی خانم  روز دوشنبه خانواده ی خانم سلطانی و

 سلطانی از شنیدن درباره ی آنجا سیر نمی شد

و به محض پایان یافتن صحبتهای پدرم که به سواالت او پاسخ میداد، دوباره با سوالی دیگر و یا یاد آور کردن لحظه 

امه می دا.آنطور که به نظر می رسید رشته ی کالم طوالنی بود و به این هایی که در آنجا گذرانده بود بحث را اد

 زودیها تمام شدنی نبود.
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ی قدم مایل»و کامبیز هم که گویا تمایلی به شنیدن این صحبتها نداشت و خسته شده بود نزدیک من آمد و گفت:

 «بزنی؟

 «بله، خیلی زیاد.چون من هم مثل تو از صحبتهایشان خسته شدم.»

 «چند گله از تو دارم.» نگاه به طرف باغ حرکت کردیم.ابتدا من شروع به صحبت کرده گفتم:آ

 «خدا به خیر کند.بگو بدانم این بار دیگر چی شده؟» نگاهی از روی تعجب به من انداخت و گفت:

ن چرا نگفتی آن زما او ل آنکه چرا آن روز در کتابخانه نحوه ی گم شدن دختر عمویت را برایم نگفتی و دوم آنکه؛» 

 «عمویت از همسر اولش جدا شده بود و سوم؛ چرا اسم دختر عمویت را به من نگفتی؟

بسیار خوب در مورد سوال اول، خودم هم در این مورد اطالع چندانی نداشتم؛ در مورد سوال دوم تو می واستی سر »

 گذشت مرا بدانی نه زندگینامه ی عمویم را و اما،

ت اینکه؛ تو اسم او را نخواسته بودی و درباره ی آنها سوالی نکردی.و به نظر می رسید چندان جواب سوال سوم

تمایلی به کسب اطالعات در مورد آنها نداری که من بخواهم برایت توضیح دهم.پس از همه ی اینها باید بگویم ، 

 «آنچه از تو فهمیدم این است که تو ، زیاد کنجاو نیستی.

مدت عمرم فقط درباره ی یک موضوع کنجکاو شدم؛ که آن هم آگاه شدن از چگونگی رابطه ی تو  البته در تمام» 

 «و به این مورد هم نمی شود عنوان کنجکاوی داد بلکه...ادامه اش را خودت می دانی.» فرناز بود.خندید و گفت:

ست و من هم یک مفتش بودم نه بله می دانم، می خواهی بگویی کنجکاوی کردن در این مورد متعلق به مفتشان ا»

 «کنجکاو.درسته؟

 «من که نگفتم، اما اگر خودت دوست داری اینطور فکر کن!» 

 «تر جیح می دهم بحث در این باره را خاتمه دهم.چون به خونسردی خودم چندان اطمینان ندارم.»

 «من هم اطمینان ندارم!» 

 «تو به چی اطمینان نداری؟!»

 «ونسردی تو!به خ» خندید و گفت:

قصد داشتم به تالفی کنایه قبلیش پاسخی به او بدهم که نزدیک شدن فرناز و مینا مرا منصرف کرد.وقتی به ما 

اگر مزاحم هستیم، برای پیوستن به شما نیامدیم و می توانیم همینطور به قدم زدن خودمان » رسیدند فرناز گفت:

 ادامه دهیم.

جمع چهار نفره ای را ترتیب دهیم.فکر میکنم صحبتهای ما متنوع تر و شنیدن آنها اما اگر مزاحم نیستیم آمدیم تا 

 «جدیدتر از صحبتهای حاضرین در خانه باشد.نطر شما چیست؟

اول که مزاحم نیستید و دوم اینکه من به نوبه ی خود با شما موافقم و فکر میکنم کامبیز هم » من پاسخ دادم:

 «هر حال ما سه نفریم و او یک نفر! مجبوراست با ما کنار بیاید.به

اما او هم مدت زیادی تنها نماند و در همان هنگام شهرام و محسن برادر مینا به همراه پرستو و فرشاد وارد باغ شدند 

و به سمت ما آمدند.آنگاه همه به کنار استخر رفتیم و به گفتگو نشستیم.هر کس از خاطرات جالبی که داشت تعریف 

 میکرد.

ها خیلی مایل بودند من کمی راجع به گذشته ام برایشان تو ضیح دهم.البته تا حدودی اطالع داشتند.اما می  بچه

 خواستند بیشتر بدانند و می گفتند
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 که سر گذشتم بریشان جالب است.اما کامبیز دوست نداشت زیاد راجع به آن صحبت کنم.

ه میکند.در حالیکه اصال اینطور نبود.سختیهای من بی نتیجه او فکر میکرد یاد آوری آن زمان مرا ناراحت و افسرد

نبودند که باد آوری آنها موجب ناراحتیم شود..برعکس ، گاهی اوقات دوست داشتم آنها را مرور کنم تا قدر 

 خوشبختی را که به آن دست یافته بودم بیشتر بدانم. 

ره! ثم»د و پس از کمی صحبت درباره ی مختلف گفت:بعدازظهر پس از رفتن مهمانان ، آقای مالدوست به اتاقم آم

 «می خواهم بدانم، آیا تمایلی به دیدن مادرت داری؟

 در مقابل سوال او نم دانستم چه پاسخی بدهم؛ حتی خودم هم نمی دانستم که آیا تمایلی به دیدن او دارم یا نه،»

موضوع فکر نکرده بودم که می خواهم او را ببینم یا  نمی دانم عمو جان! تا به حال به این» پس از مکث کوتاهی گفتم:

 «نه؟

اما باید بدانی که مادرت هم جز تو فرزندی ندارد.پس این صحیح نیست، حاال که برای پدرت پیدا شدی در نظر »

مادرت همچنان مفقود بمانی. حتم دارم که او هم مثل پدرت تمام این سالها آرزوی فرا رسیدن روزی را داشته که 

 ین جداییا

و بی خبری پایان یابد و او دوباره تو را ببیند.درسته که پدر و مادرت از هم جدا شدند و هر یک زندگی جدایی را 

ترتیب دادند اما تو حاال فقط پدرت را دیدی و تنها صحبتهای او را شنیدی ، این صحیح نیست که کینه ی پدرت 

 آن دارد که نخواهی مادرت را ببینی.می دانم جدایی آن دو نسبت به او در تو هم تاثیر بگذارد و تو را بر

،مسبب تنهایی و رنجهای بسیاری برای تو شد.ولی حاال که همه ی آنها گذشته است.تو در قبال پدرت گذشت کردی 

و او را پذیرفتی، پس در مورد مادرت هم چنین کن.اجازه نده دلگیری پدرت از او،سبب شود تمام عمر از دیدن تو 

 «حروم بماند.م

شما چرا فکر می کنید مادرم آرزو دارد دوباره مرا ببیند؟ در حالی که روزی او خیلی راحت از من گذشت.او می »

توانست تمام عمر مرا داشته باشد ولی مرا کنار گذاشت و دنبال زندگی خودش رفت.حتی وقتی که پدرم مرا پیش او 

 و در قبال من وظایفی داشت.برد باز هم نخواست بپذیرد که فرزندش بودم 

هرگز فراموش نمیکنم آن روزرا که چطور بر سر سرپرستی از من با یکدیگر مثل دو دشمن با رگبار کلمات می 

جنگیدند.به خوبی می دانم که او بعد از مدتی برای بودن من به خانه خودش پیش پدرم رفته بود، اما این را هم می 

 «دلیل بود که دیگر قادر به باردار شدن نبود.دانم که این عمل او فقط به آن 

نه، دخترم اشتبه نکن! هرچه باشد او یک مادر است،تو که از احساس او خبر نداری و اما در مورد اینکه چرا اطمینان »

اضر حدارم به این دلیل: که من بعد از جدایی او از پدرت بارها با او تماس گرفته و از حالش با خبر شدم.البته در حال 

 مدتی طوالنی است که از او بی خبرم.اما به وبی آگاهم که در آن زمان چون همسرش اجازه نمی داد،

مادرت نمی توانست تو را بپذیرد.خوب این هم تعجبی ندارد.بسیارند مردهایی که اگر همسرشان از شوهر اول خود 

ن نمی توانست به خاطر تو قید او را بزند چو فرزندی داشته باشد حاضر به پذیرفتن آن نیستند.در آن شرایط مادرت

 آن زمان فرزند او را حامله بود و بع از آنکه او را از دست داد حتم دارم اگر الزم می شد قبول میکرد

به خاطر تو قید همسرش را بزند.بعد ها وقتی با او صحبت میکردم به نظر می رسید که چندان هم از کار خود و 

 ست.ازدواج مجدد راضی نی
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آن زمان مادر و پدرت مثل دو دوست بودند و رفتارشان فوق العاده محبت آمیز بود آنگونه که وقتی من از جدایی 

شان باخبر شدم آن را به سختی باور کردم.به هر حال اگر راضی شوی او را ببینی خودت از همه چیز آگاه می شوی. 

 کنم پدرت هم گرچه حاال از مادرت دلگیر است اما فکر نمی

تنفرش آنقدر او را سنگدل کرده باشد که بخواهد مانع مالقات شما دو نفر شود.از سوی دیگر او این حق را به خود 

نمی دهد که بخواهد مانع کاری که تو تمایل به انجام آن داری،بشود.اما فکر میکنم بهتر باشد در این مورد از او هم 

 «نظر خواهی کنی.خودت چطور فکر می کنی؟

 «له، حق با شماست.با پدرم صحبت میکنم.ب»

پس از گفتن این حرف هر دو به سالن نشیمن رفتیم.اما هر هیچ کس در آنجا نبود.آقای مالدوست از اقدس خانم 

 «فکر میکنم به باغ رفتند.» سراغ بقیه را گرفت و او گفت:

مالیم با صورتمان برخورد کرد.آقای  آقا مالدوست از او تشکر کرد.سپس به باغ رفتیم.به محض خارج شدن نسیمی

 هوا خیلی خوب ف به نظر تو بهتر نیست شام را در باغ بخوریم.من نیز تایید کردم.» مالدوست گفت:

 «سپس گفت پ بگذار به اقدس خانم خبر دهم که شام را در باغ می خوریم.همینجا بمان تا من برگردم.

یوستیم. در ابتدا همه در کنار یکدیگر قدم می زدیم و صحبت میکردیم او خیلی زود برگشت و آنگاه هر دو به بقیه پ

اما پس از مدت کوتاهی موفق شدم با پدرم تنها و در کمی فاصله با بقیه به قدم زدن بپردازم و این فرصت مناسبی 

 بود تا در مورد مالقات با مادرم با او صحبت کنم.

 «نظر شما چیست؟ خیال دارم به دیدن مادرم بروم،» به او گفتم:

 شاید اگر تحت سرپرستی خودم بزرگ شده بودی امروز با مالقاتت با او مخالفت میکردم.» گفت:

اما از آنجا که هر دو در قبال تو وظایفی داشتیم و هیچ یک به آنها عمل نکردیم نمی توانم مانع عملی که به انجام آن 

 «تمایا داری شوم.

ی عقاید شما و نظرتان ارزش قائلم.به همین خاطر این موضوع را با شما در میان گذاشتم نه اینطور فکر نکنید.من برا»

 «و حاال اگر شما مایل نباشید به دیدن او نمی رم.

نه دخترم من همیشه آرزوی زندگی دوباره با تو را داشتم و حاال هم همینقدر که تو را ارم و دیگر برای همیشه در » 

 «است و دیدن مادرت هم اهمیتی ندارد.کنارم هستی برایم کافی 

دا بنابراین فر» از موافقت او خیلی خوشحال شدم و خیلی سریع این موضوع را به آقای مالدوست اطالع دادم.او گفت:

 «هم به دیدن او می رویم.موافقی؟

 «اما عمو جان! فردا مهمان خانم سلطانی هستیم.» 

به همراه پدرت و نادیا به آنجا می روند و ما هم اول به دیدن مادرت و  مهم نیست.ما کمی دیرتر می رویم.کامبیز»

 «بعد به منزل خانم سلطانی می رویم.

 22فصل 

همیشه فکر میکردم با آمدن پدرم صمیمیتی که میان من و آقای مالدوست بود از بین رفته و دیر آن لحظه های 

یش آمد با تصورات من به طور کامل متضاد بود.نه تنها خوش و آن صمیمیت را با هم نخواهیم داشت.ولی آنچه پ

 رابطه صمیمانه ما محدود نشد، بلکه بیش از گذشته به هم نزدیک شدیم.
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به هر حال پس از گذشت یک ساعت وارد خیابان مورد نظر شدیم و اتومبیل مقابل ساختمانی متوقف شد.احساس 

جبی تع»ن موضوع را به آقای مالدوست گفتم،خندید گفت: کردم ظاهر آن ساختمان کمی برایم آشناست، وقتی ای

 «ندارد.چون تو در گذشته یک بار به اینجا آمدی.اما با این حال خیلی باهوشی.چون آن زمان فقط شش سال داشتی.

 «یعنی آنها در این مدت منزلشان را عوض نکردند.»

 «.کرن آنها کار آسانی نبود.حاال پیاده شو تا برویم  نه، و تو بهتر است خدا را شکر کنی،چون در غیر اینصورت پیدا»

 «کیه؟»آقای مالدوست زنگ ساختمان را فشار داد و مدت زیادی به طول نینجامید که صدای خانمی به گوش رسید:

 «عذر می خواهم،خانم نعیمی منزل هستند.»

ی پدرم بود.در ساختمان باز شد و ما وارد از شنیدن نام خانوادگی که عمو به زبان آورد تعجب کردم.آن نام خانوادگ

 «عمو جان، مدتهاست که قصد دارم چیزی از شما بپرسم.» شدیم.گفتم:

 «خیلی خوب،بپرس.» 

چرا نام خانوادگی شما با پدرم تفاوت دارد و حاال چرا نام خانوادگی پدرم را به زبان آوردید؟مگر مادرم هنوز با نام » 

 .«خانوادگی پدرم خطاب می شود

 سپس از پلکان باال رفتیم.« نه عزیزم.اگر اجازه بدهی موقع برگشتتن برایت توضیح می دهم.»

هنگامی که مقابل در سالن ایستادیم.خانمی تقریبا شصت ساله در را گشود.بله، او همان خدمتکار قدیمی بود.او هنوز 

ال چهره اش و آن چشمان با محبتش را در زنده بود و در آن خانه کار میکرد.او را خوب شناختم.چون از همان س

 خاطرم حفظ کرده بودم و مزه آن شیر و کیکی را که از دست او خورده بودم فراموش نکرده بودم.

 «سالم آقای مالدوست،صدایتان را از پشت آیفون شناختم.خیلی خوش آمدید.» او پس از گشودن در، گفت:

مانم روی کاناپه نشسته و مشغول صرف چای بود با شنیدن اسم آقای در این هنگام خانمی که در سالن ، مقابل چش

مالدوست برخاست و به سمت در آمد و به محض دیدن آقای مالدوست در حالی که خیلی خوشحال شده بود 

 «آه، بله آقای مالدوست حالتان چطور است!؟»گفت:

مپایی روفرشی صورتی رنگی نیز به پا داشت.چهره بله، او مادرم بود آن لباسی زیبا به رنگ صورتی مالیم به تن، و د

اش درست همان چهره ای که تنها عکسم از او داشتم،بود.هیچ تغییری نکرده بود.اگر غریبه ای او را می دیدباور 

 نمیکرد دارای سنی بیش از سی باشد.

اش کامال هماهنگی دارد در حالی که چهل ساله بود.آن لحظه با خود اندیشیدم گویا تنها کسی که سنش با چهره 

پدرم می باشد.او چهل و چهار سال داشت و چهره اش نیز بیانگر همان مقدار سن بود.پس از احوالپرسی او با آقای 

 مالدوست سالم کردم.

او که تا آن زمان از من غافل بود و حتی یک نگاه هم به من نینداخته بود حاال نگاهش را به من دوخت.او همانطور 

ه،نگاهم میکرد.نمادانم شباهت بیش از اندازه ام به خودش سبب چنین بهتی شده بود و یا حس نزدیک خیره خیر

 اش.او چون آخرین دفعه ای که او را دیده بودم

ه شما ک» مرا در انتظار جواب سالم باقی گذاشت و سپس با همان حالت به سمت آقای مالدوست برگشته و گفت:

 «دختر نداشتید! درسته؟!

و او گویا تازه به خاطر آورده بود، « اگر اجازه بدهید وارد شویم، برایتان توضیح می دهم.»لبخندی زده پاسخ داد:او 

 مهمان هستیم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – زندگیجاده 

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

 

1 1 6  

 

آه خیلی متاسفم من آنقدر از دیدنتان خوشحال و متعجب شدم که فراموش »و باید به داخل دعوتمان کند گفت:

 «د؛ بفرمایید خواهش میکنم.کردم به داخل دعوتتان کنم.بی ادبی مرا ببخشی

 «لطفا چند فنجان چای بیاور» پس از ورود ما، مادرم نخست به آن خانم گفت:

می خواهم قبل از هر چیز این خانم را به من معرفی کنید.تا » و سپس آقای مالدوست را مورد خطاب قرار داد و گفت:

 «به حال به خاطر هیچ موضوعی تا این حد کنجکاو نشدم.

 «ار خوب میگویم.اما اول می خواهم بدانم،آیا خودتان نمی توانید هیچ حدسی بزنید.بسی»

 «نه، به هیچ وجه.چهره شان که هیچ شباهتی به چهره زمان کودکی دختر های اقوام خانم شما ندارد.»

 «ان.بله، شاید امای شما باشد.این ثمره است.دخترت»اما! دوباره با حالتی عجیب به چهره ام خیره شد.

با شنیدن نام ثمره چشمان سرشار از حیرت آمیخته با شوق فراوانش بر چشمان متوقف ماند.اشکهایش بر روی گونه 

 ا سرازیر شد و با ناباوری فقط نگاه میکرد.می دانستم که او نیز مثل پدرم دچار شوک شده است.

مهایش را به سویم برداشت.او را مثل پدرم در لحظات اول نمی توانست به سویم حرکت کند.اما پس از چند لحظه قد

چقدر بزرگ شدی.سالها در انتظار » در انتظار نگذاشتم و به سویش رفتم.حاال دیگر هر دو می گریستیم.او گفت:

چنین روزی بودم.نمی دانی بدون تو بر من چه گذشته.همه ی عمر،خود را سرزنش کردم.چرا زودتر به دیدنم 

 «؟نیامدی؟ اصال تو کجا بودی

در یک فرصت مناسب همه چیز را برایتان توضیح می دهم.امروز فقط »خود را از آغوشش بیرون کشیدم و گفتم:

 «آمدم شما را ببینم.

 «یعنی،امروز را نمی خواهی پیش من بمانی.» سپس جای خود نشستم.او نیز کنارم نشست و گفت:

 «سید؟نه، منزل خانم سلطانی، مهمان هستیم.ایشان را که میشنا»

 «بله می شناسم.»

ما می »به جای عمو، من پاسخ دادم:« و نگاهی به عمو انداخته گفت:آقای مالدوست نمیشود دست کم ثمره بماند.

توانیم یک ساع ساعت پیش شما باشیم.اما نرفتن به آنجا صحیح نیست.همان طور که گفتم باز هم به دیدنتان می 

 «آیم.

 «بسیار خوب، یک ساعت هم یک ساعت؛ خودش غنیمت است.» یجه می دانست گفت:و او که گویی اصرار را بی نت

نه، او سرکار است.اگر تا ظهر صبر میکردید او هم می آمد.یقینا اگر بفهمد « » پرویز خان منزل نیستند؟» عمو گفت:

 «ثمره به اینجا آمده خیلی خوشحال میشود.

ودیم در یکی از اتاقها باز شد و پسر بچه ای تقریبا هفت پس از گذشت نیم ساعت همان طور که مشغول صحبت ب

ساله وارد سالن شد.از دیدن او بسیار تعجب کردم.من شنیده بودم مادرم پس از آن حادثه سقوط از پله ها دیگر 

 نتوانسته صاحب فرزند شود اما حاال با پسر بچه ای هفت ساله روبرو می شدم.

ردم و منتظر بودم که جواب نگاهم را بشنوم.او نیز سوالم را با نگاهی همچون با تعجب به آقای مالدوست نگاه میک

م بچه نمی دانست» نگاه خودم پاسخ داد.گویا او هم انتظار دیدن چنین کودکی را در آنجا نداشته.سپس به مادرم گفت:

 «دار شدید فکر میکنم شش سالی هست که با شما تماسی نداشتم.

صل است.سر فرصت برایتان می گویم.اما او ثمره را میشناسد.یک آلبوم از دوران کودکی تعجب نکنید.جریان او مف»

 «ثمره دارم.آن را به او نشان دادم.او همیشه می خواست بداند ثمره کجاست.معبد جان،بیا اینجا پسرم.
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 «نا شوی.معبد جان دوست داری با این خانم آش» آن پسر کوچولو به سمت ما آمد و سالم کرد.مادرم گفت:

بسیار خوب عزیزم، او ثمره است.همان خواهرت که .« »او نگاهی به من انداخته با لحن کودکانه اش گفت بله، مامان »

 «همیشه مایل بودی او را ببینی.

 «اما او خیلی کوچک بود.»او که تعجب کرده بود گفت:

 «ن که گفته بودم او حاال بزرگ شده است.بله اما آن عکسها متعلق به دوران کودکی او بود.حاال بزرگ شده.م»

 «بله.اما من فکر میکردم باز هم از من کوچکتر است.»

و سپس به سمت من دوید و به آغوشم پرید من نیز او را بوسیدم و بقیه وقت را نیز با صحبت کردن با هردو آنها 

 «یم؟ ساعت یازده است.ثمره جان برو»گذراندیم.سرانجام پس از گذشت یک ساعت،آقای مالدوست گفت:

آه ، بله عمو جان.فراموش کرده بودم؛بسیار خوب مامان،ما دیگرر باید برویم.یکی از همین روزها مجددا به دیدنتان »

 «می آیم.

باشد؛ چاره ای جز انتظار نیست.منتظرت هستم.زودتر »او در حالی که از رفتن ما بسیار ناراحت به نظر میرسید گفت:

 و دوباره مرا در آغوش گرفته بوسید. «به دیدنم بیا.

 «اجازه می دهی ما برویم؟» پس از او در حالی که دست مُعبد در دستم بود به او گفتم:

 «آه نه شما تازه آمدید.نمی شود باز هم بمانید؟»

 او را بوسیدم.« نه،عزیزم.اما قول می دهم خیلی زود بیایم.»

 می بسیار خوب ، حاال»و خداحافظی کرد.به محض ورود به اتومبیل گفتم:آقای مالدوست نیز دستی به سر او کشید 

 خواهم بدانم چرا نام خانوادگی شما با پدرم تفاوت دارد.

 «خیلی خوب.بگذار اول دور بزنم بعد می گویم.« »

ت که فاوت اسخوب و اما نام خانوادگی من و پدرت به آن دلیل مت»و پس از آنکه اتومبیل وارد خیابان اصلی شد گفت:

پدرت هرگز از نام خانوادگی مان خوشش نمی آمد.و همیشه می گفت این نام خانوادگی خیلی مضحک است و من 

 باالخره این نام خانوادگی مسخره را تغییر می دهم

تا اینکه چند ماه پس از ازدواج پدر و مادرت پدرمان فوت کرد و پدرت هم که تا آن زمان فقط به احترام پدرمان 

اقدامی برای تغییر این نام نکرده بود،پس از او نام خانوادگی مادرت را برای خود انتخاب کرد و از آن زمان به بعد 

همه او را با نام خانوادگی نعیمی میشناسند و در حقیقت این نام خانوادگی متعلق به مادرت است،نه اینکه مادرت 

 ر آن استهنوز با عنوان پدرت خطاب می شود و از همه جالب ت

که حاال نام خانوادگی تو با هیچ یک از ما یکی نیست و آنچه که من از این موضوع درک کردم این است که تنها دلیل 

تغییر دادن نام خانوادگی تو توسط خانم و آقای حکیمی این است که آنها می خواستند با تغییر دادن نام خانوادگی تو 

 خودشان در شناسنامهو در حقیقت قرار دادن نام خانوادگی 

تو هیچ اثری از ثمره نعیمی باقی نگذارند.که اگر زمانی پدرت برای برگرداندن تو پیش خودش و در حقیقت پس 

گرفتن آن پول اقدامی کرد،هرگز نه تو را و نه آن خانواده را پیدا نکند و کل این ماجرا و سالها جدایی تو از پدر و 

ی ارزش است که حاال آن زن و مرد و همینطور آقای کریمی با وقاهت تمام هنوز مادرت فقط به خاطر مقداری پول ب

 از آن استفاده میکنند
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و به روی خود نمی آورند.اما من و پدرت همین روزها به سراغشان می رویم تا آنها را به خاطر این همه ظلم و پستی 

 «ن معرفی میکنیم.بازخواست کنیم و به موقع آنها را به عنوان کالهبردار به قانو

 «اما؛عمو جان می دانید در آخر چه می شود؟! هر سه آنها به زندان میروند.»

 «بله چون سزاوار آن هم هستند.»

من با آقای کریمی کار ندارم،اما عباس و لیال دو پسر کوچک دارند.شما که نمی خواهید آن دو را به خاطر اشتباه » 

 «پدر و مادرشان بدبخت کنید؟هان؟!

حتم داشته باش که اگر پای آنها به زندان برد هر یک از آنها خواهر و برادری دارند که از فرزندان آنها نگه داری »

کنند.الزم است که آنها تنبیه شوند تا دیگر به فکر چنین اعمال کثیفی برای به دست آوردن پولهای کالن ، آن هم 

شما به منزل آنها بروید و آن دو را باز خواست کنید و یا حتی کمی من از اینکه « » بدون هیچ زحمت و رنجی نیفتند.

 انها را بترسانید، حرفی ندارم.

البته مایلم کمی هم به مجازات اعمالشان برسند.اما بدانید که در حقیقت پسر اول آنها را من بزرگ کردم و برای 

خیلی دوست دارم.وحتی باید بگویم به شدت  فرزند دومشان هم زحمت زیادی کشیدم و حاال هم هر دو نفر آنها را

 مایلم دست کم یک بار دیگر آن دو را ببینم و از اینکه آینده آن دو به خطر بیفتد و یا دچار سرنوشت

و سختیهای من شوند به هیچ وجه خوشحال نمیشوم و در این صورت ترجیح میدهم از شکایت خود صرف نظر 

دارد و میتواند خیلی راحت آنها را به خاطر عمل زشتشان به قانون معرفی کند.اما کنم.البته پدرم هم در این مورد حق 

 اگر راضی شود از او هم می خواهم که این کار را نکند.اما با این حال راضی نیستم به راحتی از آنها بگذریم

یا اینکه ما با من موافقید؟و برای اینکه دیگر هرگز به فکر چنین حیله هایی نیفتند مایلم کمی آنها را بترسانیم.ش

 «بهترین کار را به زندان انداختن آنها می دانید.؟

هنوز درست نمی دانم که گچونه عمل میکنیم.پدرت که از آنها خیلی عصبانی است و برایش هیچ چیز جز محکوم »

خ تر شود و بخواهد کردن آنها اهمیت ندارد.شاید حتی اگر این صحبتها را با او در میان بگذاریم،در تصمیمش راس

همانطور که آنها مسبب جدایی او از فرزندش شدند و سرانجام با بی تفاوتی و بدون هیچ فکری به عاقبت آن ، تو را 

 از خودشان راندن،

بخواهد تا حد ممکن عمل آنها را تکرار کند تا به این وسیله تالفی کار آنها را کرده باشد.اما فکر نکیکنم صحبتهای تو 

بی تاثیر باشد.او حاال برای آنکه بتواند تا حدی گذشته را جبران کند به هر کاری که تو مایل باشی دست می در او 

زند.اما من با تو موافقم.چون با این عمل بچه های بیگناه باید تقاص کار زشت پدر مادرشان را پس دهند و این 

 «انصاف نیست.

به سالن نشیمن کامبیز در کنارم نشست و پرسید و  پس از صرف غذا در منزل خانم سلطانی و بازگشت

 «مادرت را دیدی؟»پرسید:

 «بله»

 «خوب چطور بود؟با او صحبت کردی؟»

مافقط یک ساعت در آنجا بودیم.موفق نشدیم زیاد با هم صحبت کنیم.قرار است یک روز دیگر به دیدنش بروم.او »

 «ه نمیشد.خیلی مایل بود امروز را پیش او بمانم اما متاسفان

 «چرا نمیشد؟دست کم تا بعد از ظهر میماندی.»
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 «پس اینجا را چه کار میکردم؟ فکر میکنی خانم سلطانی ناراحت نمی شد؟»

خوب این هم حرفی است.اما بیچاره مادرت.پس از این همه سال فقط یک ساعت؟!حداقل امروز نمیی رفتید.حاال می »

 «نتظار میکشد!دانی تا روز دیگری که تو بروی چقدر ا

 «خیال ندارم زیاد او را منتظر بگذاردم فردا که جشن است.اما پنج شنبه به دیدن او میروم.چطوره؟»

 «خوبه!»

اما چند لحظه پس از گفتگوی میان من و کامبیز هنگامی که همه در سالن نشیمن گرد هم آمدند تصمیم گرفته شد 

 روز پنج شنبه به شمال برویم.

و من که به هیچ وجه مایل نبودم برنامه ام به هم بریزد و میدانستم که «متاسفم برنامه تو به هم خورد.»کامبیز گفت:

 این سفر دست کم یک هفته به طول می انجامد به آقای مالدوست

 اما عمو جان،من روز پنج شنبه خیال دارم به دیدن مادرم بروم.این صحیح نیست که او»که در کنارم نشسته بود گفتم:

 «را تا برگشتن از شمال منتظر بگذارم.

 «بسیار خوب،سفر را به روز شنبه موکول می کنیم.چطوره؟اگر موافقی به بقیه بگویم.»

 «اینطوری خیلی بهتر است.متشکرم.»

بلند شد و آقای مالدوست پاسخ « چراها»سپس آقای مالدوست عقب افتادن روز سفر را به دیگران گفت.ابتدا همه ی 

رای اینکه آمادگی برای روز شنبه بیشتر است.اول آنکه پنجشنبه روز بعد از جشن است و همه خسته ایم. دوم ب»داد:

 «آنکه دست کم یک روز فرصت برای جمع آوری وسایل سفر داشته باشیم.در ضمن صبح زود حرکت میکنیم.

از همه خوشحال شدم.روز با شنیدن دالیل آقای مالدوست،رضایت در چهره ی همه پدیدار شد.من نیز بیش 

چهارشنبه جشن برپا شد.مهمانی بسیار خوبی.در این جشن آقای شریفی نیز حضور داشت.او با آقای مالدوست زیاد 

 مالقات میکرد.فکر میکردم تا به حال ازدواج کرده باشد.

تان به ایران را بازگشت پدر و مادر»در نخستین لحظه ورودش او را دیده بودم پس از سالم و احوالپرسی گفت:

 «تبریک می گویم.به طور حتم مدت زیادی بود آنها را ندیده بودید،بنابراین حاال باید خیلی خوشحال باشید.

استی ر»پس از تایید کردن من،صحبت از پدر مادرم را کنار گذاشت راجع به درسها و دانشکده ام صحبت کرد.گفت:

عالقه تان ادامه تحصیل دهید.من به محض اعالم اسامی قبول تبریک می گویم که موفق شدید در رشته ی مورد 

 شدگان دانشگاه دیدم سریع با آقای مالدوست تماس گرفتم.

قصد داشتم از ایشان مژدگانی بگیرم که متوجه شدم خودشان زرنگ تر بودن و قبل از آنکه اجازه دهند حالشان را 

 «بپرسم خبر قبولی شما را اطالع دادند.

از اینکه به فکر من بودید متشکرم.عمو جان هم بیشتر از مندر انتظار اعالم شدن اسامی قبول شدگان  به هر حال»

 «بودند.

 «بله همینطوره.حاال از درسهایتان هستید؟به طور حتم باید شوق زیادی برای خواندن کتابهایتان داشته باشید.»

 «تحصیل کند اشتیاقش به خواندن کتابها بیشتر است. بله،همینطوره.به هر حال هر کس در رشته ی مورد عالقه اش»

 «ممکنه چیزی بپرسم؟»پس از پاسخ من سکوت مختصری میان ما برقرار شد و سپس با کمی تردید گفت:

 «بله، خواهش میکنم.»

 «می خواستم بدانم .....هنوز خیال ازدواج ندارید؟»
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ادن به او همانند افتادن چرهای اتومبیل در گودال بودم.در من که انتظار شنیدن چنین سوالی را نداشتم در پاسخ د

حالی که متحیر بودم و نمی دانستم چه جوابی به او بدهم،کامبیز به کمکم آمد البته ناخواسته! او که در آن مدت نمی 

 دانستم به کجا رفته بود.

قای شریفی در کنار من ،خیلی زود وارد سالن شد نخست کنار پدرم ایستاد و کمی با او صحبت کرد.به محض دیدن آ

 الزمه ی»خودش را به ما رساند و در این هنگام آقای شریفی که هیچ اطالعی از عالقه ی من و کامبیز نداشت گفت:

 «سوالم را تکرار کنم؟

 «شما را با پسر عمویم،کامبیز خان آشنا میکنم.»من بدون دادن پاسخ به او خیلی سریع گفتم:

 «خوشبختم!»فشرد و گفت: او دست کامبیز را

 «ایشان فرزند آقای مالدوست هستند.درسته؟»و پس از آن گفت:

 «بله»

 هراس داشتم پس از آن دوباره سوالش را تکرار کند« بنابراین خیلی از دیدار با شما خوشحالم.»

ر کنارمان یز هم دبه دنبال موضوعی میگشتم تا باپیش کشیدن آن بحث دیگری عنوان کنم.به خصوص حاال که کامب

 ایستاده بود.کمی فکر کرده سپس نبودن کامبیز را به خاطر آوردم

 «تا به حال کجا بودی؟»و گفتم:

 «در سالن نشیمن مشغول صحبت با شهرام بودم.می خواست بداند کی به شمال می رویم که خودش را برساند.»

 «پس چرا حاال تماس میگرفت؟»

د.از مهمانی امشب بی اطالع بود.فکر میکرد فردا جشن است.نمی دانست همه برنامه ها چون تا حاال فرصت نکرده بو»

 «تغییر کرده.

 «حاال می تواند به شمال بیاید؟»

 «بله،روز جمعه در تهران است.»

 «مایلی چند دقیقه در باغ قدم بزنیم؟می خواهم کمی هوای آزاد استشمام کنم.»و سپس خیلی آرام کفت:

مه ی اینها بهانه است و او چون به هیچ وجه نمی تواند آقای شریفی را تحمل کند این بهانه ها را می می دانستم ه

 آورد.من به آقای شریفی گفتم:معذرت میخواهم ما خیال داریم در باغ کمی قدم بزنیم.

 «مزاحمتان نمیشوم.بفرمایید.»او گفت:

 «مخواهش میکن»کامبیز نیز عذر خواهی کرد و او با گفتن 

؟چه او با تو چه کار داشت»ما را تنها گذاشت.ما نیز به سمت باغ ه راه افتادیم.به محض دور شدن از آنجا کامبیز گفت:

 «پرسیده بود که پاسخی نشنیده بود؟

اینطور صحبت نکن کامبیز!به هر حال من و پدرت در این مهمانی تنها آشنایان او هستیم.شاید فقط می خواست کمی »

 «تا از تنهایی در آید فکر نمیکنم منظور دیگری داشت. صحبت کند

 «شاید منظور او را خودم بهتر بدانم.تو فقط بگو از تو چه پرسیده بود؟»

 «خوب چه اهمیتی دارد؟»

 «اگر اهمیتی نداشت نمی پرسم.»

 «یم.حاال که اِنقدر مهم است میگویم،او می خواست بداند تا چه حد از تحصیلم در این رشته راض»
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 «بعداز آن چه چیز را می خواست بداند؟»کامبیز نگاه سرشار از خشونتش را ب چشمانم دوخت و گفت:

مثل اینکه تو برای قدم زدن و هوا خوری به اینجا نیامدی،بلکه برای بازپرسی آمدی؟اگر این را گفته بودی قابل »

 «قبول تر بود.

 «عی نکن از پاسخ دادن فرار کنی!خوب حاال فکر کن برای بازپرسی آمدم.در ضمن س»

خیلی خوب،او سوال کرده و به من ارتباطی ندارد.نمی خواستم بگویم چون میدانم عصبانی میشوی.اما حاال که خودت »

 «به آن تمایل داری می گویم.

 «خیلی خوب،به جای این همه فلسفه بافی بگو او چه گفت؟»و او با همان حالت پاسخ داد:

بداند که آیا هنوز به نظریه گذشته ام که گفته بودم تا پایان درسم خیال ازدواج ندارم پایبندم یا نه،که او می خواست »

 «تو نگذاشتی به او پاسخ دهم

 «اصال به او چه که تو به این پایبندی یا نه؟»

 «نمی دانم دیگر ارتباط آن را با خودش به من نگفت.»

 «ی؟خیلی وب،حاال چه پاسخی برای او داشت»

اوهوم،که « »هیچ پاسخی نداشتم.به همین دلیل از آمدنت خوشحال شدم.چون مرا از یک مخمصه بزرگ نجات دادی!»

 «اینطور.حاال اگر نمی آمدم چه کار میکردی و چه میگفتی؟

 «حاال که تو آمدی و من به او جوابی ندادم.»

 غیر اینصورت احمق نبودم که خودمدر صحبتهای کامبیز و به همین دلیل با تو به اینجا آمدم.در 

 «را زیر سواالت تو قرار دهم.آمدنم با تو باید بهترین پاسخ برای او باشد.اگر فهمیده باشد.

 «خوبه! تو برای هر کاری دلیلی داری.پس اگر مجبور نبودی با من به اینجا نمی آمدی؟»

 «ودت هم نمی آمدی؟نه چون در آن صورت تو هم نمی خواستی که با تو بیایم.یعنی خ»

او که انتظار چنین پاسخ قاطعانه ای را نداشت و به طور حتم مایل نبود من بدانم تنها دلیل آمدنش به باغ دور کردن »

 من از آقای شریفی است؛

 «به هیچ وجه اینطور نیست.من واقعا قصد قدم زدن نداشتم»گفت:

 «قصد هواخوری.نه،فقط قدم زدن نه.تو هم قصد قدم زدن داشتی و هم »

 «خیلی خوب کافی است.به هر دلیل که آمده باشم حاال دیگر برمیگردیم.»

 «خیلی خوب، برگردیم.اما قبل از برگشتن،تو مطمئنی به آنچه که میخواستی رسیدی؟»

اه رصبح روز پنج شنبه پدر و نادیا به هم« بله مدتهاست که رسیدم.»به چشمانم خیره شد و پس از مدتی سکوت گفت:

عمو به مزار همسرش رفتند و کامبیز که صبح زود خانه را به سمت کارخانه ترک گفته بود ساعت ده برای بردن من 

 به منزل مادرم به خانه برگشت.

من که منتظر آمدن او بودم به محض شنیدن بوق اتومبیل سریع از خانه خارج شدم.کامبیز پس از رساندن من به 

ن به امروز نه.نرفت»گفت:« خیال نداری مادرم را ببینی؟»کارخانه را داشت.از او پرسیدم: منزل مادرم قصد بازگشت به

کارخانه در چند روز گذشته موجب عقب افتادن کارهایم شده است.از روز شنبه هم که به مسافرت می رویم.ناچارم 

رد.بنابراین مالقات مادرت باشد امشب تا دیر وقت در کارخانه بمانم.چون یکی از دستگاهها هم احتیاج به تعمیر دا

 «برای روز دیگری.حاال بگو چه ساعتی به دنبالت بیایم.
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 «موقع برگشتن از کارخانه.»

 گفتم که امشب تا دیر وقت کارخانه هستم.تو هر ساعتی بگویی من می آیم.»

ار گر به جای تو بودم امشب کنپس از رساندن تو به خانه دوباره باید به کارخانه برگردم.و در مورد تو باید بگویم ا

 «مادرم می ماندم.

ساعت »این پیشنهاد مرا تا حدی دچار تردید ساخت.اما فکر وجود پرویز در آن خانه مرا مجبور کرد که بگویم:

 «هشت منتظرت هستم.

 «ساعت آمدن پرویز به خانه هشت و نیم تا نه است.»مادرم گفته بود

 «ظ.خداحاف 8پس تا ساعت »کامبیز گفت:

سپس اتومبیل با سرعت از مقابلم گذشت..در سالن باز بود و مادرم در چارچوب منتظرم « خداحافظ.متشکرم!»

 بود.سالمم را به گرمی پاسخ گفت و مرا در آغوش کشیده بوسید.

چه خوب کردی آمدی.از لحظه ای که رفتی مرتب آرزو میکردم زودتر به دیدنم بیایی.نمی دانی صبح که »گفت:

 «یت را از پشت تلفن شنیدم چقدر خوشحل شدم.صدا

 او را بوسیدم.«سالم.»و در پی او مَعبُد به ما نزدیک شد و گفت:

و به سالمش پاسخ گفتم.در ابتدا مَعبُد کنارم نشست و صحبت میکرد.اما پس از چند دقیقه صدای پسر بچه ای که در 

 را مجبور به ترک ما کرد همسایگی آنها بود و برای بازیبه منزلشان آمده بود او

 «آن روز می خواستی درباره او بدانی؟ اگر مایل باشی حاال برایت تعریف میکنم.».پس از رفتن او مادرم گفت:

 «بله،با کمال میل گوش میدهم.»

 «نمیدانم حادثه سقوطم از پله ها را در آن زمان می دانی یا نه.»

 «بله.می دانم.»

وانستم باردار شوم وقتی به طور کامل از آن ناامید شدم مرتب از پرویز می خواستم که به بعد از آن سقوط،دیگر نت»

پرورشگاه برویم و کودکی بیاوریم و به جای فرزند خود بزرگ کنیم.اما او مخالفت میکرد.پرویز معموال عالقه ای به 

 بچه ندارد.

اول کمی ناراحت شد.اما هرگز مرا به خاطر آن حتی وقتی متوجه شد من دیگر قادر به بچه دار شدن نیستم،گرچه 

سرزنش نکرد.همیشه میگفت ما بدون بچه هم می توانیم زندگی خوبی داشته باشیم.در قبال در خواستم برای آوردن 

 بچه از پرورشگاه میگفت تو بدون آنکه به عاقبت آن فکر کرده باشی،تصمیم گرفتی.

تنهایی من در خانه و اصرار زیادم خواسته مرا پذیرفت.به پرورشگاه اما باالخره پس از گذشت چند سال با دیدن 

رفتیم و با کمک یکی از دوستان او موفق شدیم بچه ای را که تازه پدر و مادرش را از دست داده و به پرورشگاه 

ر ن او دسپرد شده بود به منزلمان بیاوریم.در آن زمان او کودکی بیست روزه بود.پدرش دو ماه قبل از متولد شد

 تصادف جانش را از دست داده بود

و مادرش هم بر اثر ضعف بیش از حد موقع زایمان جان سپرده بود و مَعبُد تنها شده بود.به هر حال با آمدن او به 

خانه در حقیقت شادی به خاه ما آمد و دیگر اثری از آن غم و تنهایی و سکوت نبود.با دجود او گرچه تو را فراموش 

 م اما تحمل جدایی و دوری از تو برایم تا حدودی آسان تر شده بود.نکرده بود
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صبح ها که پرویز به سرکار میرفت من می توانستم با مَعبُد سرگرم باشم.او را حمام کنم.لباسهایش را عوض 

ه صحبت بکنم.برایش شیر درست کنم.و الالیی بخوانم و حتی با او بازی کنم.تا زمانیکه دوباره رویز بیاید و بااو 

 بنشینم. بگذار حقیقتی را به تو بگویم.

من هرگز خوشبختی را که با پدرت داشتم با پرویز نداشتم.در خانه پدرت و زندگی با او همیشه تنوع بود.اما معموال 

در این خانه جز یکنواختی چیزی وجود ندارد.تنها وجود معبد است که تا حدودی این یکنواختی را از بین برده 

ا در آنجا عالوه بر تو پدرت هم هرگز اجازه نمیداد زندگی من یکنواخت باشد و یا احساس دلتنگی کنم.به هر است.ام

 حال من اشتباه کرده بودم.

و زمانی به این حقیقت پی بردم که دیگر راهی برای بازگشت نبود.زندگی با پرویز تازه مرا متوجه کرد که چقدر با 

میتی که میان من و پدرت بود هرگز میان من و او نبود.آنطور که پدرت مرا پدرت خوشبخت بودم. محبت و صمی

 درک میکرد و آن رابطه دوستانه ای را که با من داشت،پرویز نمی تواند داشته باشد.

او بیشتر به کارش فکر میکند.در حالی که پدرت بیشتر از آنکه به فکر کارش و یا خودش می بود به من و خوشبخت 

کر میکرد.او برای راضی نگه داشتن من دست به هر کاری می زد. اما افسوس که قدر محبت او را کردن من ف

 ندانستم و فریب خوردم.هر کس در زندگیش مرتکب اشتباهاتش می شود و این بدترین اشتباه من در زندگیم بود.

باه چیزهای زیادی را از دست سپس با گریه و زاری افزود:اشتباهی که قابل جبران و برگشت نبود و در این اشت

دادم،فرزندم که تو باشی و محبتهای پدرت را.البته حاال هم بد نیست.اما این خوشبختی معمولی را با از دست دادن تو 

 به چنگ آوردم.با آنکه آن خوشبختی بی حد

ه دل ودت کینه ای باز زندگی با پدرت را با وجود تو داشتم.شاید از من به خاطر بی محبتی در گذشته نسبت به خ

 داشته باشی،اما باید بگویم من در آن زمان مجبور بودم چنان رفتاری داشته باشم.

 در حالی که از دوری تو خیلی رنج می بردم کمتر به دیدنت می آمدم.

امله حبلکه بتوانم محبت خودم را از دل تو بیرون کنم چون پرویز مالقات با تو را برایم قدغن کرده بود و من چون 

 بودم چاره ای جز پذیرفتن نداشتم. به هر حال آن روز موضوع صحبت میان من و مادرم از گذشته ها بود.

بله،مادرم در غم جدایی از فرزند و آرزوی وباره یافتن او،و من در غم بدبختی،به فکر دست یافتن به خوشبختی.اما 

 نام نهاده بودم، حاال پی میبردم که آن سالهایی را که من بر آنها بدبختی

نه تنها بدبختی نبودند بلکه همه مواردی در را ه رسیدن به خوشبختی بوده اند.حاال می پذیرفتم،گذشتن آن سالها به 

منزله ی فنا شدن بهترین سالهای عمرم نبوده اند و من چیزی را از دست نداده ام.آن سالها،سالهایی سرشار از تجربه 

 ست.و در جهت خودسازی من بوده ا

خودسازی و چشیدن سختی و کسب تجربه در دوران کودکی،برای خوشبختی و آسودگی در دوران جوانی و پس از 

 آن.به هر حال آنچه که گذشته بود دیگر بازگشتی نداشت.اما خوشحال بودم که دست کم در این مورد برنده بودم.

از وجود یکدیگر لذت میبردیم.حاال دیگر در همه  و مهم زمان حال بود که من در کنار مادرم حضور داشتم و هر دو

حال خوشبخت بودم.چه نزد پدر و چه نزد مادر.هر دو آنها مرا درک کردند و دوستان خوبی برایم بودند.همینطور 

 نادیا که حاال بسیار مهربان تر از گذشته بود؛ زندگی و گذر زمان او را نیز ساخته بود.
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وت میان ما برقرار نشد و تازه زمانی که لحظه های آخر را می گذراندیم فرصتی آن روز بعد از ظهر لحظه ای سک

برای صحبت کردن راجع به زمان حال به دست آوردیم.آن وقت مادرم قبل از هر چیز می خواست بداند آیا مردی 

 در زندگی ام نقش دارد

 بیز را برایش تعریف کردم.و من خیلی راحت،گویا با دوستی صمیمی و مهربان صحبت میکنم ماجرای کام

 «همیشه کامبیز را مثل فرزند خود دوست داشتم.»او از شنیدن آن خیلی خوشحال شده بود.و گفت:

 «در آن زمان او بیشتر اوقات در منزل ما بود.و از همان زمان عالقه ی وافری نسبت به تو داشت.»و پس از آن گفت:

بود که عقربه های ساعت زمان رفتن را خبر می دادند.و من باید نیم متاسفانه صحبت از کامبیز زمانی آغاز شده 

 ساعت بعد منتظر شنیدن بوق اتومبیل کامبیز می بودم.

اما به جای آنکه نیم ساعت بعد صدای بوق اتومبیل او به گوشم رسد،زنگ تلفن به صدا در آمد و مادرم گوشی را 

 برداشت

 «کامبیز شمایید،حالتان چطور است.. سالم آقا..آه آقا»الو ،بفرمایید.....»

 «متشکرم...»

 «کی به اینجا می آیید.، تا شما را از نزدیک ببینیم...»

 «لطف دارید.متشکرم...»

 «بله، از شنیدن صدایتان خیلی خوشحال شدم گوشی را به ثمره میدهم.خداحافظ پسرم.»

خوبم تماس گرفتم تا بدانم،هنوز هم « »یز،حالت چطوره؟سالم کامب«»الو...ثمره،سالم.« »و سپس گوشی را به من داد.

 «خیال داری امشب به خانه برگردی.

راستش نه دلم می خواهد امشب پیش مادر بمانم.گویا حدس تو درست بود.تمایل و اصرار مادرم،همینطور نیمه تمام »

ینجا را ترک کنم.اگر اشکالی نداشته ماندن صحبتهایمان و تمایل خودم مانع از آن میود که بتوانم امشب به راحتی ا

 «باشد امشب اینجا می مانم.

 «خیلی خوب،بمان.من به خانه تلفن میکنم و خبر میدهم که نگرانت نشوند.فردا به دنبالت می آیم خداحافظ»

 «متشکرم کامبیز،خداحافظ.»

 مادرم وقتی فهمید آن شب در کنارش ماندنی هستم خیلی خوشحال شد

اره توانستیم رشته کالم را به دست گیریم.تا اینکه یک ساعت بعد ورود پرویز صحبت ما را قطع پس از آن دوب

 کرد.با ورود او برخاستم وسالم کردم او با تعجب نگاهی کرده سالمم را پاسخ گفت.

 «پرویز او را میشناسی؟»سپس مادرم با ذوق فراون گفت: 

 «نه،شما لطف کن ایشان را معرفی کن.»

 «ثمره است. آه،او»

آه، خدای من! چقدر بزرگ شدی دخترم، بی جهت نیست که تو را نشناختم،کامال شبیه مادرت شدی.باید خودم »

حدس میزدم کی هستی.به هر حال خیلی خوشحالم از اینکه دوباره تو را میبینم! به خصوص از اینکه میبینم مادرت 

 «کرده. پس از سالها ناراحتی و انتظار ،دوباره تو را پیدا

 «متشکرم.»
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نمی دانستم او را چه بنامم.عمو جان،پرویز خان،و یا نام خانوادگی اس!؟ مایل نبودم او را عمو خطاب کنم.میان او و 

آقای مالدوست تفاوت،بسیار بود.به هیچ وجه با یکدیگر قابل مقایسه نبودند.و یا دست کم از نظر من اینطور بود.به 

 داشتم هر حا چاره ای نبود و حتم

،مادرم ترجیح می دهد مثل گذشته او را عمو خطاب کنم.بنابراین به خاطر مادرم و خشنودی او، پرویز را عمو 

خواندم.او خوش برخورد بود و رفتار بسیار خوب و محبت آمیزی با من داشت.آنگونه که هرگز فکر نمیکردم.حال 

 نمیدانم تظاهر میکرد و یا به درستی چنین بود.

ال دیگر باطن و یا ظاهر او برایم تفاوتی نداشت.آنچه مهم بود وجود مادرم و بودن در کنار او بود.در مورد به هر ح

 پرویز هم حرفی برای گفتن به او نداشتم.آن شب شام را با مادرم و پرویز خوردم.پرویز حتی حال مادرم را پرسید.

راجع به او همان صحبتهای کم و محدودی که در درباره ی آقای مالدوست چیز زیادی نمی دانست و آگاهی اش 

گذشته از زبان پدرم شنیده ود،مایل است او را از نزدیک ببیند.به خصوص حاال که فهمیده بود او نخستین فرد 

 خانواده بوده است که مرا یافته و سبب پیوند

یلی به دیدن او تدارد و حتی از او مجدد من با پدر و مادرم شده است.اما اطمینان داشتم که عمویم به هیچ وجه تما

 بسیار عصبانی است و تنها احساسش نسبت به او تنفر است و تنفر

 .به هر حال نمیتوانستم در جواب پرویز ک اظهار کرد خیلی مایل است عموی مرا ببیند حقیقت را بگویم،

 «د.به ایشان میگویم هر وقت فرصت کردند به دیدنتان بیاین»بنابراین پاسخ دادم:

ولو آنکه می دانستم هرگز چنین نخواهد شد و آن دو یکدیگر را مالقات نخواهد کرد.پس از صرف شام پرویز 

 خواست که کمی از سرگذشتم را برایش تعریف کنم و پس از ساعتی شب بخیر گفته من و مادرم را تنها گذاشت.

از کارهایی که هر یک انجام داده بودیم.من از تا نیمه های شب با مادرم صحبت میکردیم.از گذشته ها میگفتیم و 

صبح کنار مادرم بودم،اما هنوز خیلی حرفها بود که فرصت به زبان آوردن آنها را به دست نیاورده بودیم،که آن شب 

 بهترین زمان برای گفتن آنها بود.

ی حوه ی زندگی ام در زمان بافتنمادرم مایل بود بیشتر راجع به خودم و کامبیز بداند.از نحوه ی تحصیلم و همچنین ن

بافتن.وقتی صحبت از مرگ خانم شاکری و سپری کردن دو هفته در خانه او به میان آمد مادرم با کمال تعجب و 

 نگرانی پرسید که آیا از اینکه شب ها تنها در آنجا می ماندم نمی ترسیدم

حق با مادرم بود و سپری کردن شب به تنهایی  و این همان چیزی بود که من هرگز به آن فکر نکرده بودم.شاید هم

در آن خانه باید برای من به عنوان دختری نوجوان و تنها،سرشار از وحشت می بود.اما در آن زمان و با آن شرایط 

 ترس برای من مفهومی نداشت و حتی فرصتی برای فکر کردن به آن نداشتم.

ا بالین می گذاشتم و خیلی زود،پیش از آنکه بتوانم فکر کنم کج شبها آنقدر خسته بودم که به محض تنها شدن سر بر

 هستم به خواب می رفتم

و اگر چه بیشتر اوقات کابوس میدیدم اما در حقیقت آنجا را مامنی برای رهایی از وحشت و فنا شدن و مکانی برای 

ار می شدم آن خانه را خالی کنم استراحت و کسب آرامش میدانستم.ترس برایم تنها زمانی دارای مفهوم بود که ناچ

 و در خیابان بمانم.

بله؛ آن زمان ترس دارای مفهوم بود که ناگزیر بودم از میان هزاران چشم تیز و وحشی گذر کنم.یعنی در حقیقت از 

 مقابل آنها فرار کنم تا به پناهگاهی که دور از همه ی آنها بود میرسیدم.
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 و در آن زمان بود که باید میگفتم:

 شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل

 کجا دانند حال ما،سبکباران ساحلها

مادرم هرگز در شرایط من قرار نگرفته و همیشه در آسایش و راحتی زندگی کرده بود چطور می توانست درک کند 

 که ترس از تنهایی در آن خانه تا چه حد برای من بی مفهوم و حتی بی اهمیت بوده است.

 اال نگران بود.حاال که دیگر همه چیز گذشته و من در آرامش و امنیت کامل به سر می بردم.او ح

وقتی به آن زمانها و رسیدن به موقع آقای مالدوست فکر میکردم چقدربیش از گذشته او را دوست میداشتم.به گونه 

باالترین نقطه ی عالقه من قرار ای که هرگز نتوانستم کسی را با عنوان یک عمو تا این حد دوست بدارم.او در 

داشت؛درست مثل کامبیز.برخالف آنچه که مادر دوست داشت بیشتر راجع به خودم بداند من مایل بودم بیشتر راجع 

 به آقای مالدوست و خوبیهای او بگویم.

قای و خانم آ به راستی که هرگز مردی جون او ندیدم.البته کامبیز بی شباهت به پدرش نبود.پس از صحبت درباره ی

 شاکری صحبت به پارک و دیدن آقای مالدوست رسید

که تازگی نداشت و بیش از همه راجع به آن با مادرم صحبت کرده بودم.پس از آن صحبت از فروشگاه و گلی خانم 

 به میان آمد که توضیح چندانی در این باره نداده بودم

ف کردم.وقتی از گلی خانم برایش گفتم اظهار عالقه کرد و و حاال چون فرصت کافی بود به طور کامل برایش تعری

 گفت مایل است

او را از نزدیک مالقات کند.اما راجع به کارکنان دیگر فروشگاه و نحوه ی رفتارشان با خودم صحبت چندانی 

 نکردم.گرچه همه چیز گذشته بود.

وجدان دچار شود.و اطمینان داشتم که حتی  اما می دانستم صحبت از آن سبب میشود مادرم بیش از گذشته به عذاب

به زبان آوردن یک مورد از آن سبب میشود دوباره اشک از چشمانش جاری شود و از اینکه چه سختیها و تنهایی 

 هایی بریگانه فرزندش گذشته است

و و دگی اخود را نخواهد بخشید.درست مثل پدرم.بنابراین ترجیح دادم بیشتر صحبتهایم را به گلی خانم و زن

 همچنین رابطه ی میان خودم و او اختصاص دهم.

 صحبتها تمامی نداشت.هر دو می دانستیم حتی اگر تا صبح هم بنشینم باز صحبت برای گفتن بسیار است.

به هر حال من و او سالهای زیادی را بدون هم گذرانده بودیم.چطور ممکن بود اتفاقات چهارده سال را در طول یک 

 برای یکدیگر تعریف کنیم.شب بتوانم 

آن هم سالهایی را که لحظه لحظه ی آن پستی و بلندی بود و همه لبریز از اتفاق و خاطره؛بنابراین ترجیح ادیم در 

همان نیمه شب ادامه صحبتها را به فردا و فرداهای دیگر موکول کنیم و چند ساعت باقی مانده را به استراحت و 

 خوابیدن اختصاص دهیم.

نه صبح جمعه بوق اتومبیل به گوش رسید.با تصور حضور او مقابل ساختمان بی اختیار به وجد آمدم.در حالی  ساعت

 «کامبیز است.»که لبخند برالبانم نقش می بست به مادرم نگاه کردم و گفتم: 

 «آمده تو را ببرد؟»اما برخالف من چهره ی مادرم در هم رفت و گفت:

 «نم.بله،دیگر باید خداحافظی ک»
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اول از او دعوت کن داخل شود تا تو حاضر شوی ما کمی با »قصد داشتم برخیزم و آماده شوم که او مانع شد و گفت:

 «هم صحبت کنیم.

 «چقدر کم طاقت است.تازه ساعت نه است.»و سپس همراه با لبخندی گفت:

 یل نشسته بود نزدیک شدم و خواسته یمن نیز خندیدم و به گفته او عمل کردم.اما وقتی به کامبیز که داخل اتومب

 «همسرش هم منزل است؟»مادر را به او گفتم ابتدا پرسید:

 «بله.»

 «پس مالقات با مادرت باشد برای روز دیگری.روزی که همسرش نباشد و من ناگزیر به دیدن او نباشم»

ک یا وارث گذشته. گرچه حاال هیچ یکامبیز این صحیح نیست.آنچه که بر من گذشته بدتر از آن است که بر پدرم و »

از شما نسبت به او احساس خوبی ندارید.من هم نداشتم.اما چه فایده!آیا با این نفرتها می توان گذشته ها را تغییر 

 داد؟

پدرم و پدرت مجبور نیستند او را تحمل کنند و یا حتی مالقات کنند.اما وضع من و تو با آنها تفاوت دارد.به هر حال 

ای دیدن مادرم ناچارم به اینجا بیایم تو هم اگر حاال مجبور نباشی باالخره روزی ناچاری با من بیایی.دست کم من بر

 به خاطر مادرم و این غیر ممکنه که من تمام عمر بدون تو به دیدن او بیایم

گاهی اوقات،چند  و دراین آمدنهای بسیاری از اوقات ممکنه پرویز هم در منزل باشد.پس تو هم مثل من ناگزیری

 «ساعتی او را تحمل کنی؛ولو آنکه از او بیزار باشی. پس حاال به خاطر من دعوت مادرم را بپذیر خواهش میکنم.

او مادر توست همانطور که عموی من پدرت است.تو ناچاری و مایلی هر دو آنها را در کنارت حفظ کنی و همینطور »

ندارد که تو را از مالقات دیگری منع کند.اما من به خاطر پدرت و به احترام  مرتب آنها را ببینی و هیچ یک این حق را

او که چندین سال زندگی بدون تو خودش را با من سرگرم کرده ترجیح میدهم دست کم از مالقات با پرویز صرف 

 «نظر کنم.

 «حتم دارم پدرم وضعیت ما را درک کند.»

 «حتم دارم پدرم وضعیت ما را درک میکند.»

بله،اما نه حاال، من مادرت را مالقات میکنم همینطور پرویز را اما می خواهم لطف کنی و این کار را به آینده موکول »

 کنی.در این صورت همه چیز عادی و بدون دلخوری پیش می رود.

 «بسیار خوب پنج دقیقه دیگر می آیم.« »حاال عجله کن و مرا بیش از این معطل نکن.

بیز پس کام»و به سرعت به سمت ساختمان حرکت کردم.وقتی وارد سالن شدم مادرم با تعجب گفت:این را گفتم 

 «کجاست؟

 «در اتومبیل منتظر است.»

او عجله دارد.عذر خواهی کرد »نمی توانستم به مادرم بگویم که او تحمل دیدن همسر تو را ندارد.بنابراین ادامه دادم:

 «ید.و گفت روز دیگری به دیدنتان می آ

بسیار خوب من تا مقابل در با تو می آیم.تا دست کم از نزدیک با او »دوباره چهره ی مادر در هم رفته و گفت:

 «احوالپرسی کنم.حاال بگو چرا انقدر زود به دنبالت آمد؟

ا نست که محاال باید مادر را می بوسیدم و خداحافظی میکردم او می دا« می خواستم این را بپرسم اما فراموش کردم.»

 روز بعد به شمال می رویم
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و هم چنین می دانست دیدار مجدد به این زودیها نخواهد بود و از این موضوع بسیار غمگین و ناراحت بود.به هر 

حال او پس از سالها جدایی و انتظار دوباره مرا پیدا کرده بود و دلش می خواست تا جای ممکن مرا در کنارش حفظ 

 در کنارم سپری کند و این خواسته ای بود که بارها به زبان آورد. کند و بقیه عمر را

اما افسوس که دیگر برای عمل به آن خیلی دیر بود.گرچه جدایی از او برای من هم خوشحال کننده نبود.اما 

نکه من،کامبیز،پدرم و همینطور عمویم را داشتم.حضور نادیا در کنارم نیز خوشحال کننده بود و از همه مهمتر آ

 روزهای خوبی را پیش رو داشتم

و جدایی از مادر و فاصله دیدار با او بر من سریع تر و راحت تر می گذشت تا بر او. چاره ای نبود.به هر حال دنبال 

هر سالمی خداحافظی است و سالمهای من به مادرم از جمله همین سالمها بودند.مادر مایل بود تا مقابل در همراهی ام 

 کند.

خدای »یز به محض دیدن مادر از اتومبیل خارج شد و به سمت ما آمد.مادر با دیدن او لبخندی زده و گفت:کامب

 «من،آخرین دفعه ای که او را دیدم فقط شش سال داشت!

روز دیگری مزاحمتان »با او احوالپرسی کرد و دوباره او را به داخل خانه دعوت کرد.کامبیز عذرخواهی کرد و گفت:

 «میشوم.

پس از احوالپرسی آنها و چند لحظه ای صحبت؛از مادر خداحاغظی و به سمت اتومبیل حرکت کردیم.در آخر مادر 

 «فراموش نکنی! به من تلفن کن و مرا از حال خودت باخبر کن!»گفت:

 «چشم مامان.حتما با شما تماس میگیرم.خداحافظ!»

ی تمام موضوع صحبت در خانه تو بودی.پدرم از تو دیشب که نبود»سپس اتومبیل به حرکت در آمد کامبیز گفت:

 «میگفت،پدرت از تو می گفت.حتی مادیا هم از تو میگفت!

 «لبخندی زده گفتم:تو چطور؟تو از کی میگفتی؟

اما او بدجنس تر از این صحبتها بود،چون لحظه سکوت کرد و سپس بدون آنکگه به سوال من پاسخ دهد به صحبت 

او میگفت تمام « »پدرم میگفت غیبت تو در خانه کامال حس میشود و تحمل آن سخت است.»خود ادامه دادو گفت:

 مدت این چند سال به ندرت پیش آمده که او در خانه باشد و تو نباشی!

و اگر هم روزی در کنارش نبودی خیلی به او سخت گذشته و عمو میگفت چقدر بد که امشب ثمره خانه نیست.خانه 

ه طور حتم اگر بود حاال انقدر سکوت نبود و گفت:امروز که برگردی از تو می خواهد که دیگر چقدر ساکت است.ب

 «انقدر طوالنی به مهمانی نروی!

 «چقدر...»و نادیا میگفت:

چقدر » و در اینجا سکوت کرد در حالی که من منتظر شنیدن ادامه صحبتش بودم.سکوت او را که دیدم گفتم:

 «نم راجع به من خوب گفته یا بد؟چی؟ادامه اش را بگو بدا

 «نه می ترسم مغرور شوی.ترجیح میدهم نگویم.»

بسیار خوب میگویم:نادیا »من هم دیگر اصرار نکردم و او پس از چند لحظه نگاهی زیر چشمی به من انداخت و گفت:

تنگ  لش برایتگفت چقدر مصاحبت با تو لذت بخش است دیشب که نبودی اظهار میکرد حوصله اش سر رفته و د

 «شده است.

 «تعجب میکنم نادیا اینها را گفته باشد!»خندیدم و گفتم:
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 «چرا ؟مگر در این چند روزی که با هم گذرانده و هم صحبت شدید در رفتارش چنین محبتی را درک نکردی!؟»

و بگو و بخند داشتیم.از  حق با کامبیز بود؛ من با نادیا زیاد صحبت میکردم و بارها و بارها با هم قدم زده بودیم

خاطراتمان میگفتیم و ماجرا های جالبی که برایمان اتفاق افتاده بود؛و گاهی هم درد دل میکردیم.به هر حال آنچه که 

مهم بود خود کامبیز بود و من مایل بودم بدانم او تا چه حد نبودن مرا درک کرده است و تا چه حد این موضوع 

 برایش اهمیت داشته.

 «در مقابل حرفهای آنها تو چه میگفتی؟»و آنقدر ها هم بدجنس نبود.و وقتی گفتم:اما ا

به آنها هیچ.اما به تو میگوی که اگر برایم مهم نبود دست کم امروز کمی دیرتر به دنبالت می آمدم و به »پاسخ داد:

تن به حبت چندانی برای گفراستی تحمل غیبت تو در خانه دشوار است.وقتی نیستی تنها تر از همه من هستم که ص

 دیگران ندارم.دیشب از اینکه به منزل مادرت تلفن کردم پشیمان شدم.

اگر به دنبالت می آمدم به طور حتم با من به خانه برمیگشتی و من مجبور نبودم تا دو ساعت پس از نیمه شب که بقیه 

ت کردن انم یعنی در حقیقت حوصله صحبنشسته بودند و صحبت میکردند بنشینم و بیشتر وقتم را در سکوت بگذر

 ساعت حدود یازده بود که وارد خانه شدیم.هیچ کس در خانه نبود«نداشتم.

 «در باغ هستند.ممکنه پشت ساختمان رفته باشند.»وقتی کامبیز سراغ بقیه را زا اقدس خانم گرفت،او پاسخ داد:

 «ا ما چای چای مان را بخوریم.آنها هم آمدند.بسیار خوب،پس اگر ممکنه دو فنجان چای برایمان بیاورید!ت»

پس تا اقدس خام چای بیاورد.من هم لباسهایم را عوض »پس از بازگشت اقدس خانم به آشپزخانه به کامبیز گفتم:»

 «میکنم.

ساعت هفت بعد ازظهر صدای زنگ تلفن به گوش رسید.در آن هنگام من در سالن بازی در فاصله ی کمی از دیگران 

مطالعه بودم.کامبیز و پدرم مشغول بازی و عمو و نادیا نیز مشغول گفتگو بودند اقد خانم گوشی تلفن را  مشغول

 برداشت

ببخشید آقا فرناز خانم تماس گرفتند می خواهند با شما »و پس از چند لحظه وارد سالن شد و خطاب به عمو گفت:

 «صحبت کنند

از سالن خارج شد.پس از چند دقیقه دوباره به سالن برگشت و و عمو که مشغول صحبت بود عذر خواهی کرد و 

 گفت فردا ساعت هفت صبح به شمال حرکت میکنیم.

خانواده ی خانم سلطاهی و همینطور دایی و بچه ها ساعت هفت صبح مقابل منزل ما هستند و در همین هنگام صدای 

 «آه عمو جان متاسفم،مات.»کامبیز توجه همه را جلب کرد.

 «ی من! کامبیز تو خیلی بدجنسی یک دور دیگر هم بازی میکنم.خدا»

اما روز شانس با کامبیز بود و در بازی بعد نیز او برنده شد.چشمانم بر روی صفحه کتاب متوقف بود.که ناگهان 

 احساس کردم دستی کتاب را باال برد.سرم را بلند کردم و عمو را دیدم.

ه را کنار بگذار من که به نوبه خود خسته شدم.حاال تعریف کن ببینم دیروز دیگر کافی است ثمره.مطالع»او گفت:

 «چقدر به تو خوش گذشته؟

 «بدون شما هیچ.اما با وجود مادرم خیلی.»خندیدم و گفتم:

 «باالخره خوش گذشته یا نه؟»
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 ندین برابر لذت میبی انصافی نکنم باید بگویم بله،خوش گذشت. اما اگر شما هم در کنارم بودید حتم دارم چ»

 «بردم.

 «اما افسوس که ناچارم یا در کنار شما و بقیه کنار مادرم تنها!»و سپس بدون هیچ اراده ای گفتم:

این صحبت ها را کنار بگذار.تو در هر شرایطی باید خوشحال باشی و لذت ببری.حاال چه در »عمو لبخندی زد و گفت:

 «کنار ما و چه در کنار مادرت!

 ست مرا گرفت و به طرف میز پینگ پنگ برد.و سپس د

 ساعت هفت صبح هر سه اتومبیل مقابل در آماده ی حرکت بودند.

ابتدا اتومبیل فرشاد سپس اتومبیل ما و پس از آن اتومبیل برادر خانم سلطانی حرکت کرد.در طول مسیر گاهی 

و  ی افتاد.آن روز بودن نادیا در کنارم بسیار خوباتومبیلها از یکدیگر سبقت میگرفتند و گاهی هم میان آنها فاصله م

 سرگرم کننده بود.

من و او تمام مسیر را با یکدیگر صحبت کردیم و آن روز بیش از آنکه صحبتها همگانی باشند دو به دو انجام 

 میگرفت.سه آقا بیش از آنکه با ما صحبتی داشته باشند با یکدیگر صحبت میکردند.

نها برای ما چندان جالب نبود و ترجیح می دادیم به جای صحبت کردن درباره ی موضوعهای البته موضوع صحبت آ

 غیر اجتماعی راجع به موضوعهای اجتماعی و خانوادگی صحبت کنیم.

این چند ساعت حضور من و نادیا در کنار هم آن هم در اتومبیل سبب شده بود بیشتر از یکدیگر شناخت پیدا کنیم و 

 به همنشینی و مصاحبت با یکدیگر عالقه مند شویم.نادیا در میان صحبتهایش گاهی نیز از کانادا وبیش از گذشته 

از موقعیت و اوضاع آنجا برایم میگفت که صحبتهای او راجع به آنجا برایم شنیدنی تر و جالب تر از صحبتهایی بود 

 که نخستین روزها میان پدر و خانم سلطانی رد و بدل میشد.

ال پس از گذشت چند ساعتی اتومبیل مقابل باغ عمو متوقف شد.پس از چند بوق پی در پی درهای باغ باز به هر ح

 شد.

 در همین هنگام دو اتومبیل دیگر با فاصله ای کمتر از یک دقیقه به باغ رسیدند.

 م که نه فرصتی برایجعفر آقا،باغبان عمو به همه خوش آمد گفت و در ها را بست.آن روز زمانی به باغ رسیده بودی

 تهیه ناهار داشتیم

و نه ناهاری آماده بود که بخواهیم هنگام ظهر آن را بخوریم.بنابراین با پیشنهاد عمو ناهار را در یکی از رستوران ها 

 که به باغ نزدیکتر بود صرف کردیم.

بعدازظهر تن دهند و به جای پس از صرف غذا و بازگشت به باغ همه سرحال تر از آن بودند که بخواهند به خواب 

 آن گردش در باغ را انتخاب کردند و غیر

 از خانم سلطانی که قصد حمام کردن داشت همه برای قدم زدن روانه ی باغ شدیم

برای اولین بار بود که پدر و نادیا به آنجا می آمدند.نادیا در کنار من قدم می زد و از زیباییهای باغ تعریف 

 ی با خود اندیشیدممیکرد.برای لحظه ا

که شاید اگر هر شخص دیگری به جای آقای مالدوست بود در این هنگام که هر کس زوج خود را در کنارش دارد 

احساس تنهایی میکرد و بیش از همیشه به خاطر مرگ همسرش غمگین می شد.اما او با خونسردی و با آرامش کامل 

 ه اش نمایان نبود.همچون دیگران قدم میزد و ذره ای از غم در چهر
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شاید این آرامش به آن خاطر بود که همسرش هرگز برای او و در نظر او نمرده بود.بعدازظهر همه مشغول صرف 

چای و شیرینی بودیم.کامبیز به محض قرار دادن فنجان خالی چایش به روی میز نگاهی به من انداخته بدون هیچ 

 صحبتی به سمت میز بازی حرکت کرد.

تفهیم منظورش نیازی به پرسش نمی دید و با نگاه و حرکت خود منظورش را به من فهماند من نیز برای او برای 

پاسخ او نیاز به صحبت ندیدم؛ او هم منتظر شنیدن نبود.زیرا نگاهم و حرکتم به سمت میز پاسخ مثبت را به او اعالم 

 کردم و پس از از آن زمان گذشته بود

و او رخ داده بود و هزاران اقرار و اعترافرد و بدل شده بود که مهمترین آنها عشق میان ما و هزاران واقعیت میان من 

بود.اما گویی در آن لحظه هیچ تغییر نکرده بود و بدون هیچ اراده ای باز هم توپ از دست من رها شد و دستانم بی 

 اختیار به طرف گونه های گلگون شده ام حرکت کردند.

این موضوع شده بود نگاهش را از من گرفت و به میز انداخت و سپس این بار برخالف گذشته کامبیز که متوجه ی 

 برد با او بود.

چند لحظه هر دو پشت میز قرار گرفتیم.راکتها را از روی میز برداشتیم و در یک لحظه هر دو برای کلمه شروع کنیم 

ش شدن آن جمله شد و ما با غفلت از محیط اطراف هر سرهایمان را بلند کردیم اما گره ی نگاهها در هم سبب فرامو

 دو به یک زمان می اندیشیدیم

و آن زمانی بود که برای نخستین بار هر دو به منظور شکست دادن دیگری در پشت میز قرار گرفته بودیم.آن روز 

از آن زمان گذشته بود و نیز همین اتفاق میان ما رخ داد.چشم در چشم یکدیگر منتظر به زبان آوردن کلمه ای.مدتها

 هزاران واقعیت

میان من و او رخ داده بود و هزاران اقرا و اعتراف رد و بدل شده بود که مهمترین آنها عشق میان ما بود و بدون هیچ 

اراده ای باز هم توپ از دست من رها شد و دستانم بی اختیار به طرف گونه های گلگون شده ام حرکت 

 ه این موضوع شده بودکردند.کامبیز که متوج

 نگاهش را از من گرفت و به میز انداخت و سپس این بار برخالف گذشته برد اول با او بود......

ما در سکوت بازی میکردیم چیزی به پایان بازی و برد کامبیز باقی نمانده بود و فقط کافی بود یک دور دیگر برنده 

 شود تا برنده ی اصلی او به شمار رود.

مدن دیگران به سالن بازی مانع از آن شد که دیگر تمایلی به ادامه بازی داشته باشیم.آنها هنگامی آمدند که اما آ

 کامبیز آخرین سرویس را انجام داد و سپس نگاهی به من انداخت که آکنده از بی میلی نسبت به ادامه بازی بود.

کردم خود نیز تمایل چندانی بع بازی نداشتم جایم را به او جایش را به فرشاد داد.من که بی میلی کامبیز را احساس 

ما خیال نداشتیم بازی شما را به هم بزنیم.فقط میخواستیم تماشا »مینا دادم.با کنار رفتن من و فرشاد خندید و گفت:

 «کنیم.

ا بازی را تیم در همین جچیزی به اتمام بازی نمانده بود،خیال داش»کامبیز نیز خنده او رابا لبخند و گفته او را با گفتن

 «حاال خیال داریم به باغ برویم.نمی آیید؟»پاسخ داد وسپس ادامه داد «تمام کنیم.

 «نه خیال دارم چند دست مینا را شکست دهم»فرشاد تشکر کرد و گفت:

 پس از شنیدن پاسخ فرشاد به همراه کامبیز مسیر باغ را پیش گرفتیم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – زندگیجاده 

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

 

1 3 2  

 

خوب این کار را میکردی.آنها که نگفتند بازی نکن،خودت « »تو را شکست دهم. خیال داشتم این بار»کامبیز گفت:

 «تو می خواستی ادامه دهی؟« »نخواستی ادامه دهی.

 «راستش را بخواهی نه.باخت پی در پی سبب از بین رفتن رغبتم شده بود.»

فعه گذشته که در اینجا بازی اما شانس آوردی.البته شاید هم من شانس آوردم.ممکن بود مثل د»او خندید وگفت:

 «کردیم شکستم دهی!

 «نه حتم دارم این بار دیگرشانسی نمی آوردم.»

پس از آن دیگر کلمه ای میان ما رد و بدل نشد و همچنان در سکوت قدم می زدیم.پس از پیمودن مسافت کوتاهی 

ن زیاد قدم می زدند.کامبیز برای لحظه ای متوجه فرناز و شهرام شدیم که در البه الی درختان و در فاصله ای نه چندا

 نگاهش بر روی آنها متوقف ماند و در فکر فرو رفت.

 «امروز خیال دارم با پدرم صحبت کنم.»سپس سکوت را شکست و گفت:

می خواهم،تو را از او »نگاهش از آن دو گرفته به مندوخت و گفت:«راجع به چی؟»متوجه منظور او نشده پرسیدم:

 «کنم.و در حقیقت باید بگویم هنوز نمیدانم باید با کدومشان صحبت کنم.با پدرم و یا با پدرت.خواستگاری 

این  برخالف آن که فکر نمیکردم با شنیدن« تفاوتی نمیکند.اما فکر نمیکنی هنوز کمی زود باشد؟»خندیدم و گفتم:

ز فکر نمیکردم تا این حد خونسرد و هرگ»حرف آرامشش به هم بریزد با حالتی عصبی و توام با سرزنش پاسخ داد:

 «بی تفاوت باشی!چه زمانی مناسب است؟

عصبانی نشو کامبیز،من منظوری نداشتم.تو میتوانی هر زمالن که مایل »و من نیز جدی تر پاسخ دادم و پاسخ دادم:

 باشی با پدر و عمو صحبت کن

حبت میکنم.فکر میکنم اگر او موضوع را با پدرت بسیار خوب پس همین امشب این کار را میکنم.اما اول با پدرم ص»

 «در میان بگذارد بهتر است.

سپس جهت حرکتمان را تغییر دادیم و در جهت دیگری به قدم زدن و گفتگو پرداختیم.صبح روز بعد به کنار دریا 

 رفتیم.در میان ما تعداد داوطلبین شنا بسیار کم و تنها به فرشاد و محسن و پدرش محدود میشد.

 من طبق معمول ساحل را به دریا ترجیح دادم و بر روی تخته سنگی به تماشای دریا پرداختیم

و مرتب به صحبتهای روز قبل کامبیز فکر میکردم. هنوز نمی دانستم با پدرش صحبت کرده است یا نه.همچنان که 

 به صحبتهای روز قبل او می اندیشیدم حضور شخصی را در کنارم حس کردم.

 «اجازه میدهی خلوتت را به هم بزنم؟»ت او برگشتم.کامبیز گفت:به سم

این خلوت نبودو یا اگر بود تو هم در »سپس بر روی تخته سنگ دیگری در کنارم قرار گرفت.لبخندی زدم و گفتم:

 «آن شرکت داشتی!به تو و خودم و صحبتهای دیروز فکر میکردم.با پدرت صحبت کردی؟

 «ظر چنین لحظه ای بود.بله. گویا او مدتها منت»

سپس سرش را به سمت چپ چرخاند من نیز چنین کردم.پدر و عمو را دیدم در حالی که مشغول قدم زدن و گفتگو 

 بودند.آرامش خاصی چهره ی هردو آنها را زینت داده بود.

 را انتخاب کرده اند.با خود اندیشیدم آیا آنها درباره ی آینده و من و کامبیز صحبت می کنند و یا موضوع دیگری 

 «فکر میکنی درباره ی چه موضوعی صحبت میکنند؟»دوباره به طرف من برگشت و گفت:

 «نمیدانم خودم هم به همین موضوع فکر میکردم اما نمیدانم تو چی فکر میکنی؟»
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 «هیچ فقط میدانم امروز همه چیز تمام میشود و یا به عبارتی تازه شروع میشود.»

را در یکی از پالژها صرف کردیم.غذای بسیار دلچسبی بود و شاید آن روز خوردن آن ناهار بیش از آن روز ناهار 

همه غذاها برایمان لذتبخش بود.در حین صرف غذا صحبت میکردیم و می خندیدم و شاید در تمام مدت عمرم 

 هرگز به اندازه ی آن روز نخندیده بودم.

ا داشتند.روزی به یاد ماندنی بود.چهره ی بشاش همه حکایت از شادی بسیار البته نه تنها من بلکه همه این حالت ر

درونشان میکرد.به طور حتم آن روز برای همه به یاد ماندنی بود و دنیایی از خوشی و لذت را در بر داشت و آن نیمی 

 از روز بود که بر ما گذشت

بود.و دنیایی از خوشی و لذت را در برداشت و آن نیمی و از همه مهمتر و بیاد ماندنی تر برای من بعدازظهر آن روز 

از روز بود که بر ما گذشت و از همه مهمتر و بیاد ماندنی تر برای من بعدازظهر آن روز بود.همگی در محوطه باغ 

نشسته بودیم که عمو از خدمتکار ویال خواست،چند لیوان آب میوه برایمان بیاورد او پس از ده دقیقه با یک سینی 

 آب میو برگشت.

من فرناز و پرستو که به دلیل کمبود صندلی در باغ ناچار شده بودیم بر روی پله های مقابل در بنشینیم نخستین 

کسانی بودیم که لیوانها ی آی میوه مان را از درون سینی برداشتیم.بلقیس خانم پس از تعارف آب ها به داخل ویال 

 بازگشت.

هار داشت خبر بسیار خوشحال کننده ای را برای همه دارد.ابتدا نگاهها میان یکدیگر عمو شروع به صحبت نمود و اظ

 رد و بدل شد هیچ کس نمی دانست خبری که او می خواهد اعالم کند چیست؟

 البته فکر میکنم پدرم تنها شخصی بود که از آن خبر مطلع بود.

که میخواهم اعالم کنم،برگزاری یک جشن بسیار خبری »عمو پس از آنکه جرعه ای از آب میوه را سرکشید گفت:

 «خوب و عالی است که در تمام مدت عمرتان نمونه اش را ندیدید!

 دوباره نگاهها رد و بدل شدند.من نگاه پرسشگرانه ام را به کامبیز دوختم و او با حرکت سر اظهار بی اطالعی نمود

 «ت.اما چه مناسبتی ؟این عالی اس»و سپس در یک زمان فرناز و پرستو گفتند:

 «به مناسبت مجلس نامزدی دو نفر!!»

 نامزدی چه»همه سراپا گوش بودند.اما گویی شیطنت عمو گل کرده بود.این بار فرناز با لحن گله آمیزی گفت:

 کسانی عمو؟شما که جان ما را به لب رساندید!

ندی کشیدند و دست زدند.من که گونه هایم از همه هورای بل«به مناسبت نامزدی کامبیز و ثمره.»عمو خندید و گفت:

 شدت شرم گلگون شده بودند

حتی قدرت نگاه کردن به کامبیز را نداشتم.دلم می خواست دست کم برای مدت کوتاهی از آن جمع دور شوم.چون 

ا ر می دانستم در آن لحظه تمامی نگاهها متوجه من است.فرناز و پرستو که دو طرفم نشسته بودند گونه هایم

 بوسیدند و تبریک گفتند.

این بار به خود جرات دادم و نگاهی به کامبیز انداختم.او نیز متوجه من بود.شادی در چشمانش موج می زد،اما اثری 

 از شرم در چهره اش دیده نمی شد.
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 م را به صندلیپس از آن نگاهم را به پدر انداختم چهره اش کامال راضی و مثل همیشه آرام بود و لبخند می زد.نگاه

کناری اش انداختم،اما نادیا را ندیدم.در همان هنگام بوسه سرشار از محبتی را بر گونه ام حس کردم.به سمات 

 صاحب بوسه برگشتم و نادیا را دیدم

 و من تشکر کردم.«تبریک می گویم عزیزم.خیلی خوشحالم.»،او گفت:

 «رزویم رسیدیم.امروز به بزرگترین آ»عمو نیز به طرف من آمد و گفت:

مرا ببخش عزیزم.من و پدرت خیال داشتیم همین امروز خبر نامزدی شما را اعالم کنین،به همین خاطر »و ادامه داد:

 «فرصت کافی برای خرید هدیه نداشتیم.

 «از لطف شما متشکرم.»من نیز تشکر کردم و گفتم:

کنار او به من داد و خود به داخل ویال رفت. حاال دیگر  او دستم را گرفت و مرا نزدیبک کامبیز برد و جای خود را در

 پرستو و فرناز نیز بر روی صندلیهایی که جعفر آقا از داخل ویال آورده بود نشسته بودند.

حاال جشن کوچکی همین جا میان خودمان برگزار میشود و وقتی به »عمو از داخل ساختمان مجددا به باغ آمد و گفت:

 «قول خود عمل میکنم.تهران برگشتیم به 

دوبار هورای جوانها بلند شد.خوشحالی در چهره ی همه نمایان بود.آن جشن براساس تعداد محدود مهمانان کوچک 

 بود.اما هرگز هیچ جشن بزرگی را به آن اندازه لذتبخش و صمیمانه و همینطور

نجا هیچ کس احساس غریبی و یا بیگانگی زیبا حس نکردم.نه به آن دلیل که جشن نامزدی من و کامبیز بود،که در آ

 نداشت.

همه با هم دوست و صمیمی بودند.می گفتند و می خندیدند و شوخی میکردند.من تنها نبودم که در مورد آن جشن 

 کوچک چنان عقیده ای داشتم؛

 زرگی هم کهحتم داریم،جشن ب»نظر همه آن بود و در آخر شب هرکس به نوبه خود نظرش را بیان کرد.همه گفتند:

 «در تهران برگزار شود به این اندازه لذتبخش نخواهد بود.

صبح روز بعد همه می خواستند تاریخ روز جشن را بدانند که البته پدر و عمو قبال فکر همه چیز را کرده بودند؛پس از 

 «مایلی کمی قدم بزنیم؟»صبحانه عمو مرا صدا کرد و گفت:

 نه باغ شدیم.سپس هر دو روا»بله با کمال میل»

 من و پدرت دیروز خیلی صحبت کردیم.من خیلی سعی کردم او را قانع کنم.کمی از آتش خشمش نسبت»او گفت:

به لیال و عباس بکاهم اما نشد.سرانجام توانستم او را به شکایاتی کمتر قانع کنم.پس از بازگشت به تهران خیلی کارها 

نام خانوادگی تو است که هفته گذشته گفتی می خواهی آن را عوض کنی  داریم که انجام دهیم.پیش از هر چیز تغییر

 که دست کم تا حدودی خاطر بد آن زن و مرد از ذهنت پاک شود.

البته باید بگویم،بسیارند کسانی که با این نام خانوادگی زندگی شرافتمندانه ای دارند و حقارت و پلیدی آن زن و مرد 

ین نام خانوداگی شود.اما به هر حال این نام خانو ادگی حقیقیت تو نیست.من هم مثل نباید سبب نفرت تو نسبت به ا

 «تو ترجیح میدهم عوض شود.

نه عمو جان!شما اشتباه میکنید.نفرت »من که پی بردم او در مورد من اشتباه کرده است لب به سخن گشوده گفتم:

 «یقت نام خانوادگی خودم را بیشتر دوست دارم.من نسبت به آن زن و مرد شسبب این تصمیم نشده.بلکه در حق

 «بسیار خوب حاال منظورت کدام یک از این دو نام است؟ نعیمی و یا مالدوست.کدام را میپسندی و انتخاب میکنی؟»
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و با این پرسش خود مرا در مخمصه بدی قرار داد.من هر دو نام را دوست داشتم.و در انتخاب آن دو به اشکال 

گویا تا به حال به این موضوع فکر نکردی.پس چطور گفتی نام خانوادگی »و که سکوت مرا دید گفت:برخوردم. عم

 «خوت را ترجیح را ترجیح می دهی.صحبت تو از کدام نام بود؟

می دانید،عمو جان.نام خانوادگی حقیقی همه مالدوست است.من هم آن را خیلی دوست دارم.اما تردید و نگرانی من »

 «ست که انتخاب این نام سبب دلگیری و دلخوری پدرم شود.از آن جهت ا

اتفاقا پدرت به همین خاطر خواست که به جای خودش من با تو راجع به این موضوع صحبت »عمو خندید و گفت:

 کنم.او گفت که در صورت چنین نگرانی از جانب تو بگویم

نعیمی خاطره خوبی ندارد.اما از آنجا که حاال دیگر  که او خودش هم مالدوست را ترجیح میدهد.چون از نام خانوادگی

 تمامی مدارک او به این نام است ترجیح میدهد

 «با همین نام باقی بماند و برای خود،کار درست نکند، حاال توآزادی هر نامی را که مایلی برای خودت انتخاب کنی.

ه خاطر آنکه مشکل مرا حل کرده بود بوسیدم و این آزادی سبب ایجاد خوشحالی بسیاری در من شد وگونه عمو را ب

 «فقط مالدوست.چون بیش از هر چیز از این نام خانوادگی خاطره ی خوب دارم.»آنگاه خیلی سریع گفتم:

 «متشکرم عزیزم.»او نیز مرا در آغوش کشید و گفت:

تیم آنها را کنار گذاشته کمی گفدر ادامه مسیر بحث فقط راجع به لیال و عباس بود و در راه برگشت صحبت درباره ی 

 و خندیدیم تا به ویال رسیدیم.وقتی وارد شدیم کامبیز را تنها در سالن نشیمن دیدم.

 «شما کجا بودید؟»به محض دیدن ما پرسید:

ما رفته بودیم کمی قدم بزنیم.گرچه تابستان است اما هوا خیلی عالیه،تو چرا اینجا »عمو لبخندی زد و گفت:

 «کجا هستند؟ نشستی؟بقیه

 «در سالن پذیرایی.»

تو چرا به »سپس عمو از ما جدا شد و به سالن پذیرایی رفت.من نیز روی مبلی در کنار کامبیز نشستم.سپس گفتم:

 «سالن پذیرایی نرفتی؟

 «سرم درد میکند.حوصله سر و صدای آنها را ندارم.»

 «مگر چه کار میکنند.؟»

 «یکنند،تماشا می کنند،باز هم بگویم؟صحبت می کنند،می خندند،بازی م»

 «آه نه احتیاجی نیست.متوجه شدم.قرص می خوری؟»

 «نه متشکرم.یکی خوردم»

 «خوب برو کمی استراحت کن.شاید بهتر شوی.»

 «احتیاجی نیست.ترجیح میدهم اینجا بنشینم.هوای بیرون چطوره؟»

 «پدرت که گفت!»

 «زنی،یا خسته ای؟اوهوم.حاال مایلی کمی هم با هم قدم ب»

 «نه خسته نیستم برویم.»

ما از روز گذشته که البته به طور آشکار نامزد شده بودیم هنوز فرصتی برای صحبت به دست نیاورده بودیم و این 

 بهترین فرصت بود.البته نمی خواستم با پر حرفی هایم سردرد او را افزایش دهم.
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با پدرم هم که قدم »ویی او تمایلی به آن سکوت نداشت،او گفت:به همین خاطر در سکوت حرکت میکردم.اما گ

 «میزدی همینقدر ساکت بودی؟

تو حتی به پدرت هم »و این کالم او مرا تکان داد.در حالی که متحیر شده بودم مدتی سکوت کردم و سپس گفتم:

 حسادت میکنی؟

 نه حسادت نه.فقط میخواهم بدانم همینقدر ساکت بودی؟»

گفتنی هایت برای دیگران بیشتر از من است و منظورم فقط پدرم نیست.از زمانی که به اینجا آمدیم حتی حس میکنم 

با فرناز و پرستو و همینطور مینا گفتگوی بیشتری داشتی تا من؛اگر به کنارت نمی آمدم و یا از تو نمی خواستم با من 

 از این کارها را انجام نمی دادیقدم بزنی و یا بازی کنی هرگز به کنارم نمی آمدی و هیچ یک 

 «.همین حاال هم اگر از تو نمی خواستم با من به باغ بیایی به طور حتم خودت چنین پیشنهادی نمی دادی.

شاید حق با کامبیز بود.از زمانی که پدر و نادیا به ایران آمده بودند و صحبت از مادر و موضوع لیال و عباس به میان 

ری ام بیش از آن بود که بتوانم فرصتی برای فکر کردن به کامبیز و گفتگو با او داشته باشم و آمده بود،مشغله ی فک

 شاید سرچشمه آن افکار و به زبان آوردن آن جمالت گله آمیز از آن روزی بود

 «فکر نمیکنی کمی زود باشد.:»که صحبت نامزدی را به میان آورد و من پاسخ دادم 

حس میکنم تغییر کردی و تصمیمت عوض شده و حتی »ردم که در ادامه صحبتهایش گفت:زمانی به این موضوع پی ب

 «از نامزدی با من پشیمانی؟

من این بار «دیروز بعد از اعالم این خبر توسط پدرم هرچه جستجو کردک شادی و شوق را در چهره ات ندیدم!

 نتوانستم قضاوت بی رحمانه او را تحمل کنم

انه نیست، کامبیز! تمامی شکوه هایت را می پذیرم و به تو حق میدهم و دلیل این فاصله را از تو نه این منصف»و گفتم:

 می گویم.با آنکه دلیل آن هیچ ارتباطی به تو ندارد.

اما این را که از تصمیم خود پشیمانم و یا وشحال نیستم را نمی پذیرم.رسیدن به تمام آرزو ها و تالشم در هر موردی 

برایم جلوه ی خوشبختی پیدا میکند که تو را در کنار آنها داشته باشم.در غیر این صورت هیچ موفقیتی فقط زمانی 

 برایم ارزش ندارد.

 «چون مهمترین آنها تویی و اگر تو را نداشته باشم هیچ چیز ندارم.اما در مورد گفته های قبلی ات باید بگویم

د و بدل شده بود،آن هم زمانی که پدر و نادیا آمده بودند و این که و سپس تمامی صحبتهایی را که میان من و عمو ر

چه پیش خواهد آمد برایش گفتم و فکر میکنم با گفته ها ودالیلم موفق شدم تا حدودی او را راضی کنم.چون پس از 

 من صحبتهای خودش نیز حول همان محور و موضوعها دور می زد

شدن شناسنامه و تغییر نام خانوادگی گذشت و این مرحله از برنامه  نخستین روزهای بازگشت به تهاران ب عوض

مان به راحتی انجام شد و بعدازظهر روز پنج شنبه براسی رفتن به منزل لیال و عباس اقدام کردیم.در ابتدا نظر پدر و 

 عمو بر آن بود که فقط خودشان دو نفر بروند.

بچه ها شدند،موافقت کردند که مرا هم با خود ببرند که البته من پس اما وقتی متوجه تمایل بسیار زیاد من به دیدن 

 از دیدن آنها خیلی زود به همراه کامبیز به خانه برگردم.
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زیرا آنها به خوبی می دانستند تمایلی ندارم شاهد گفته ها و بحث های میان دو طرف باشم.به همین خاطر هم ناچار 

بودم،بنابراین من و کامبیز با اتومبیل او در جلو و اتومبیل عمو که حامل خودش و شد با ما بیاید.مقصد را فقط من بلد 

 پدر و دوست عمو که در دادگستری صاحب مقام مهمی بود

در پشت ما به حرکت در آمد.وقتی زنگ خانه را فشار دادم پس از مدت کوتاهی علی در چارچوب در ظاهر شد.برای 

 حاال چهارده سا داشت و شاید هم کمی بیشتر و برای خودش مردی بود که لحظه ای از دیدن او متحیر شدم او

من ببه هیچ وجه انتظار دیدن چنان پسر زیبایی را نداشتم.او که ابتدا از دیدن من خشکش زده و در فکر فرو رفته 

 بودپس از چند لحظه مرا شناخته

 «ثمره تو؟!باورم نمیشود!»و بدون هیچ توجهی به دیگران گفت:

 «چطور توانستی ما را تنها بگذاری و بروی؟<بی معرفت معلوم هست تو کجایی؟»و با حالت گله آمیزی گفت:

 «رفتم تا پدر و مادر خودم را پیدا کنم.»در آن لحظه تنها پاسخی که به ذهنم رسید آن بود که بگویم:

 حاال»قرار ندهد خیلی سریع ادامه دادمو برای آنکه سوال بعدی اش را فراموش کند و با پرسیدن آن مرا در مخمصه 

 «خیال نداری به بقیه هم سالم کنی و یا به داخل دعوتمان کنی؟

 «ای وای معذرت میخواهم آقایان سالم.»و او که شرمنده و کمی دستپاچه شده بود گفت:

پدر مادرت »رسیدم:و پس از شنیدن پاسخش ما را به داخل دعوت کرد.در همان هنگام قبل از ورود به داخل خانه پ

 «هستند؟

نه،برای دیدن فیلم جدید به سینما رفتند.اما کم کم سر و کله شان پیدا میشود.حاالبیا داخل.مطمئن باش می توانم »

 «چند لیوان شربت درست کنم.تا آن موقع آنها هم آمدند.

 هم مرا رها نمیکرد.مانیز تشکر کرده وارد شدیم.هیجان در چهره علی موج می زد و حتی برای یک لحظه 

،این ثمره»پس از همراهی کردن ما تا سالن پذیرایی عذرخواهی کرد و به آشپزخانه رفت.در این هنگام کامبیز گفت:

 «همان علی است که همیشه صحبتش را میکردی؟

 «بله این همان پسر کوچولوی مهربان و دوست داشتنی است.نظرت راجع به او چیست؟»

 «تو بود.خیلی با محبت و مودب به نظر میرسد.باور کردنی نیست،از چنین پدر و مادری باشد. با توموافقم.حق با»

گویی تربیت شده دست من است آقا.پدر و مادرش غیر از این شش سال آخر نقش »لبخندی زدم و با غرور گفتم:

 «چندانی در بزرگ کردن او نداشتند و بیشتر وقتها پیش من بوده است.

آه بله خانم.فراموش کرده بودم شما مادر نمونه ای هستید.من به نوبه ی خود به خاطر تربیت »و گفت: او نیز خندید

 «چنین فرزندی تحسینتان میکنم.

و من در حالی که می خندیدم و تشکر میکردم با این فکر که علی ممکنه در آشسپزخانه به کمکم احتیاج داشته باشد 

 .از جا برخاسته به آشپز خانه رفتم

وقتی وارد شدم علی را در حال ریختن آب درون لیوانهای حاوی شربت دیدم.او که متوجه حضور من شده بود یکی 

 از لیوانها را بلند کرد

 «و گفت:نچطور رنگ آن را می پسندی؟

 شالبته که می پسندم همین روزها یک خواستگار خوب برایت پیدا میکنم.البته اگه قول بدهی چنین شربتی جلوی»

 «بگذاری و آبروی مرا نبری؟
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 «ای بدجنس!»او در حالی که لیوان را درون سینی قرار می داد گفت:

خیلی شانس آوردی که از اینجا رفتی!وگرنه خدا می دانست حاال چه بدبختی گریبانگیرت بو.با »سپس ادامه داد:

 «وجود این خانواده و به خصوص مادرم!

او کوچکتر از آن بود که بخواهد آنطور صحبت کند.آن هم در مورد مادرش و از طرز صحبت او تعجب کرده بودم.

من گرچه دل خوشی از آنها نداشتم،اما به هر حال آنها خانواده او بودند و او نباید راجع به اقوامش آنطور صحبت 

 «این چه حرفی است علی.تو میفهمی چه می گویی.او مادر توست!»میکر.به او گفتم:

ره.اما بهترِ بدونی آن زمان که تو رفتی دیگر او را مثل گذشته دوست نداشتم حاال هم ندارم.تو خیلی بله همینطو»

 چیزها را نمی دانی،که من می دانم.فکر نکن رفتار زشت مادرم را با تو فراموش کردم.

 من همه چیز را به خوبی به خاطر دارم.هرگزم فراموش نمیکنم.

مان می آمدند و برداشتهای آنها را از تو.اما با همه آن برداشتها،تو همیشه برای من یک همینطور کسانی را که به منزل

 خواهر مهربان و معلمی دلسوز بودی.مالمتم نمی کنی؛

اگر بگویم،پس از رفتن تو دیگر تمایل چندانی به درس خواندن نداشتم.شاید ندانی،اما حتم دارم ،آن روز آخر را که 

خوبی به یاد داری.همینطور صحبتهای مادرم را.می دانم که وقتی پرسیدم چطور توانستی ما را در این خانه بودی به 

 تنها بگذاری و بروی نخواستی بدجنسی مادرم را به رخم بکشی.

و چون تو را به خوبی میشناسم میدانم که اگر صد دفعه دیگر هم بپرسم،نمی گویی.اما خودم جواب آن را 

 م با بی رحمی تو را از این خانه لعنتی بیرون کردمیدانم.چون آن روز مادر

من که به گمان او درس می خواندم و درِ اتاقم بسته بود و صدای او را نمی شنیدم،متوجه همه چیز شدم.حتی 

 صحبتهای او.

دان با وجودیکه آن زمان معنای بعضی از صحبتهای او را ،راجع به پدرم نمی فهمیدم.اما حاال که می فهمم نظر چن

 خوبی نیست به او هم ندارم.من میدانم،برخالف آنچه که مادرم به پدرم گفت،

تو از این خانه فرار نکردی.بلکه او خودش تو را بیرون کرد و تو هم رفتی و فکر مرا نکردی که تا چه حد به تو 

 وابسته ام.

تاد که استم به تو بگویم و خیلی اتفاقها افاز تو عصبانی ام ثمره.مدتها بود که منتظرت بودم.خیلی حرفها بود که میخو

 «دیگر تو نبودی تا برایت تعریف کنم.

 «که اینطور،پس تو همه چیز را میدانی.»و من هنوز غرق صحبتهای قبلی او گفتم:

بله میدانم،به همین خاطراجازه ندادم مادرم پس از رفتن تو کامال راحت باشد.به هر حال من هم فرزند او هستم و »

 ید نیست تا حدودی از بدجنسی او را به ارث برده باشم.بع

من از رفتن تو ناراحت بودم.به همین خاطر شبها تا صبح با گریه های وقت و بی وقت و خواستن تو نمی گذاشتم یک 

شب راحت بخوابد.عماد هم دست کمی از من نداشت.او هم به وابسته بود و من بدجنسی ام را از زمانی پیش گرفتم 

 دیگر درس نمی خواندم که

و با این کار خود او را مجبور میکردم که بیشتر روزهای هفته برای پاسخگویی به معلمم به مدرسه بیاید و نمره های 

بد مرا تحویل بگیرد.حاال دیگر خودش ناگزیر بود معلم شود و دیکته گفتن و حل مشکالت درسی ام را به عهده 

 بگیرد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – زندگیجاده 

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

 

1 3 9  

 

ایمان قصه بگوید و تا نیمه های شب کنار من و عماد بماند تا به خواب برویم.عماد را با خود خودش ناچار بود شبها بر

 به حیاط می بردم و مرتب او را مثل خودم خیس و کثیف میکردم

 »و در حالی که از ته دل می خندید گفت:«تا مادرم مجبور شود روزی چند بار لباسهایم را عوض کند و آنها را بشوید.

 دیگر فرصت سینما رفتن نداشتبیچاره 

البته گاهی باید کتکها و سرزنشهای او را هم تحمل میکردم،اما چون فکر میکردم با این کار او را »و سپس ادامه داد:

 مجبور میکنم تا به دنبال تو بیاید

خبر ندارد.پس از و تو دوباره پیش ما برمی گردی،همه کتکها را به جان میخریدم غافل از آنکه هیچ کس از جای تو 

 گذشت چند ماه متوجه این موضوع شدم؛

از پدرم پرسیدم نمی شود به دنبال ثمره بروید و او را بیاورید.... دلم برای او تنگ شده و پدرم که کمتر از من 

 ناراحت بود گفت،اگر می دانستم او کجاست حتما این کار را میکردم

او هم نمی داند.ثمره که نگفته بود کجا می رود دوست و اقوامی هم ندارد بعد گفتم، خوب از مامان بپرسید.پاسخ داد 

 که بخواهد پیش آنها برود.فقط خدا میداند حاال او کجاست.

هرگز فراموش نمیکنم مشاجره های وقت و بی وقت میان پدر و مادرم را که پدرم مرتب او را سرزنش میکرد که 

 ع نکردهچرا بیشتر مراقب تو نبود و حواسش را جم

 که تو از این خانه فرار نکنی.او خیلی ساده است که حرفهای مادرم را باور کرده،اینطور نیست ثمره؟

 «نمی دانم.»در جواب او فقط به چشمانش نگاه کردم و گفتم:

 م دلگیر واما من میدانم و او واقعا ساده ست.بارها پیش آمد که با به خاطر آوردن آن روز که تو رفتی آنقدر از مادر»

 عصبانی شدم که می خواستم بروم و به پدرم بگویم که او دروغ می گوید

و خودش تو را بیرون کرده است.اما منصرف شدم چون می دانستم با این عمل سبب میشوم آتش خشم میان آنها 

 شعله ورتر شود و در این میان دلم برای عماد می سوخت که می ترسید

 «!جلوی در به من گفتی،رفتی که پدر و مادر خودت را پیدا کنی.حاال آنها را پیدا کردی؟و گریه میکرد.راستی ثمره

 «حاال چه وقت این صحبتهاست؟شربتها گرم شدند می دانی چه مدت است که به آشپزخانه آمدیم؟»خندیدم و گفتم:

ش ی بدجنسی جلوی در که با پیراست میگویی!!!فراموش کرده بودیم.اما تو هم خیل»او که تازه متوجه شده بود گفت:

 کشیدن موضوع سالم به دیگران از این سوال منصرفم کردی.

حاال هم که با یادآوری حضور مهمانان.بسیار خوب،می رویم.اما سر فرصت باید کل زندگیت را برایم تعریف کنی 

تنها خواهرم را بدانم.این چون چیزی از آن نمیدانم و به عنوان یک برادر این حق را به خودم میدهم که سرگذشت 

 «را که قبول داری؟

بله،پسرک کنجکاو.هیچ وقت از دست سوالها و کنجکاویهای تو در امان نبودم.سر فرصت همه چیز را برایت تعریف »

 «میکنم.

هر دو وارد پذیرایی شدیم.علی شربتها را تعارف کرد و سپس کنار من نشست و گویی تازه به خاطر آورده است 

راستی ثمره این آقایان با تو نسبتی دارند؟آنقدر از دیدن تو هیجان زده شدم که »ن را نمی شناسد گفت:مهمانا

 «فراموش کردم این را بپرسم!
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من که تمام فکرم مشغول عماد بود و احساس نکردم باید به سوال علی پاسخ دهم و او منتظر است،گفتم: عماد هم 

 «همراه پدر و مادرت هست؟

تو خیلی بدی؟این بار دیگر تا به سوالم پاسخ ندهی،جوابت را نمی »بار به طور جدی عصبانی شده بود گفت: او که این

 «دهم.

 «آه معذرت میخواهم ،متوجه نشدم.حاال چه چیز را میخواهی بدانی؟»من که تازه متوجه شده بودم گفتم:

 «ا تو دارند؟می خواهم بدانم این آقایان چه نسبتی ب»و او دوباره آرام پرسید:

آقایی که بر روی اولین مبل نشسته؛عمویم می باشد و آن آقایی که بر روی مبل »من نیز همانطور آرام پاسخ دادم:

بعدی کنار او قرار گرفته پدرم و نفر بعدی یکی از دوستان عموو دیگری پسر عمویم کامبیز است که با هم نامزد 

 «هستیم.

 «جب تو نمازد کردی؟ع»او با تعجب نگاهم کرد و گففت:

 «بله،حاال اگر ممکنه،تو هم جواب مرا بده.»

 «آهان بله.اوه یعنی نه.عماد در اتاق خوابیده،همین حاال او را بیدار میکنم.»

 «نه احتیاجی نیست او را بیدار کنی.فقط میخواهم او را ببینم.»

 «منتظر برگشتن تو بود.اگر او را بیدار نکنم،حتما از من دلگیر میشود.چون او هم خیلی »

 «بله میدانم.اما من که بزرگ بودم.« »شوخی نکن علی.او خیلی کوچک بود که من رفتم.»

 «به هر حال فکر نمیکنم او مرا به خاطر بیاورد.»

همه که مثل شما بی معرفت نیستند خانم!اگر باور نداری به اتاق قدیمی ات بیا تا »و آن پسرک شیطان خندید و گفت:

 «تو ثابت کنم.به 

و در همان حال دست مرا کشید و با عذر خواهی از دیگران برای چند لحظه مرا به سمت اتاق کشاند.به من نشان داد 

 عکس کوچک خودم بود.با وجود این عکس و همینطور تعریفهای من از تو،عماد

 «چطور می تواند تو را فراموش کند!

 «این خانه زنده نگه داشتی متشکرم عزیزم.بنابراین تو یاد مرا در»

 «نه به اندازه من.»او گفت:«خیلی دوستت دارم.»و در همان حال با شوق فراوان گفتم:

در این هنگام چشمم به عماد که با آرامش خاصی خوابیده بود افتاد.با دیدن او بی اختیار لبخند بر لبانم نقش بست و 

 نار تخت نشسیتم.گفتم چقدر بزرگ شده و سپس به او نزدیکتر شده ک

دستی به موهای پرپشت سیاهش که مقداری از آن روی پیشانی اش ریخته بود کشیدم و آنها را کنار زدم و در همین 

 هنگام سرم را به سمت علی که در فاصله کمی بر روی صندلی نشسته بود

 عکس هستم.چرخاندم تا از او بپرسم آیا اِنقدر تغییر کرده ام نتواند تشخیص دهد صاحب این 

راستی گفتی که با کامبیز نامزد شدی؟چقدر بد »دوباره و مثل اینکه چیزی به خاطرش رسیده باشد؛از من سوال کرد:

 «شد.حتما به همین زودیها عروسی میکنی و آن وقت دیگر مالقات بی مالقات درسته؟

ن نامزدی ما هنوز به طور مفصل نه درست نیست.اول آنکه جشن عروسی به سال بعد موکول شده و دوم آنکه جش» 

 انجام نگرفته است.
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هفته دیگر برگزار میشود.که تو صد در صد در آن شرکت میکنی و من هیچ عذری را هم نمی پذیرم و در آخر درک 

 «کامبیز خیلی بیشتر از آن است که تو فکرش را کنی.در ضمن باید بگویم به تو هم خیلی عالقه مند شده.

 «لی خوشحالم کردی!راست میگویی؟خی»

در همان حال دو دستش را محکم به هم زد و با این عمل خود عماد را زا خواب بیدار کرد.او چشمانش را به من 

 دوخته بود و مشخص بود که تالش میکند مرا بشناسد

 «زم.سالم عزی».وقتی دیدم بیدار شده است خم شدم و گو نه اش را بوسیدم و او را در آغوش فشردم و گفتم:

حق داشت نشناسد چون چشمانش هنوز خواب آلود بود.چشمانش را « سالم»او که حیرت زده نگاه میکرد،گفت:

 دوباره مالید و سپس در یک لحظه و خیلی سریع به روی تختخواب نشست

 «و خودش را در آغوشم انداخت و گفت:ثمره ،تویی.علی او ثمره است مگر نه؟

 «دی.او ثمره است.بله.عمائد جان درست حجدس ز»

 «خیلی دلم برایت تنگ شده بود.»و عماد دوباره مرا بوسه باران کرد و گفت:

 «تو خیلی باهوشی.فکر نمی کردم به این سرعت مرا بشناسی»

 «درسته که بزرگتر شدی.اما آنقدر تغییر نکردی که نتوان تو را شناخت.»و به جای او علی پاسخ داد:

 از گفتگوی مختصری با عماد دوباره به سمت علی برگشتم و پس« متشکرم علی جان.»

 «حاال بگو بدانم پدر و مادرت کی بر میگردند؟»و گفتم:

تو که دیگر باید بدانی هر وقت سینما می روند.هنگام برگشتن کمی هم قدم می زنند.اما کم کم باید پیدایشان »

 «شود.حاال بگو بدانم حدس من درسته؟

 «دی؟مگر تو چه حدسی ز»

حدسم این است،حاال که خانواده ات را پیدا کردی وضع پدر و مادرم خیلی خراب است.اینطور نیست؟آنها دچار درد »

 «سربزرگی شدند.نه؟

مروز پدر حقیقتش ا»نمی دانستم به او چه پاسخی بدهم و در عین حال نمی خواستم به او دروغ بگویم بنابراین گفتم:»

 اینجا آمدند.من هم قرار نبودو عمویم به همین خاطر به 

با آنها بیایم و فقط به خاطر دیدن شما دو نفر به اینجا آمدم. می خواهم هر اتفاقی که افتاد نگران نشویدو از من هم 

دلگیر نشوید.چون من تقصیری ندارم.من از حق خودم گذشتم.اما پدرم حاضر نیست از حق خودش بگذرد.اما به من 

 «هد مجازات آنها موجب آسیب شما بشود.قول داده که اجازه ند

 «او که زیاد هم ناراحت به نظر نمی رسید گفت:»

خوب، پدر تو هم حق دارد.حاال دیگر من بزرگ شدم.خیلی از وقایع را هم که مربوط به خانواده ام است،می دانم.از »

ادرم سود آن را می گیرند و بدون پولی هم که پدرت به آقای کریمی داده باخبرم و این را هم می دانم که پدر م

 آنکه به روی خود بیاورند و کمی شرم کنند آن را خرج زندگی خودشان و همینطور ما می کنند.

به هر حال آن پول کمک خرج آنهاست،اگرچه سودر بیشتری را آقای کریمی برمیدارد،اما به هر حال آنها با هم 

 افتد اینطور نیست؟ دست به یکی کردند.آقای کریمی هم نو دردسر می

من از او خوشم نمی آید.آدم کالهبرداری است.اگر پدرم آدرس او را به شما نداد من حاضرم کمکتان کنم.چون بی 

 «نهایت از آدم های کالهبردار و شیاد متنفرم.
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 «دی!شعلی تو خیلی بزرگ وبه خصوص مرد »من که شنیدن این صحبتها از دهان او برایم باور کردنی نبود گفتم:

لطفا مرا با پدرم مقایسه نکن.درسته که فرزند او هستم ،اما دلیل نمی شود مثل »او خنده شیطنت آمیزی کرد و گفت:

 «او باشم.

در حالی که نمی توانستم جلو خنده ام را بگیرم و گستاخی او را در قبال پدرش صحیح نمی دانستم با حالتی نیمه 

 «صحیح نیست.تو نباید راجع به پدرت اینطور صحبت کنی!.این حرف و نزن علی.این »جدی گفتم:

 «خیلی خوب.حاال بگو بدانم.آنها زندانی میکشند؟«او همچنان خندید و گفت:

 «نه آنقدر ها که تو فکر میکنی.اینها بماند برای بعد.به هر حال دیر یا زود متوجه میشوی»

کنید.من که تازه بیدار شدم و اصال از حرفهای شما سر اینطوری صحبت ن»و در همین هنگام عماد شکوه کنان گفت:

 در نمی آورم.علی آقا من هم مثل تو تازه ثمره را دیدم.

 من نیز چون علی نتوانستم خودم را کنترل کنم و خندیدم.« همه اش که نباید تو حرف بزنی.

 «م چه می خواهی بگویی؟بسیار خوب،معذرت می خواهم آقای عماد.حاال تو صحبت کن،ببین»آنگاه علی گفت:

 «می خواهم از ثمره بپرسم،کجابود؟

 «خوب به هر حال من هم مثل تو خانه ای دارم عزیزم.در خانه خودمان بودم.»

 «اما علی میگفت تو قبال اینجا زندگی میکردی؟»

 یم آشنا شوی!بله،اما حاال جای دیگری زندگی میکنم.حاال بلندشو برویم بیرون تا با پدر و عمو و پسر عمو»

 «آنها هم آمدند؟»و او با تعجب گفت:

 «بله.آمدند. و من هم باید کم کم بروم.»

 «آه.نه.باز هم میخواهی بروی!»

 «کی دوباره می توانیم تو را ببینیم؟»قبل از آنکه بتوانم به او پاسخ دهم علی گفت:

وانستید به دیدنم بیایید.می دانی که من نمی توانم من شماره تلفن و آدرس منزلمان را میدهم و تو و عماد هر وقت ت»

 «به اینجا بیایم.

 «اما ثمره ما هم نمی توانیم به راحتی به منزل شما بیاییم.آن هم با این برنامه ای که قرار است صورت بگیرد.»

ی گذاریم. و من بسیار خوب.هر وقت که توانستید در خارج از منزل جایی مثل پارک و یا رستوران قرار مالقات م»

 تنها و یا همراه کامبیز به دیدن شما می آییم.چطور؟

 «این خیلی عالیه،ثمره.»علی در حالی که خیلی خوشحال شده بود گفت:

 «کامبیز کیه؟»و عماد باز هم سوال کرد:

!هر چه می کامبیز خان پسر عمو و نامزد ثمره هستند.حاال فهمیدی! دیگر سوال نکن»و به جای من علی پاسخ داد:

 «خواهی بدانی،بگذار برای بعد!من برایت تعریف میکنم.

و در همان حال از اتاق خارج شدیم.پس از معرفی عماد به بقیه،عمو او را در کنار خودش جای داد و به صحبت با او 

 درباره ی سن و مدرسه و درسها و همینطور سرگرمیهایش پرداخت

 «هتر کم کم به خانه برگردیم.فکر نمی کنی،ب»و من به کامبیز گفتم:

 «من که خیلی وقت منتظر اجازه شما هستم نشستم»و او که به نظر می رسید حوصله اش سر رفته است گفت:
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حاال نمی شود به این زودی نروید و یک کم »و برخاست.عماد که متوجه برخاستن او شد،به نزدیک ما آمد و گفت:

 «دیگر اینجا بمانید؟

 «ه یکدیگر را می بینیم عزیزم.اما حاال کار داریم باید برویم.به زودی دوبار»

 «باشد.اما زود بیا.خوب!»در حالی که قانع نشده بود گفت:

 «خیلی خوب،سعی میکنم.»

سپس از پدر و عمو و دوستش خداحافظی کرده به سمت در حرکت کردیم.علی و عماد ما را تا مقابل در همراهی 

 «هر وقت توانستی تلفن کن،باشه؟»علی دادم و گفتم:کردند،شماره تلفن را به 

 «حتما.زود به زود این کار را میکنم.تو هم قول بده که تلفن کنی.»

 «حتما آنقدر تلفن میکنم که از گفته ات پشیمان شوی.»

ف و سپس با هر دو آنها خداحافظی کردم.کامبیز نیز دست آنها را فشرد و خداحافظی کرد. همانطور که به طر

 اتومبیل حرذکت میکردیم متوجه لیال و عباس شدم.

دیدن من در کنار کامبیز در مقابل آن اتومبیل گران قیمت،وحشت را در چهره شان نمایان کرد،من با بی تفاوتی 

نگاهم را از آنها گرفته به داخل اتومبیل رفتم.اتومبیل حرکت کرد و من در همان حال برای عماد و علی دست تکان 

 دادم.

 «آنها نیز دستانشان را تکان دادند.از کامبیز پرسیدم:نمتوجه آن زن و مرد شدی.

 «بله.چطور مگر؟»

 «آنها لیال و عباس بودند.»

 «راستی؟!»

بله،دیدی چقدر وحشت زده شدند.فکر میکنم وقتی دیدند با بی تفاوتی از کنارشان گذشتم کمی خاطرشان آسوده »

 «منزلشان انتظار آنها را میکشند. شد.غافل از اینکه عمو و پدر

در همین هنگام وارد خیابانی شدیم که سبب تجدید خاطراتم «به زودی می فهمند.نگران نباش!»کامبیز خندید و گفت:

 شد و به محض به خاطر آوردن

 «تو کاری نداری؟»آن،گفتم:

ز رفتن به خانه قصد انجام کاری را منظورم این است که،پس ا»و قتی درک کردم متوجه منظورم نشده ادامه دادم:

 «داری؟

 «نه کاری ندارم.چطور مگه؟!»

 «پس ممکنه مرا به آدرسی که می گویم ببری؟»

و سپس آدرس را به صورت شفاهی البته به این ترتیب که از این خیابان بگذریم،وارد چه خیابانی شویم و به کدام 

 نتهای کوچه برویم.سمت و داخل کدام کوچه شویم و به خانه ای در ا

اجازه بده.یکی یکی بگو.پس از گذشتن از این خیابان بگو به کدام »برای او گفتم.که او چیز زیادی نفهمید و گفت:

جهت،وارد کدام خیابان شوم.چون اینطور که تو آدرس دادی،من چیزی نفهمیدم.حاال اینجا که می گویی منزل چه 

 «کسی است؟
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ن خانه ای که یک سال را در آن گذراندم و در ادامه آن برخورد با آن دو مرد که حالتی منزل آقا و خانم شاکری.هما

 «غیر طبیعی داشتند را برایش تعریف کردم و اینکه ناچار شدم برای رهایی از چنگال آنها به آن خانه پناه ببرم.

 «بی وجدان ها»ود گفت:او که به شدت عصبی شده بود با همان حالت که تنفر در آن به طور کامل هویدا ب

 «حاال برای چی؟آنجا چه کار داری؟»سپس ادامه داد:

 «می خواهم آن خانه را یک بار دیگر حتی اگر شده از دور ببینم.البته اگر تو مرا ببری.»

 «البته که میبرم.حاال بگو وارد کدام خیابان شوم.»

 «خیابان سمت راست.»

 «عجب کوچه طوالنی!در حقیقت چه مسیر طوالنی!»ر شدیم کامبیز گت:پس از مدت کوتهای وترد کوچه مورد نظ

 تو تمام این مسیر را دویدی؟!باید دونده ی خوبی باشی!»و با حالت حیرت زده ای ادامه داد:

پس چی فکر کردی؟آقا!بی سرپرست و تنها زندگی کردن و بی خانمان بودن این مشکالت را هم »خندیدم و گفتم:

 «میدهم اگر اینها را درک نکنی.دارد.به تو حق 

اطمینان داشته باش همه را درک میکنم.فکر نکن برای درک مشکالت دیگران حتما باید با آن مشکالت مواجه »

 شد.حاال بگو جلوی کدام خانه پارک کنم.چیزی نمانده به دیوار اصابت کنیم!

 «همین جا نگه دار رسیدیم.»

 «حاال این همان خانه است؟»

حاال »از اتومبیل پیاده شدم.او نیز پیاده شد و همانجا مقابل اتومبیل کنارم ایستاد.پس از چند لحظه گفت:«بله»ن:باگفت

 «می خواهی همینطور بایستی و نگاه کنی؟

 «نه داشتم به ان روزها فکر میکردم.»من که خیره به در ان خانه خاطرات را مرور میکردم پاسخ دادم:

 «کدام روزها؟!»

هایی که بین خودم و خوشبختی فرسنگها فاصله میدیدم،روزهایی ه با خنده و حتی لبخند بیگانه بودم،روزهایی روز»

 «که حتی دوست داشتن را به معنای واقعی درک نمیکردم و خودم را بدبخت ترین وتنها ترین انسانها می دانستم.

 سپس به او نگاه کردم و ادامه دادم:

 «من بودی حاال پدر و مادرت ره به راحتی میبخشیدی؟ با این شرایط اگر تو جی»

درسته تو خیلی سختی کشیدی،اگر آنها را نبخشی »ابتدا سکوت کرد و چیزی نگفت اما پس از جند لحظه پاسخ داد:

 «حق داری،اما از طرفی آنها هم تقصیری نداشتند.حماقت کردند.

دند؟تو میدانی پشت این حماقتی که تو از آن نام میبری چه فقط حماقت کامبیز،همین!از نظر توآنها فقط حماقت کر»

مصیبتهایی بود.چه رنجها و سختیهایی بود.نه برای آنها بلکه برای موجود بی گناهی که هیچ نقشی در حماقتهای آنان 

 نداشت.

ا و رفت آن هم نه بتو انتظار داری من مادرم را ببخشم در حالیکه او درست زمانی که به او احتیاج داشتم مرا گذاشت 

دلیلی معقول فقط به خاطر آنکه آنطور می خواست و اجازه نمی داد او یگر به کودکش فکر کند و حاال در قبال همه 

 ی اینها به من بگوید فریب خوردم،

 تاشتباه کردم و من این را بپذیرم چون او انسان بوده و انسان جایزالخطاست آیا هر اشتباهی برای انسان جایز اس

پس خدا عقل را برای چه داده؟و یا توقع داری پدرم را ببخشم در حالیکه او به خاطر تداوم زندگیش با زنی که 
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دوست دارد حاضر شداز من که فرزندش بودبگذرد.ةآیا تداوم پیوند و فرزندی انقدر بی ارزش است که کسی 

 بخواهد به این راحتی از این بگذرد.

قدر بی اهمیت است که وقتی پای عشق به میان می آید اینقدر راحت از او بگذرد و برای آیا بچه برای پدر و مادر ان

راحت کردن خودشان بدون اینکه حتی کمیفکر کنند او را به خانواده ای که درست نمی شناسند بسپارند 

 بروند.کامبیز،من برای آنها هیچ بودم،

بودم که زنی که فقط چند ماه بود به زندگی پدرم راه پیدا فاقد ارزش بودم،اصال به حساب نمی آمدم.آنقدر ناچیز 

کرده بود از منی که شش سال فرزندش بودم بیشتر ارزش داشت و مادرم که اصال جای صحبت ندارد او فقط کمی به 

 عاقبت کارش فکر میکرد.

برایش انجام دهم.وقتی  نه چرا باید فکر میکرد،برای او هم همسرش باارزش تر از من بود.من چه کاری می توانستم

میگویم من هیچ بودم.من فاقد ارزش بودم ،این یک حقیقت است،کامبیز، یک حقیقت تلخ که من با تمام وجودم آن 

 «را پذیرفتم و چقدر سخت است پذیرفتن آن

 کامبیز که تا آن لحظه سکوت کرده بود،اشکهایم را از روی گونه هایم پاک کرد و گفت:

نکن.خیلی ها هستند که در این دنیا هیچ چیز به اندازه تو برایشان ارزش ندارد.سوار شو ثمره اگر فقط به آنها فکر »

 «می دانستم آمدن به اینجا انقدر ناراحتت میکند هرگز تو را نمی آوردم.

ر که دپدر و مادرت فکر میکردند که تو برایشان ارزش نداری،یعنی آنق»سپس هردو سوار شدیم و آنگاه او ادامه داد:

بخواهند زندگیشان را خراب کنند.در حالی که اشتباه میکردند.اما متاسفانه دیر به این موضوع پی برده بودند.آنها 

 اگر کمی فکر میکردند هرگز از هم جدا نمیشدند.

اما موضوع این است که آنها فکر نکرده عمل کردند.فقط خودشان را در نظر گرفتند.وجود یک دختر بچه پنج ساله 

را نادیده گرفتند.احساسشان،عقلشان را به بند کشیده بود.صبر و شکیبایی را از آنها گرفته آنها را خود خواه کرده 

 بود.

 حق باتو است ثمره آنها به تو فکر نکردند.نخواستند و با هم کنار نیامدند که مسبب اصلی دراین مورد مادرت بود.

یز حس میکنم در آن موقع شیطان بود که به جای مادرم تصمیم مادرم نه ،کامب»حرفش را قطع کردم و گفتم:

میگرفتفاگربه گفته تواحساسشان بر عقلشان غلبه کرده بود خوب دوست داشتن فرزند هم احساس است،پس چرا 

 «از من گذشتند؟

ه فکر حا اینکه باگر می خواستند به تو فکر کنند که اصال جدا نمیشدند،اشکال خیلی از زن و مردها این است،به جای »

 احتالفشان باشند درصدد طالق بر می ایند و حتی به عاقبت و آینده ی فرزندشان هم فکر نمی کنند.

در حالیکه تنها راه حل آنها کمی صبر و گذشت است.اما آن زمان که به جدایی تن می دهند صبر و گذشت در 

ره،حاال از این فکر بیرون بیایی همه چیز گذشته و فکر وجودشان مرده و انها را در اوج خود خواهی به سر میبرند.ثم

 کردن به آنها فایده ای ندارد.

همه زمان حال است که پدر و مادرت پشیمان و سر خورده اند و برای دلجویی از تو دست به هر کاری حاضرند 

 راضی میکند. بزنند و از همه مهمتر انکه آنها آیینه عبرتی هستند برای دیگران و فکر میکنم این تو
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حاال از گذشته ها بیرون بیا و به زمان حال فکر کن و به خوشبختی که داری.سعی کن بدی پدر و مادرت را فراموش 

اما کامبیز من فراموش کرده بودم »و من که گویا تمام لحظات قبل را خواب بودم ناگهان به خود امدم و گفتم:« کنی.

 !من انها را بخشیده بودم.حتی پرویز را

بله،میدانم.اما یادآوری خاطرات گذشته در تو تاثیربدی گذاشت و من بعد از این اجازه نمیدهم به آن زمان «»

 «برگردی و یا راجع به آن صحبت کنی.تو فقط میتوانی از آن به عنوان تجربه از آن استفاده کنی،همین.

بت به پدر مادرم همان احساس دیروزاست و بله،حق باتوست،و اما در مورد من مطمءن باش که احساس فردایم نس»

 در حال حاضر آتش کینه ام ذوباره خاموش شده و این اتش این بار به دست تو خاموش شده و من از تو ممنونم.

اگر سالهای کودکی و نوجوانی با و جود نیاز به پدر و مادر از آنها محروم بودم.در عوض از حاال تا آخر عمر یک تکیه 

رم.حاال دیگر به قبرستان رسیده بودیم.اول به مزار مادر کامبیز که نزدیکتر بود رفتیم و بعد به مزار گاه محکم دا

 خانم و آقای شاکری.

هنگام برگشتن تمام مسیر را کامبیز صحبت میکرد.او با صحبتهایش چنان ارامش و دلگرمی به من داد که تمام 

ه فراموشی سپردم.البته این با ره طور جدی تر.طوری که پس از آن سختیها و رنجهای گذشته و بدی پدر و مادرم را ب

 دیگر هرگز نسب به آنها کینه ای در دل احساس نکردم.

به هنگام پارک کردن اتومبیل در پارکینگ اتومبیل عمو را در آنجا دیدیم.وقتی به آن دست زدم هنوز کمی گرم 

 «یدند.اینطور که معلوم است،تازه رس»بود.به کامبیز گفتم:

وقتی به داخل اتومبیل رفتیم همه در سالن پذیرایی حضور داشتند،دوست عمو نیز هنوز در منزل ما بود.به محض 

 «کار به کجا کشید؟»ورود پرسیدم:

 «هیچ،هفته دیگر باید در دادگاه حاضر شوند.»در این هنگام پدر که مشغول تعریف کردن برای نادیا بود گفت:

 «اما عمو جان!من به شما گفتم که»قرار داده گفتم:و من عمو را مخاطب 

 «بله میدانم!تا جای ممکن سعی خودمان را میکنیم.اما به هر حال انها باید تنبیه شوند!»عمو حرفم را قطع کرد و گفت:

نها ما فقط می خواهیم انتقام شما را از آ»نگران نباشید دخترم!در حالی که می خندید ادامه داد:»دوست عمو گفت:

بگیریم و هر مجازلتی در خور عمل آنها باشد برایشان در نظر گرفته شود و شاکی اصلی شمایید که ناراحتی های 

 بسیاری را که مسبب اصلی اش آنها بودند متحمل شدید.

 «از همه اینها گذشته از آنها به عنوان کالهبردار تعبیر میشود و دادگاه آنها را به حال خود رها نمیکند.

در ضمن صبح شنبه هم به سراغ آقای کریمی می رویم و پولی را که به اصطالح قرار بوده است آنها »عمو ادامه داد:و 

 را خرج تو کنن میگیریم که البته او هم مجرم به حساب می آید و باید ب سزای اعمالش برسد

این کار را به طور صحیح انجام نداده و و عباس آقا هم از جانب پدرت برای دریافت سود پول وکیل بوده که متاسفانه 

 آن پول را به جای آنکه خرج تو کند،برای تامین زندگی خودش و خانواده اش استفاده کرده است.

از همه مهمتر آنکه هفت سال اخیر هم تو اصال در خانه ای نبودی و جرم بزرگترشان اینکه تو را از منزلشان بیرون 

اما عباس اقا از این موضوع بی اطالع بود.این جرم را «»قبت این کار فکر کنند.کردند بدون آنکه ذره ای به عا

 «همسرش مرتکب شده!

به هر حال امشب از حقیقت آگاه شد و از دست گلی که همسرش به آب داده و اینکه با این عمل خود تا چه حد »

 جرمشان را سنگین کرده،
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 و حاال باید نتیجه آن را ببینند. اطالع پیدا کد.همه ی سود جویی ها به آخر رسید

 شنبه همه چیز تمام و هرسه نفر به دادگاه معرفی میشوند و حاال زمان آن رسیده که تو به حق خودت برسی

بله.کامال درسته و اما در مورد این پول که به تو تعلق دارد و در هر راهی که مایل باشی می توانی آن را »پدرم گفت:

هی برای خودت به کار گیری و یا برای شخص دیگریریاالین به خودت مربوط است چون از اول خرج کنی حاال میخوا

این پول را به نیت و کنار گذاشته بودم و حاال میتوانی با ان هر کاری که مایلی انجام دهی!روز شنبه می رویم و آن را 

 «میگیریم.

در »را با ما صرف کند.اما او مخالفت کرد و گفت:در این لحظه دوست عمو خواست برود که عمو اصرار داشت شام 

و سپس با همه خداحافظی کرد.پس از عمو پدر و همینطور من از او به خاطر زحماتش تشکر «منزل منتظرم هستند.

 کردیم.

 پدر،عمو و کامبیز تا مقابل در او را همراهی کردند در فاصله آمدن آنها من و نادیا مشغول گفتگو بودیم.

در این چند ساعتی که نبودید خیلی حوصله ام سر رفته بود.انتظار داشتم شما دو نفر زودتر »فت:نادیا گ

 «برگردید.خیلی منتظرتان بودم.

قصد داشتیم زودتر برگردیم.اما در بین راه تصمیم گرفتیم سری به مزار مادر کامبیز و خانم و آقای شاکری »

 ام تمام نشده بود که بدرقه کنندگان وارد شدند.بزنیم.خیلی وقت بود نرفته بودیم.هنوز جمله 

 پس تو خیال داری شنبه با ما بیایی؟»پدرم کنارم نشست و گفت:

 «فکر نمیکنم آمدن من ضرورتی داشته باشد و سپس گفتم:اما در مورد خرج کردن آن فکری دارم.«»

ی؟قصد داری چه بالیی سر آن راستش را بگو بدجنس چه خیالی در سر دار»عمو در حالی که میخندید گفت:

 «بیاوری؟به طور حتم با آن خیلی کارهای می توانی انجام دهید.

خیال دارم نیمی ز آن را تقدیم پرورشگاه کنم و بقیه آن را هم در بانک بگذارم و هر ماه سود آن را بگیرم و تا »

 «ه اگر همه شما موافق باشید.زمانی که به آن احتیاج ندارم سود هر ماه را هم صرف همین امور کنم.البت

همانطور که گفتم،این پول به تو تعلق دارد،دخترم!می توانی می توانی با آن هر کار که »و پدر دوباره تکرار کرد:

 مایلی انجام دهی!و در ضمن فکر بسیار خوبی کردی.

 «حاال که خودت احتیاجی به آن نداری چه بهتر که صرف نیازمندان کنی!

 «من فکری کردم ثمره جان!»ت کوتاهی صدای عمو توجه مرا جلب کرد.او گفت:و پس از سکو

 «بسیار خوب بفرمایید!»

شاید بهتر باشد با این پول مقداری لباس و خوراکی برای بچه های پرورشگاه تهیه کنی و یک روز به دیدنشان بروی »

 و هدایا را خودت به آةنها بدهی!

 «وشحال میشوند.فکر میکنم در این صورت بیشتر خ

نه پدر.این صحیح نیست.اول آنکه ممکنه بچه ها زیاد از »در این هنگام کامبیز که تا آن زمان سکوت کرده بودگفت:

 این کار خوششان نیاید.

به هر حال آنها روحیه چندان خوبی ندارن و به طور حتم در میان آنها بچه های مغروری هم حضور دارند که ترحم 

 ا خوشحالشان نمیکند،دیگران نه تنه

 بلکه ممکنه سبب رنجششان هم بشود.در ضمن محیط پرورشگاه محیط خوشایندی نیست.
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آنجا برای ثمره خیلی دلگیر است و فکر نمیکنم با روحیه ثمره مطابقت داشته باشد.به طور حتم اگر به آنجا برود 

 «پس از برگشتن روحیه اول خود را ندارد.!

بیش از هرکس از احساسات و روحیات من باخبر بود.گرچه خودم تا مدتها دست کمی از بچه  حق با کانبیز بود.او

های پرورشگاهی نداشتم.به هر حال من نیز سالها بدون پدر و مادر زندگی کرده بودم و حال آن بچه ها را خیلی 

 خوب درک میکردم.

رگزو یا سالها پدرو مادر خود را ندیده اند و هیچ امابه گفته کامبیز دیدن آن محیط و آشنا شدن با چهره هایی که ه

آشنا و اقوامی را برای خود نمیشناسند چه لذتی می توانست داشته باشد.آری،دیدن آن چهره های عبوس و گرفته 

 که اگر ساعتها مقابلشان می گفتی

ی شدی و حتی دریغ از و می خندیدی و تالش میکردی تا بتوانی دست کم لحظه ای بهخنده وادارشان کنی؛موفق نم

یک لبخند که بر لبانشان نقش بندد،چطور می توناست برای من خوشایند باشد،و غیر از باختن روحیه خود و تا مدتها 

 دچار افسردگی شدن

و در الک آنها بود که من به خوبی آگاه بودم و حالشان را می فهمیدم.به هر حال من نیز چون آنها سالها با تنهایی 

 ودم،ولو آنکه آنها دست کم یکدیگر را در پرورشگاه داشتند.سرکرده ب

در حالی که من حتی در خانه لیالریالتنها و بی همدم بودم.یادآوری گذشته هیچ منفعتی نداشت و دیگر هیچ چیز 

را،حتی حال مرا تغییر نمی داد.دوباره بچه های پرورشگاه را مقابل دیدگانم تصور کردم و در این هنگام 

 یدم،حتما آها هم از دیدن یک نا آشنا که دست محبتاندیش

به سویشان دراز کرده،خوشحال نمی شوند؛البته غیر از تعدادی آنها.من بارها شنیده بودم که بسیاری از آنها از ترحم 

دیگران خوششان نمی آید،و برای من جریحه دار کردن غرور و احساسات دیگران به هیچ وجه خوشایند نبود.رفتن 

 نزدبه 

آنها و هدیه به دستشان هیچ حس و تفکر دیگری جز آن را در ذهنشان زنده نمیکرد و حتی اگر تعدادی از آنها 

هنوز نمی توانستند آن را درک کنند،روزی فرا میرسید که آنها نیز آن ا بفهمندو آن زمان چقدر به حال ود تاس می 

 خوردند

اشد.بنابراین بهتر آن بود که پول را به طور نقد به مدیر پرورشگاه هرچند که ترحم یاری دهندگان با محبت توام ب

 می دادیم تا خودش هر طور مایل بود آن را صرف مخارج زندگی بچه ها کند.

8888 

روز یکشنبه و دوشنبه صرف خرید و تهیه لوازم مورد نیازمان شد و روز سه شنبه طبق معمول مردها به کارخانه 

 ر خانه بودیم.فاصله زیادی تا روز جشن نبود.رفتند و من و نادیا د

در حالی که من هنوز مادرم و گلی را دعوت نکرده بودم.هر چند که اطالع داشتم مادرم به خاطر حضور پدرم نمی 

تواند در جشن شرکت کنند.اما به هر حال من باید او را باخبر میکردم.نازنین هم که به همراه خانواده اش توسط عمو 

 ه بود.فکر نازنین سبب شد ناگهان دوستم ناهید را به خاطر آورم.دعوت شد

 و با به خاطر آوردن او خیلی سریع گوشی تلفن را برداشته شماره منزلشان را گرفتم.

معلوم هست »خودش گوشی را برداشت و سالم و احوالپرسی گرمی میان ما رد و بدل شد.پس از آن گفت:

 «کردم.هر بار خانمی گوشی را بد می داشت و میگفت که به شمال رفتی! کجایی؟چند دفعه تا به حال تلفن
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 «بله.اقدس خانم بوده. گفت که تلفن کردی.اما متاسفانه تا به امروز فرصت نکردم تماس بگیرم.امیدوارم مرا ببخشی!»

تلفن کردم تا یم،راستی تا اصل موضوع را فراموش نکردم بگو»و پس از آنکه مدتی به گفتگو و تعریف گذشت گفتم:

 «برای جشن دعوتت کنم.

 «راستش را بگو ناقال چه خبر است؟حتما جشنتان مناسبتی دارد؟»با همان شیطنت همیشگی اش گفت:

 «زیاد هم بی مناسبت نیست!»خندیدم و گفتم:

 «پس عجله کن بگو چه خبر است!»با هیجان گفت:

 «جشن نامزدی است؟»

 «جشن نامزدی خودت است؟»یجانش بیشتر شده بود گفت:در حالی که صدایش بلند تر و ه

بله.حاال خواهش میکنم کمی آرامتر صحبت کن عالوه بر آن که پرده گوش من پاره شد.فکر میکنم همه اعضای »

 «خانواده ات هم فهمیدند.

 «خوب بفهمند مگر چه اشکالی دارد.البته اگر خانه بودند حتما می فهمیدند.حاال بگو با چه کسی؟»

 «با پسر عمویم کامبیز!»

آه خدایا!باید خودم حدس می زدم.بی خود نبود آن همه به خودش زحمت می داد و هر روز به دنبالت می آمد.نگو »

 «یک خبر هایی بود!

 «دست بردار دختر.»

 «خیلی خوب،حاال بگو کی؟برای چه روزی باید خودم را ماده کنم؟»

 «برای پنج شنبه»

 «کر.تا پنج شنبه فقط دو روز باقی مانده!تو حاال باید مرا خبر کنی؟!آه،دختره بی ف»

مگر می خواهی چه کار کنی؟!اما با این حال متاسفم.گفتم که،تا به امروز فرصت نکردم تماس بگیرم.حاال اگر کاری »

 نداری خداحافظی میکنم،باید اشخاص دیگری را هم دعوت کنم.

 «ن نیست.که متاسفانه از طریق تلفن هم ممک

ـبسیار خوب پس من دیگر وقتت را نمیگیرم.برو به مهمانانت را دعوت کن.اما باید بگویم واقعا خوشحال شدم و 

 «حتما می آیم.خداحافظ.

 پس از قطع تلفن دوباره نگرانی قبلی به سراغم آمد.

 «حاال گلی خانم را چگونه خبر کنم؟»به نادیا گفتم:

 «مگر فروشگاه تلفن ندارد؟»

 «دارد.اما باید به دیدنش بروم.اینطوری که نمی شود.»

 «بسیار خوب،به فروشگاه برو!»

درسته.رفتن به فروشگاه کار مشکلی نیست.اما موضوع این است که من نمی خواهم به آنجا بروم.شما که دیگر می »

 «دانی.

 «؟آه،بله.پس حاال می خواهی چه کار کنی»گویا تازه به خاطر آورده است گفت:

هیچ.تا بعدازظهر صبر میکنم.وقتی کامبیز آمد به دیدن مادرم،وبعد از آن به همراه او به فروشگاه میروم.دیگر دلیلی »

 برای نرفتنم به آنجا نمی بینم.
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 «البته تنها رفتن برایم مشکل است.به همین خاطر بعداز ظهر می روم که عمو آنجا باشد.

 «ی به فروشگاه بروی؟!یعنی خیال دار»نادیا با تعجب گفت:

بله،بدم نمی آید،پس از سالها سری به آنجا بزنم.راستش دلم برای آنجا و به خصوص اتاق مشترکمان با گلی خانم »

 «خیلی تنگ شدخ.

بعدازظهر نادیا در باغ مشغول صرف چای بودیم که صدای بوق اتومبیل کامبیز به گوشمان رسید.کمال آقا که مشغول 

 سبد را روی میز گذاشتچیدن سبزی بود،

 و قصد داشت به سمت در برود

 «قصد دارید جایی بروید؟»پرسید: «لطفا اتومبیل را به داخل نیاورید!»که گفتم:

 و او با گفتن چشم از ما دور شد.« بله.»

 ی کشید،م پس از چند دقیقه کامبیز با چه ره ای خسته به ما نزدیک شد و سالم کرد،در حالی که یک صندلی را بیرون

 خیال دارید جایی بروید؟»گفت:

 «نه»من که با دیدن چهره ی خسته کامبیز دلم برایش سوخته بود و از تصمیم خود صرف نظر کرده بودم پاسخ دادم:

 مگر نمی خواستی به منزل مادرت بروی؟»و نادیا که تعجب کرده بود گفت:

 «بله،اما منصرف شدم.فردا صبح می روم!»

 «بعدازظهر را هم دیر می دانستی،حاال می خواهی فردا بروی؟! چرا؟تو که»

 «چرا منصرف شدی؟کمال آقا اتومبیل را به پارکینگ نبرده!»و کامبیز گفت:

 «راستش چهره ی خسته تو منصرفم کرد.من فردا هم می توانم بروم و امب به وسیله تلفن به او خبرمی دهم!»

 «ی من فکر کنی!زود برو حاضر شو!دست بردار ثمره،نمی خواهد به خستگ»

 «خیلی خوب.دست کم یک ساعت استراحت کن.بعد می رویم.تو امروز خسته تر از همیشه به نظر می رسی!»

بله امروز کارم خیلی زیاد بود.اما مهم نیست ترجیح می دهم به جای این یک ساعت استراحت ازآن طرف،یک »

 «ساعت زودتر بخوابم.پس عجله نکن!

 اتاقم رفتم خیلی زود لباسهایم را عوض کرده برگشتم من به

 «شما نمی آیید؟».کامبیز در اتومبیل،منتظرم بود.از نادیا پرسیدم:

 «نه،متشکرم،خوش بگذرد.»

 و من تشکر کرده به طرف در حرکت کردم.به منزل مادرم که رسیدیم خیال داشتم همان مقابل در او را ببینم.

نیست.حاال که تا اینجا آمدی،برو باال!من منتظرتم.در ضمن تعریف از شمال را به بعد موکول درست »اما کامبیز گفت:

 «کن!فعال اصل موضوع را به او بگو!

 «بسیار خوب تو نمی آیی؟»

 «نه،تو برو و زود برگرد!»

شمال »س گفت:وقتی از پلکان باال می رفتم مادرم مقابل در سالن منتظرم بود.مرا در آغوش کشید و بوسید و سپ

 «خوش گذشت؟

 «بله.جایتان خیلی خالی بود.»

 «تنها آمدی؟»و همراه با آن پاسخ به داخل رفتم و مادر پرسید:
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 «نه،همراه کامبیز آمدم.او پایین منتظر است»

 «منتظر است؟!»

 «کنم.!بله.من باید زود برگردم.قرار به فروشگاه برویم.آمدم شما را از روز جشن نامزدیمان با خبر »

 «خدای من!»مادرم با شوق بسیار گفت:

 «حاال جشن چه روزی است؟»و دوباره مرا بوسید و گفت:

 «پنج شنبه.»

 «که اینطور.خیلی خوشحالم.اما ای کاش می توانستم بیایم.»

 «حتما باید بیایید!»و من در حالی که می دانستم امکان آمدن برایش بسیار محدود است گفتم:

 «اگر نیایم ناراحت می شوی؟»ران و غمگین گفت:با لحنی نگ

شما سعی خودتان را بکنید.به هر حال مادر من هستید حضور شما در آن جشن بیشتر »کمی مکث کرده سپس گفتم:

 «خوشحالم میکند.

l.سعی میکنم پرویز را راضی کنم،اگرچه اطمینان دارم راضی نمی شود» 

به هر حال اگر نتوانستم بیایم پیشاپیش تبریکم را »بود ادامه داد:و در حالی که غم در صدایش شدت یافته 

 «بپذیر!برایت ارزوی خوشبختی می کنم.

بسیار خوب.جشن نامزدی زیاد هم اهمیت ندارد.مهم جشن عروسی »برای اینکه او را از ناراحتی در بیاورم گفتم:

 «است.آن را که حتما می آیید؟

 «روی؟حاال می خواهی ب»و سپس برخاستم.

بله.باید بروم گلی خانم را هم دعوت کنم.مدتهاست که او را ندیدم.حتما از من دلگیر است.به خصوص که از این »

 «موضوع هم بی خبر است.

 «حتما تا به حال آقای مالدوست به او گفته است.»

 «نه،به عمو گفتم نگوید تا خودم بروم.»

 «آجا نرفتی؟حاال به فروشگاه میروی؟تو که سالهاست به »

 «بله.اما دیگر مهم نیست.دوست دارم این بار خودم به دیدن گلی خانم بروم.»

 «حتما تا به حال فروشندگان آنجا عوض شدند.»و مادر برای اینکه بیشتر به من دلگرمی دهد گفت:

 «بله.ممکنه،حاال اگر اجازه بدهید میروم.»

 «اگر نیامدم مرا ببخش!»و مادر دوباره گفت:

گر چه خیلی مایلم حضور داشته باشید،اما اگر نشد عیبی ندارد.آن ا فراموش کنید.اما قبل از آن »ندیدم و گفتم:خ

 «سعی خودتان را بکنید و به هر حال من منتظرم خداحافظ.

 «صبر کن،تا پایین پله ها با تو می آیم!»

 «احتیاجی نیست مامان،به خوتان زحمت ندهید!»

 «ی خواهم به کامبیز تبریک بگویم.این چه حرفی است،م»

صحبت زیادی میان مادر و کامبیز رد و بدل نشد.مادر به خوبی می دانست که عجله داریم.به همین خاطر به تبریک و 

 احواپرسی مختصری اکتفا نمود و سپس خداحافظی کرد.
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یدی نگه دار!خیال دارم یک لطف کن هر جا یک فروشگاه د»پس از به حرکت در آوردن اتومبیل به کامبیز گفتم:

 دست لباس زیبا برای گلی خانم تهیه کنم.

فکر نمی کنم به این سرعت بتواند لباس مناسبی برای خود تهیه کند.گله اش از من هم که به جای خود.حتم دارم به 

 «محض اینکه بگویم پنجشنبه جشن است می گوید چرا زودتر مرا با خبر نکردی؟

 «ز فروشگاه پدر انتخاب نمی کنی؟حاال چرا لباس را ا»

 «خیال ندارم با آن فروشندگان صحبت کنم.»

 «بسیار خوب،پس جلوی اولین فروشگاه توقف میکنم!»

و پس از چند دقیقه به فروشگاه رسیدیم.همه قسمتها را خوب نگاه کردم.اما هیچ یک از لباسهارا نپسندیدم.هر 

 و یا شخصیت گلی خانم نبود.کدامشان ایرادی داشت که در حد سن و سال 

یکی یقه باز و بلند بود و دیگری آستین حلقه ای یا اگر به طور کامل پوشیده بود رنگ مناسب و جالب نداشت.من در 

 جستجوی لباسی پوشیده با رنگی مناسب و سنگین بودم.

 «هیچ کدام جالب نیست!» با حالت تاسف باری به کامبیز نگاه کردم و گفتم:

 «ز نظر تو هیچ یک از آنها قشنگ نیست!یعنی ا»

 «قشنگ هستند،اما لباس مورد نظر من نیستند.» 

کامبیز که می دانست خودم هم از معطل کردن او،آن هم با وجود اطالع از خستگی بی حدش شرمندع هستم، 

 «بسیار خوب،مهم نیست.آنقدر می گردیم تا لباس مورد نظرت را پیدا کنیم!»گفت:

کردم.خوشبختانه در فروشگاه بعدی موفق شدم لباس مناسبی پیدا کنم.هنگامی که به ویترین نگاه می  از او تشکر

به نظرت »کردم چشمم به یک کت و دامن طوسی رنگ افتاد که لباس زیرش یقه گرد و سفید بود به کامبیز گفتم:

 ن«این کت و دامن چطور است؟

ضمن خیلی هم مناسب گلی خانم است.اما بگو بدانم در فکر خیلی قشنگ است.در »گاهی به آن انداخت و گفت:

 «کفش هم هستی یا نه؟

 «ای وای نه.اصال متوجه نبودم،باید کفش هم بخریم.»

 «شماره پایش را میدانی؟»

 خیلی خوب،حاال بریم کت و دامن« »بله آن زمان که در فروشگاه بودم یک بار با هم برای خرید کفش بیرون رفتیم.»

 «یم.بعد می رویم سراغ مغازه های کفاشی!را بخر

و پس از خرید لباس، کفش مشکی رنگ زیبایی نیز خریدیم و به طرف فروشگاه حرکت کردیم.هر چه نزدیک تر 

 می شدیم طپش قلبم نیز شدت می یافت.

 د.نمی دانستم از چه چیز ممکن است باشد،از هیجان و یا نگرانی؟ به طور حتم به نگرانی مربوط نمی ش

چون چیز نگران کننده ای در آنجا نبود.اما فکر برخورد دوباره با آن فروشندگان پس از چند سال زیاد هم خوشایند 

 نبود؛ به خصوص روبه رو شدن با آقای سیفی.وای خدای من، خانم سلیمی!

 انه نگاهم می کند؟نمی دانستم هنوز هم در فروشگاه کار میکند یا نه و اگر مرا ببیند باز هم آنطور کینه توز

ه نظر چی شده؟ نگران ب»حاال دیگر دلیل آن نگاه را می دانستم.کامبیز که متوجه حالت غیر طبیعی ام شده بود گفت:

 «می رسی؟
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 «نه نگران نیستم.داشتم به فروشگاه فکر میکردم.»

کن.می خوام  صبر»امبیز گفت:در همین هنگام اتومبیل مقابل فروشگاه متوقف شد.قصد داشتم از اتومبیل خارج شوم ک

 «متوجه منظورت نمی شوم.اتفاقی افتاده!؟« »قبل از رفتن به آنجا خیالم را آسوده کنی.

 «نه،فقط می خواهم احساست را در مورد آقای سیفی در گذشته بدانم.»

 «فقط بدان که به شدت از او بیزار بودم.همین!» برای آسوده کردن او گفتم:

 «برویم.بسیار خوب.حاال »

سپس بازوی او را گرفتم و به داخل فروشگاه رفتیم.فروشگاه زیاد شلوغ نبود و پدر کنار آقای ملکی ایستاده بود و 

 صحبت میکرد.در جستجوی عمو کمی به اطراف نگاه کردم و او را در حال نزدیک شدن به خومان دیدم.

 «ی کساد است!گویا کار و کاسب»با او احوالپرسی کرده با لحن شوخی گفتم:

 «یک ساعت قبل می آمدی تا ببینی چه خبر است؟»و او در حالی که می خندید پاسخ داد:

و در همین هنگام پدر متوجه ما شد،به سمت او رفتیم.آقای ملکی به گرمی به سالمم پاسخ گفت و سپس ادامه 

 «حالتان چطور است خانم؟»داد:

ندین با او را دیده بودم و حتی در جشن آمدن پدر و نادیا حضور داشت و با و جود آنکه پس از رفتن آن فروشگاه چ

 گویا مرا از چند سال قبل ندیده است،

 «مثل اینکه در اینجا خیلی بد گذشته است.دل خوشی از ما نداشتید،رفتید و دیگر سری به ما نزدی!»گفت:

اشم،اطمینان داشته باشید از شما یک نفر خواهش میکنم آقا.از هر کسی دل خوشی نداشته ب»لبخندی زدم و گفتم:

 «خیلی دلخوش هستم.

 و پس از دقایقی گفتگو و احوالپرسی عذر خواهی کرده به سمت اتاق گلی خانم را افتادیم.

وقتی غرفه ها را نگاه میکردم تعداد کمی از فروشندگان عوض شده بودند و چهره های نا آشنا اما مهربان جایگزین 

 آنها شده بود.

وقتی از نقابل غرفه پروین عبور میکردیم،او را دیدم که با تعجب به من و کامبیز نگاه می کرد.من هم با بی تفاوتی بع 

 غرفه ی روبه روی او که حاال فروشنده ای نا آشنا،آن را اداره میکرد اشاره کرده

 «من در آن غرفه کار میکردم.»و به کامبیز گفتم:

خانم سلیمی،که هنوز به آن نرسیده بودیم افتاد و با کمال تعجب دیدم با لبخند برایم و پس از آن چشمم به غرفه 

 سرتکان می دهد و هنوز چند قدم با آن فاصله داشتم که از غرفه اش خارج شد و به سمت ما آمد.

 س کردم خیالمقابل غرفه اش به هم رسیدیم و او سالم کرد و من نیز به گرمی پاسخ داده با او احوالپرسی کردم.ح

 «تم.من در اتاق گلی خانم منتظرت هس»دار بامن صحبت کند.فکر میکنم،کامبیز متوجه این موضوع شده بود که گفت:

پسر آقای مالدوست بودند.درست می گویم؟چند ماه قبل یک بار به اینجا آمده »و از ما دور شد.خانم سلیمی پرسید:

 «بودند.

 «بله،درسته.»

 «آقای ملکی ایستادند،پدر شما هستند؟ و آن آقا که کنار»

 «بله،چطور مگر؟»
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مدتی است که با آقای مالدوست به فروشگاه می آیند نمی دانستم پدر شما هستند.امروز از طرز برخوردتان متوجه »

 «شدم.

 «مگر برخورد ما چگونه بود؟»

 «صمیمانه تر.مثل دیگر پدر ها و دختر ها،اما تا حدودی با محبت تر و »خندید و گفت:

من نمی دانستم آقای مالدوست »ودر همین هنگام پروین به ما نزدیک شد و پس از احوالپرسی مختصری گفت:

 «عموی شما هستند،حاال که متوجه شدم خیلی برایم جالب است!

 «شما چطور متوجه شدید؟»

ب کردید و در ضمن در طول این ودت از زمانی که وارد فروشگاه شدید متوجه تان بودم.آقای مالدوست را عمو خطا»

 متوجه شده بودم که آن آقا،منظورم پدرتان می باشد برادر آقای مالدوست هستند

اما متعجبم که نام خانوادگی شما با عمویتان متفاوت است!در ضمن رابطه صمیمانه ی شما با پسر عمویتان برایم 

 «جالب است.

نکه پسر عمویم هست نامزدم نیز می باشد خیلی زود مانع از ادامه صحبتش با گفتن این موضوع که کامبیز عالوه بر آ

 شدم. در این لحظه خانم سلیمی که فکر میکنم قصد داشت شر پروین را کم کند،

 «گویا آن خانم چیزی می خواهد!» به مشتری که مقابل غرفه ی او ایستاده بود اشاره کرد و گفت:

خیلی وقت بود که مایل بودم شما را ببینم.من واقعا از »را آسوده کرد.بعد گفت: و به این وسیله هم مرا و هم خودش

 رفتار گذشته ی خود شرمنده ام.اما باید بگویم تقصیری هم نداشتم

وسپس ادامه داد: مقصر اصلی آقای سیفی بود که علیرغم این مسئله که به من نشان داده بود و رسما خواستگاری 

 نسبت به من بی توجه شده بود و همین سبب ناراحتیم شده بود.کرده بود با آمدن شما 

اما عمل عاقالنه ی شما و رفتنتان از اینجا سبب شد که من به اشتباه خود در مورد شما پی ببرم و مدتی بعد از رفتن 

شما و پسرعمویتان هم برای یکدیگر ساخته شدید.برایتان آرزوی خوشبختی »شما ما با هم نامزد کردیم.

 یکنم....خدای من!معذرت می خواهم،خیلی وقتتان را گردفتم،حتم دارم گلی خانم منتظر شماست.م

اگر بفهمد من مزاحمتان شده ام بعدا به حسابم می رسد.در ضمن باید بگویم از دیدنتان بسیار خوشحال شدم.باز هم 

 لی خانم رفتم.من تشکر کرده،به طرف اتاق گ«به فروشگاه بیایید.من به راستی خوشحال شدم.

همینطور به گلی خانم فکر میکردم و اینکه حاال چقدر عصبانی شده است،چشمم به شهال افتاد با خود اندیشیدم حتما 

این بار که مرا با کامبیز دیده است متوجه اشتباه خود شده.از مقابلش که می گذشتم متوجه نگاه سرشار از رشک او 

 شدم.

نطور بود.در همان حال به حالش تاسف خوردم چون می دانستم چنین انسانهایی هرگز چیز تازه ای نبود،او همیشه آ

چهره ی خوشبختی را نخواهند دید.و همیشه در حسرت بهتر بودن ازدیگران و یا اینکه نمی توانند خوشبختی 

 دیگران را بیش از خود ببینند،

ربه ای به در نواختم و وارد شدم.همانطور که حدس در رنج خواهند بود.با همین اندیشه به اتاق گلی خانم رسیدم.ض

 زده بودم به شدت عصبان شده بود

معلوم هست کجای دختر!از کی تا به حال وا را منتظر ».پس از جواب سالمم بدون آنکه حالم را بپرسد گفت:

 «گذاشتی!؟دیگر داشتم عصبانی میشدم!
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 «کرده است!تازه داشتید عصبانی می شدید!بنابراین چقد خدا رحم »

نخیر عصبانی شده بودم.حاال بگو بدانم حالت چطور است؟و چی شده که به فروشگاه »و این بار خندید و گفت:

 «آمدی؟

 «مگر کامبیز برایتان نگفت؟»

 «نه،او گفت خوت می آیی و می گویی.»

ینقدر طور دلت آمد گلی خانم را اچ»چشمم به کامبیز افتادکه به پشتی تکیه داده بود و ما را نگاه میکرد.به او گفتم:

 «منتظر بگذاری و نگویی؟

 «همانطور که تو دلت آمد او را منتظر بگذاری و نیایی!»

 «چاره نداشتم ناگزیر بودم صبر کنم تا خانم سلیمی صحبتهایش تمام شود.»

 فهایش تو را ناراحتآن دختر چه حرفی داشت به تو بزند!؟نکند با حر»گلی خانم ابروانش را در هم کشیدو گفت:

 «کرده باشد؟!اگر اینطور است بگو تا حسابش را برسم!

 «نه گلی خانم،بیچاره داشت درد دل میکرد.»

 «آهان،خیلی خوب اگر اینطور است اشکالی ندارد.حاال بگو بدانم چه شده که تصمیم گرفتی به فروشگاه بیایی؟!»

 «تتان کنم.هیچ،آمدم دعو«به روی تخت نشستمو به آرامی گفتم:

 «برای چه؟»

 «بگویید برای کی»

 «خوب برای کی؟»

 «اگر عصبانی نشوید برای روز پنج شنبه.»

 «خیلی خوب تو که جانم را به لب رساندی،بگو برای چه؟»

 برای یک جشن نامزدی!چیزی نمانده بود،عصبانی شود»

 ت به سمت من آمد و گونه ام را بوسیدجشن نامزدی من و کامبیز!باشنیدن آن به سرع»که خیلی سریع گفتم:

 «گفتی برای کی؟»سپس به کامبیز تبریک گفت و دوباره پرسید:«خدایا چقدر خوشحالم!»و گفت:

 «روز پنجشنبه.»

آخر چرا زودتر مرا خبر نکردی،ترسیدی مدت زیادی »و این بار همانطور که در اتومبیل به کامبیز گفته بودم،گفت:

 «خوشحالیم طول بکشد؟!

 این چه حرفی است گلی خانم!این آرزوی من است که شما را همیشه خوشحال ببینم.»

اما متاسفانه نتوانستم زودتر بیایم.حقیقتش تا همین امروز خیال مداشتم به فروشگاه بیایم و دلم هم نمی خاست غیر 

 از من و کامبیز شخص دیگری این خبر را به شما بدهد.

 «بیاییم و با خبرتان کنیم بگویید بدانم امشب با ما می آیید؟ دوست داشتم خودمان دونفر

 «کجا؟»

چه می گویی تو دختر،چطور می شود فروشگاه را رها کرد،آن وقت چه کسی »و قبل از آنکه من پاسخ بدهم ادامه داد:

 «اینجا را تمیز کند؟

 «ید مگر چه می شود؟آقای رحیمی که هست،او تمیز می کند.شما هم سه روز از عمو مرخصی بگیر»
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 هیچی اما آن مرد بیچاره مگر گناه کرده که چند روز به تنهایی فروشگاه به این بزرگی را تمیز کند؟!»

فقط سه روز گلی خانم!چطور مواقعی که او مرخصی میگیرد شما همه جا را تمیز می کنید.تازه جمعه هم که تعطیل »

 «نبه و پنج شنبه باقی می ماند.من خودم برایتان مرخصی میگیرم.است امروز هم که به پایان رسیده فقط چهارش

 «خیلی خوب.ببینم چه می شود.»

است.یک ساعت دیگر فروشگاه تعطیل می شود.من و شما  8پس برویم.ساعت »من نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم:

 «و کامبیز حاال می رویم.عمو و پدر بعد می آیند.

آه راستی گلی خانم »فش گلی خانم را که کنارم قرار داشت به خاطر آوردم و گفتم:و در این هنگام لباس و ک

 «نپرسیدی که در این جعبه ها چیست؟

 «آنقدر از دیدن شما دو نفر ذوق زده شدم که فراموش کردم.بگو بدانم در آنها چیست؟»

 «اینهالباس و کفش روز جشن است که کامبیز زحمتش را کشیده!برای شماست.»

 «خدای من!چرا زحمت کشیدید ترسیدید تا آن روز نتوانم لباس مناسبی تهیه کنم؟»ا دلخوری گفت:ب

 «نه گلی خانم اینطور نیست.اما ثمره دوست داشت خودش لباس شما را انتخاب کند.»به جای من کامبیز جواب داد:

لباس و کفش شما هم به سلیقه  چه کار کنم گلی خانم.حس خودخواهی ام گل کرده و خواست»من خندیدم و گفتم:

 «خودم باشد.حاال اگر خوشتان نیامد لباس دیگری می خریم.چطوره؟

کی تو بد سلیقه بودی که این رفعه دوم باشد؟حتما خوشم می آید.مگر ممکنه که من هدیه عروس و داماد به این »

 خوبی را رد کنم؟

 «قنگ است.به راستی که خوش سلیقه هستید. خیلی»و سپس جعبه ی لباس را باز کرد و با خوشحالی گفت:

کمی لباس را این طرف و آن طرف کرد و نگاهش کرد.پس از آن جعبه ی کفش را باز کرد از آن نیز خوشش آمد و 

 پس از تشکر

من همین امشب شما را می »خدایا،تا پنج شنبه چقدر باید انتظار بکشم؟!و من گفتم:»و صحبت درباره آنها گفت:

 چه بخواهیدبرم.شما 

 «و چه نخواهید اید با ما بیایید.

 «من از خدا می خواهم همیشه کنار تو باشم.اما چه کنم که نمی شود.»

می شود.حتما می شود.فقط یک سال دیگر باید صبر کنید،آن وقت به قولی که دادم عمل میکنم و بعد از آن دیگر »

 «همیشه کنار من هستید

 «وای خدایا چه می شود!»خوشحالی میکردم،گفتم: و در حالی که یه شدت احساس

 «همین حاال بر میگردم،می روم از عمو مرخصی شما را بگیرم.»و در همان حال گفتم:

حاال که تو اینطور می خواهی، »سپس خیلی سریع از اتاق خارج شدم.خوشبختانه عمو بدون هیچ مخالفتی گفت:

 من که خیلی خوشحال شده بودم از او تشکر کردم.« رخص است.باشد.از همین حاال تا صبح شنبه گلی خانم م

در آن هنگام آقای سیفی که از زمان ورود ما به فروشگاه غایب بود وترد شد.او روزنامه ای در دست داشت که به 

 محض دیدن من از دستش رها شد.بسیار متعجب و هیجان زده به نظر می رسید

 «حالتان چطور است؟»و سپس خم شد و روزنامه را برداشته گفت:.آقای سیفی با کمی من من ،سالم کرد

 «متشکرم.»من خیلی مختصر و تا حدودی سرد پاسخ دادم؛
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 با اجازه تان می روم به کامبیز و گلی خانم هم اطالع دهم.»و سپس به عمو گفتم:

ه طرف اتاق گلی خانم با بی تفاوتی قدمهایم راتند تند ب«بسیار خوب عزیزم،برو!»عمو لبخندی زد و گفت:

برداشتم.کامبیز و گلی خانم نیز خوشحال شدند.من و کامبیز زودتر از گلی خانم اتاق را ترک کردیم و او پس از 

 عوض کردن لباسش مقابل در به ما پیوست.

 روز چهارشنبه از صبح عمو و پدر مشغول تزیین خانه بودند.

م و کامبیز برای انجام دادن چند کار از منزل خارج شده بود و هنگام من و گلی خانم و نادیا هم اظهار نظر می کردی

 ظهر بود که برگشت.

پس از صرف ناهار همه خواب بعدازظهر را به همه چیز ترجیح دادیم.روز پنجشنبه ساعت دو بعدازظهر آماده رفتن 

ذشته این کارها دیگر از من گ»اید.گفت:به آرایشگاه بودیم و کامبیز ما را رساند.ابتدا گلی خانم خیال نداشت با ما بی

 «است.در خانه منتظرتان می مانم!

اما با پافشاری من او را ناگزیر کرد که با ما بیاید.ساعت حدود ششبعد ازظهر بود و کار خانم الیاسی هنمز تمام نشده 

می بودم.از آن خانم بود و ساعت هفت قرار بود مهمانها بیایند.من نیز باید قبل از آمدن مهمانها در منزل 

 «چقدر طول میکشد؟»پرسیدم:

 «فقط یک ربع!»گفت:

از نادیا خواستم به خانه تلفن کند و به کامبیز بگوید حرکت کند.تا او می آمد کار ما هم تمام میشدو خوشبختانه راس 

 ساعت شش و بیست دقیقه کامبیز مقابل آرایشگاه منتظر بو

ل آماده بودیم.دستمزد خانم الیاسی را پرداختیم و از او تشکر کردیم و از آرایشگاه د و همان موقع ما نیز به طور کام

 خارج شدیم.

کامبیز به اتومبیلش تکیه داده و به ساعتش نگاه کرد ابتدا که مرا دیدخواست چیزی بگویدکه متوجه حضور نادیا و 

 بسیار خوب،برویم.»گلی خانم شد سپس گفت:

 امبیز ضبط را روشن کرد.صدای آن کمی بلند بود که می دانستم بی منظور نیست.وقتی سوار اتومبیل شدیم ک

 گلی خانم و نادیا و من و کامبیر مشغول صحبت شدیم.کامبیز آرام گفت خیلی زیبا شدی

خیلی خوب حاال دیگر صدای ضبط را کم کن بیچاره گلی »خندیدم و گفتم مگر زشت بودم.نه، اما زیبا تر شدی.گفتم:

 «و نادیا که گناه نکردند!خانم 

 «عمو و پدر چکار میکنند؟»او لبخندی زدو صدای ضبط را کم کرد.پرسیدم:

 «مشغول رسیدگی به سر و وضع خودشان.پدر تازه از حمام آمده بود.»

و پدر حرف او را «خدای من!یک فرشته به تمام معنا شدی!»وقتی وارد خانه شدیم،عمو نگاهی به من کرد و گفت:

د کرد.تشکر کردم و به سالن پذیرایی رفتم.پدر و عمو کمی در تزیین خانه تغییر ایجاد کرده بودند و بسیار تاکی

 قشنگ تر از زمانی که از خانه خارج شده بودیم.

 «ببینید پدر و عمو چه کار کردند!»نادیا و گلی خانم را صدا کردم و گفتم:

 «که خوش سلیقه اید! به راستی»نادیا نگاهی به اطراف انداخت و گفت:

 «خیلی زحمت کشیدید!»و من گفتم:

 من نظر هر دو نفر را تایید می کنم.هم خیلی خوش سلیقه اید و هم خیلی زحمت کشیدید»گلی خانم گفت:
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 «کامبیز کجاست؟»!و عمو پدر تشکر کردند. در این هنگام متوجه غیبت کامبیز شدم گفتم:

خ دهد متوجه ورود چند آقا شدیم که کامبیز آنها را به داخل دعوت میکرد.مدت و قبل از آنکه کسی به سوال من پاس

زیادی به طول نینجامید که سر و صدای فرناز و بقیه به گوش رسید.هنوز در باغ بودند اما صدایشان می آمد.همه 

 رسیدند. خانواده با هم آمده بودند.و در فاصله نه چندان زیاد از آمدن آنها خانواده ی دایی کامبیز

پشت سر آنها یکی یکی مهمانها وارد شدند.هر کدام تبریکی گفتند و روی صندلیها نشستند.یک ساعت پس از آغاز 

 جشن انگشتر ها میان من و کامبیز رد و بدل شد.در حقیقت از آن لحظه جشن به معنای واقعی شروع شد.

بگو بدانم.به پدر و مادرت چه »ل شد و سپس گفتم:در همین لحظه علی وارد شد.احوالپرسی گرمی میان ما رد و بد

 «گفتی؟!

حقیقتش دیشب عمو اکبر و خانواده اش خانه ما بودند.به امیر گفتم که امشب نامزدی توست و امی دانم چطور »

بیایم.گفت ناراحت نباش من فردا به یک مهمانی دعوتم.به بهانه آن با هم می رویم.آن وقت تو برو!من هم می روم 

 «مانی دوستم.مه

و قبل از آنکه بتوانم از او به خاطرآمدنش تشکر کنم.متوجه ورود مادرم شدم.ابتدا باورم نمی شد.با خوشحالی زیادی 

 گفتم:کامبیز مادرم.و او لبخندی زده و گفت بله متوجه شدم.مادر دست گل بزرگ و بسیار زیبایی در دست داشت.

و کیف و کفشی به همان رنگ به من نزدیک می شد.جلو آمد و منو بوسید  و با لباس بسیار زیبایی به رنگ لیمویی

 «تبریک می گویم.»سپس رو به کامبیز کرده و گفت:

 و دست گل را به طرف من گرفت و من نیز دست گل را گرفته تشکر کردم.

دن دست گل رفتار مادر نمایانگر آن بود که از آرامش کامل برخوردار نیست.او پس از گفتن تبریک و دا

 پ«عجله دارم و باید زود برگردم.»گفت:

نمی توانم.به پرویز قول دادم زود برگردم.البته خیال داشت خودش مرا بیاورد.اما منصرفش »رسیدم چرا نمی مانید.

 «کردم و تنها آمدم.

 «معبد را هم نیاوردید؟»

 «نه پیش پرویز است.»

 «ا پذیرایی شود.دست کم مدتی صبر کنید تا از شم»کامبیز گفت:

 «متشکرم فقط آمدم تبریکی بگویم و دخترم را در شب نامزدی اش ببینم.»

برای لحظه ای به شدت احساس اندوه کردم هنوز چند قدمی برنداشته بود «خداحافظ.»سپس رو به من کرد و گفت:

 «مامان!»که بی اختیار گفتم:

 «بله عزیزم!»ره شد.سپس گفت:او به طرف من برگشت و برای چند لحظه در چهره ام خی

 «به راستی نمی مانید؟»

 د« نمی توانم.»لبخندی زد و گفت:

خیلی خوشحالم که در این جشن شرکت »وباره به سمت من آمد و موهایم را کنار زد.گونه ام را بوسید و گفت:

 «کردم.

بمانم.اما چه کنم؟ نمی مرا ببخش!خودم خیلی مایلم که بیشتر از این کنارت »پس لز مکث کوتاهی گفت:

 «شود.خداحافظ
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در این هنگام متوجه نادیا شدم که به سوی ما می آمد هنگام صحبت کردن با مادر یک بار «بله می فهمم!خداحافظ.»

 متوجه او شده بودم

می  ارمکه با حالتی خاص به من و مادرم نگاه میکرد.حتی لحظه ای نگاهش به روی مادرم خیره مانده بود و حاال به کن

همانطور که به خارج شدن مادراز »ممکنه بپرسم آن خانم کی بود؟»آمد.با مهربانی همیشه همراه با لبخندی گفت:

 «مادرم بودند.»سالن نگاه میکردم گفتم:

بله باید حدس میزدم.ابتدا چهره شان در نظرم آشنا آمد.حاال که متوجه شدم به خاطر آوردم. عکسشان را در آلبوم »

ی آقای مالدوست دیدم.بسیار جوانتر از سنش به نظر می رسد.برای کسانی که ایشان را نمیشناسند باور خانوادگ

 «کردنی نیست مادر تو باشند!

 «بله همینطور است.»لبخندی زدم و گفتم:

 خواهم آمد عمو جان!همانطور که گفته بودید»جشن به خوبی برگزار شده بود.در آخر شب هنگام رفتن،فرشاد گفت:

 «بهترین جشن را برگزار کردید.من که خیلی لذت بردم.

 بقیه خانواده اش حرف او را تایید کردند و پس از خداحافظی و خارج شدن آهنا دیگر مهمانی باقی نمانده بود.

روز جمعه نیز به خوبی سپری شد.تا ظهر والیبال بازی کردیم و سپس ناهار را در باغ زیر سایه درختان همراه با 

تگو و خنده خوردیم و بعد از ظهر همه به پارک رفتیم.چند تا از وسایل بازی را سوار شدیم و شام را نیز در گف

 رستوران پارک خوردیم.

آخر شب همه راضی و در عین حال کمی خسته به رختخواب رفتیم.صبح روز بعد گلی خانم همراه عمو به فروشگاه 

 د و باز هم من و نادیا در خانه تنها ماندیم.برگشت.کامبیز و پدر نیز به کارخانه رفتن

در این اندیشه بودم که دوماه باقیمانده تعطیالتم را چطور بگذرانم و چطور اوقاتم را پر کنم که تمام مدت 

 تعطیالت،بیهوده به هدر نرود.

ی یک دانشجو نه ماه سال را درس خوانده خسته شدی!دست کم این سه ماه را فقط استراحت کن!برا»نادیا گفت:

 «اینم مدت استراحت تلف شدن وقت نیست.

فکر میکنم یک ماه و نیم تعطیلی به اندازه کافی خستگی ام را از بین برده.به هر حال بد نیست فکری هم برای این »

 «یک ماه و نیم بکنم.

 «بسیار خوب!من معتقدم بهتر است از این فرصت برای آموختن هنری استفاده کنی!»

 «ثال؟م»گفتم:

 «مثال گلدوزی یا خیاطی.»

آهان فهمیدم »آه نه.خواهش میکنم.به این هنرها عالقه ای ندارم.کارهای دیگری را معرفی کن!و یکباره گفتم:»

 «آشپزی چطور است؟

 «از خیاطی و گلدوزی خوشت نمی آید می خواهی آشپزی کنی؟!»نادیا خندید و گفت:

 «پختن کیکهای خوشمزه را یاد بگیرم.بله. این ضروری است خیال دارم روش »

 «از چه کسی؟»

 «پس معلوم است کیکهای اقدس خانم را نخوردی؟!»

 «نه.اما شیرینیهایش خیلی خوشمزه است.»
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 «بله،همینطور سات.حاال بلند شو تا برویم آشپزخانه!امروز من می خواهم کیک بپزم.البته با کمک اقدس خانم.»

 «من خیلی هوس کیک کردم.خیلی خوب برویم.اتفاقا »

به این ترتیب از آن زمان به بعد هر روز ساعاتی را در آشپزخانه با اقدس خانم سپری میکردم و در آشپزی و پخت 

 و پز کمکش میکردم.به این وسیله روش پختن انواع کیکها را یاد گرفتم.

ه بعضی از مخلفات اظهار نظر میکرد که نادیا نیز کمک میکرد و یا گاهی اوقات مینشست و صحبت میکرد و راجع ب

البته خودمان از او میخواستیم.آقایان نیز مرتب تشویقم میکردند و از دست پختم تعریف میکردن که آن هم خیلی 

 موثر بود.

دو ترم بعد را به خوبی و با موفقیت پشت سر گذاشتم.گاهی اوقات هم به دیدن مادرم میرفتم و یا در بیروه از منزل 

 ا در منزل خودمان علی و عماد را مالقات میکردم.و ی

پدر و مادر او هر کدام به شش ماه زندان محکوم شدند و به خاطر دروغی کخ به پدرم گفته بودند و به خاطر 

ناراحتیهایی که برای من فراهم کرده بودنو همچنین محروم کردنم از مدرسه و ادامه تحصیل نیز مجازاتی دیگر 

 ر گرفته شد.برایشان در نظ

اعمالشان دست در دست هم داد و پرداخت مبلغ گزافی را متحمل شدند.البته در ابتدا هر یک از آنها به دوسال 

 زندان محکوم شده بودند.

که با اصرار من و صرف نظر پدرم از شکایت آنها سبب شد تخفیفی به آنها داده شود.پرداخت بقیه مخارج و زندانی 

ن را متحمل میشدند به خود دادگاه مربوط میشد و تنبیه شان به خاطر شاکی بودن ما نبود بلکه به که به هر حال بایدآ

 اعمال زشتی که مرتکب شده بودند مربوط میشد برای آقای کریمی نیز مجازاتی در خور عملش در نظر گرفته شد.

وابسته باشد به علی وابستگی داشت و  عماد اطالع چندانی از موضوع نداشت و در ضمن بیش از آنکه به پدر و مادرش

او رابیش ازحد یک برادر دوست میداشت.علی نیز بارها اظهار کرد کهبه هیچوجه از من ویا خانوادهام دلخور نیستو 

اگر به جای تو بودم با آن همه سختی متحمل شده بودم هرگز از شکایت »حتی یکبار برای اثبات احساسش گفت:

 «خود صرف نظر نمیکردم.

قرار بر آن شد که جشن عروسی درماه دوم تابستان و هنوزیک هفته به روزموعد باقی مانده بود.جشن عروسی 

شهرام و فرناز در ایام عید برگزار شده بود.پرستوهم به زودی مادر میشد.من نیز کار مهمی داشتم که بایدقبل از 

ه چند سال قبل و همینطور سال گذشته گلی خانم را مراسم عروسی انجام میدادم و آن را به عمل رساندن قولی بود ک

 با آن دلخوش کرده بودم.

حاال کخ »بنابراین بعدازظهر به همراه کامبیز به دیدن او رفتم وپس از کمی صحبت و گفتگو با لحن شوخی به او گفتم:

 «عروس میشوم خیال دارید چه هدیه ای به من بدهید؟

ی دانم.اما بیشتردر این فکرم هدیه ایرا کهمادرم در روز عروسی ام به من اوکمی فکر کرد وگفت:راستش هنوز نم

دادوقبل از آن مادرش آنرا به او هدیه داده بود حاال من هم به توهدیه دهم.چون من هم تو را تنها دختر و 

 «همینطورتنهافرزند خود می دانم.

خاطر آن همه محبت و لطف تشکر کردم و و آنگردنبندزیبا تنها جواهری بود که گلی خانم داشتواز او به 

 «نه.گردنبند را فعال پیش خودتان نگه دارید!من چیز با ارزشتری رامیخواهم!»گفتم:

 «اما من چیز با ارزشتری ندارم.»او نگاهی از روی ناامیدی به من انداخت و گفت:
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وتانرا فراموش کردید.شما بهترین دیدن چهره مایوس او مرا به خنده انداخت.او را در آغوش کشیدم و گفتم:پس خ

 «هدیه عروسی من هستید.

 «آخر من پیر زن چه ارزشی دارم؟»این بار لبخندی زده و گفت:

برای من که یک دنیا ارزش هستید.گویا خبر ندارید در نظر منمادر واقعی کمیاب است.من خودتان را به عنوان »

تا برای همیشه در کنارم باشیدو به این وسیله مرا امیدوارمتر و  هدیه عروسی می برم.و فقط دو ماه دیگر باقی مانده

 «خوشبخت تر کنید.

 «مگر عروسی عقب افتاده؟»او با تعجب گفت:

نه.امادوروز بعد از جشن عروسی به مسافرت میرویم.کانادا به عنوان محل گذراندن دوران ماه عسل ما انتخاب »

 یش در آنجا آشنا شوم و اما از عمو خواستمشده.کامبیز گفت،که مایل است با محل زندگ

در فکر پیدا کردن شخص دیگری باشد و من و کامبیز امشب شما را با خودمان میبریم.اما باید تا برگشتن ما از 

مسافرت با عمو و پدر و نادیا بگذرانید.حاال از شما میخواهم در خواست مرا بپذیرید و اجازه بدهید به قولی که به شما 

 وفا کنم.دادم 

می خواهم بعد از این همانطور که گفتید مثل مادرم به خانه ما بیایید.البته برای همیشه و با این عمل خود این عروس 

 و داماد را از داشتن مادری خوب و مهربان برخورد کنید!

عم آن را نچشیده و می دانید که سالهاست هیچ یک از مادو نفر ب معنای واقعی از محبت مادری برخوردار نبوده و ط

اگر شایستگی آن را »در حالی که اشک از چشمانش سرازیر بود مرادر آغوش کید و گفت:«از آن محروم بودیم.

 «داشته باشم قبول میکنم.

 «باالخره تموم شد!»پس از خارج شدن از آرایشگاه کامبیز نگاهم کرد و گفت:

د اتومبیل شدیم.صدای هیاهو تا فاصله چندین متری باغ به سپس وار«چی تمام شد؟تازه شروع شده!»خندیدم و گفتم:

گوش می رسید و بوق های پی در پی چند اتومبیل که پشت سرما حرکت میکردند کالفه ام کرده بود.می دانستم باز 

 هم شیطنت فرناز گل کرده است.

 «باز گرداند. گویا فرناز خیال ندارد با برداشتن از روی بوق آرامش را به ما»به کامبیز گفتم:

 «مهم نیست بگذاربزند.زحمت مرا کم میکند.»کامبیز حندید و گفت:

یعنی اگر او این کار را نمیکرد تو میکردی؟آه پس خدارا شکر که او این مسئولیت را به عهده گرفت در غیر این »

 «د.ر به گوشمان میرسصورت حتما دیوانه میشدم چون دست کم اتومبیل آنهاتا حدودی با ما فاصله گوش خراش کمت

هنوز جمله ام تمام نشده بودکه صدای بوق اتومبیل خودمان بلند شد و این بار کامبیزبود که خیال نداشت دستشرا از 

 روی بوق بردارد و سرانجام پس از چندین بوق پی در پی اتومبیل،مقابل باغ عمو توقف کرد.

### 

سرپرست و تنها با لباسهای ژنده و موهای ژولیده و نامرتب و چه سخت است درک این مطلب که تا زمانی که بی 

چهره ای در هم و خسته و وحی آزرده در خیابانهای هر حرکت میکنی و تالش برای به دست آوردن مبلغی نه چندان 

ن دزیاد برای رهایی از چنگال مرگ هیچ کس حتی نیم نگاهی به تو نمی اندازد.مگر برای استفاده خود و به لجن کشی

 و پایمال کردن تمامی ارزشهای معنوی ات. و چه سخت است
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پس از آن درک این مطلب که تو پس از مدت کوتاهی با همان چهره و همان شخصیت و باطن اما در لباسی زیبا و 

 اخانه ای مجلل قرار میگیری و آنگاه با لباسهای نو در اجتماع ظاهر میشوی هر مردی که می بیندت در صدد ازدواج ب

 تو بر می آیدوبدون آنکه هیچ شناختی از تو و گذشته ات داشته باشد.

وقتی به چهره برخی از آنها دقت میکنی در میابی که همین افراد شیک پوش به ظاهر متشخص همان اشخاصی 

ی دانند مهستند که بارها به هنگام بدبختی ات از کنارت عبور کرده اند و آنقدر بی تفاوت گذشته اند که حتی حاال ن

این چهره ای که امروز در نظرشان تا این حد زیبا جلوه کرده همان چهره ای است که سالها پیش در لباسی کهنهو در 

خیابانهای شهر برای بدست آوردن لقمه ای نان و کناره گرفتن از پستی و حقارت و رها شدن از نگاههای تحقیر 

 د لباس بچه گانه داده است.و صبح تا شب در سوز و سرماکننده بسیاری از مردم تن به بافتن و فروختن چن

و در آفتاب و گرما در زیر برف وباران و یا در زیر تابش شدید اشعه خورشید در انتظار فرا رسیدن روزهایی از فقر 

ن یو دست یافتن به خوشبخت نشسته بود و همه چیزرا به جان خریده و همه نوع سختی و کنایه و از همه مهمتر بدتر

پیشنهاد ها را شنیده وتحمل کرده و هیچ نگفته بود.چه سخت است وقتی پی میبری که تنها یک لباس است که 

شخصیت تو را در نظردیگران در مدت کوتاه یک ساعت تغییر می دهد.وقتی لباس کهنه ای را بیرون آورده و لباسی 

 ز زمره همان مردان است؟زیبایی را میپوشی مورد توجه همه قرار میگیری.آیا کامبیز هم ا

نه!هرگز چنین نیست.حتم دارم او نیز همچون پدرش دارای همان روح پاک و شخصیت واالست.همانطور که 

پسرخاله اش فرشاد پرستو را در اوج فقر و تنگدستی یافت و با همه بی فرهنگی خانواده او کنار آمد و او را برای 

ز اگر مرا جندین سال قبل در همان اباسهای ژنده و مشغول بافتنی بافتن زندگی و آینده خود انتخاب کرد.کامبیز نی

می دید باز هم مرا برای زندگی و آینده اش انتخاب میکرد و شاید او تنها جوانی بود که در آن زمان اگر می یافت 

ه این مطلب ک برای خوشبختی هر دو نفرمان تالش میکرد و نه تنها برای استفاده خود.اما چه لذت بخش است درک

 ممکن است در دنیایی پر از گرگان نامردان مردی یافت شود ونجاتت دهد....

  
 پایان
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